
Gemeentenieuws
Woensdag 8 maart 2017

Activiteitenkalender

n	 	Donderdag 9 maart  
 Van 18.00 - 21.00 uur
 Informatiemarkt 
 JOP Volgerlanden
 Cascade

n	 	Donderdag 9 maart  
 Van 19.30 - 21.30 uur
 Spreekuur politie
 Politiebureau 
 Weteringsingel 1

n	 	Vrijdag 10 maart en 
 zaterdag 11 maart 
 De hele dag
 Diverse activiteiten i.h.k.v.
 NLdoet
  Op verschillende 
 locaties in de gemeente

n	 	Zaterdag 11 maart 
 Van 11.00 tot 13.00 uur
 Spreekuur politie
 Politiebureau 
 Weteringsingel 1

n	 	Woensdag 15 maart
 De hele dag
 Stemmen voor de 
 Tweede Kamer
  Op verschillende locaties in 

de gemeente

n	 	Dinsdag 21 maart
 Om 20.00 uur
 Commissie RZ - 
 De Volgerlanden
 Raadzaal gemeentehuis

n	 	Zaterdag 25 maart
 De hele dag
 Diverse opschoonacties in
  de gemeente i.h.k.v. 
 Landelijke Opschoondag

n	 	Maandag 27 maart
 Om 20.00 uur
 Commissie WOS
 Raadzaal gemeentehuis

n	 	Maandag 3 april
 Om 20.00 uur
 Raadsvergadering
 Raadzaal gemeentehuis

Meer informatie over de 
activiteiten kunt u vinden op
www.h-i-ambacht.nl

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht loopt voorop: 
sociale buurtpreventie via Nextdoor

Samen zorgen voor veiligheid in 
onze gemeente. Dat is het doel 
van buurtpreventie. Inwoners van 
Hendrik-Ido-Ambacht zetten zich 
in voor de (sociale) veiligheid 
met behulp van buurtpreventie. 
En zij doen dit niet alleen fysiek, 
maar ook digitaal via de buur-
tapp Nextdoor.
 
Op initiatief van het buurtpreven-
tieteam starten de gemeente, de 
politie, buurtpreventie en Next-
door een experiment waarbij ook 
de overheidsorganisaties via de 

Nextdoor app direct contact leg-
gen met inwoners. Om dit zicht-
baar te maken in de wijk, plaatst 
de gemeente Nextdoor-borden 
in de wijken waar veel inwoners 
aangemeld zijn. Twee bijzondere 
stappen om de (sociale) veilig-
heid in Hendrik-Ido-Ambacht nog 
verder te vergroten.
 
Nextdoor
Op dit moment zijn er al ruim 
2100 buurtbewoners uit Hendrik-
Ido-Ambacht aangemeld op Next-
door. Nextdoor is een gratis app 

die het contact tussen buurtbe-
woners makkelijker maakt. Bu-
ren kunnen gezellige, nuttige en 
belangrijke informatie met elkaar 
delen. Dit gaat van het lenen van 
een ladder en het helpen met de 
boodschappen bij de buurvrouw 
tot het waarschuwen van buren 
voor een onguur persoon in de 
wijk. Aanmelden kan gemakkelijk 
op www.nextdoor.nl.  
Meer informatie hierover op 
www.h-i-ambacht.nl.  

Uitnodiging politiek café
U bent van harte uitgenodigd om 
op 15 maart de landelijke verkie-
zingsuitslagen op de voet te ko-
men volgen tijdens het politiek 
café in het gemeentehuis, Wete-
ringsingel 1. 

Ook zijn raadsleden en burger-
raadsleden van Hendrik-Ido-Am-
bacht hierbij aanwezig. U bent 
welkom vanaf 21.00 uur in de 
raadzaal, waar ook voor een hapje 
en een drankje wordt gezorgd. De 
avond duurt tot ongeveer 23.30 
uur. Bent u ook van de partij?

Landelijke Opschoondag
Op zaterdag 25 maart organiseren 
mensen door het hele land leuke 
opschoonacties om samen hun 
buurt of straat schoon te houden. 
Doe mee en meld uw actie aan!

Wilt u uw eigen buurt ook 
schoonmaken? Neemt u dan voor  
23 maart contact op via het email-
adres a.de.swart@h-i-ambacht.nl 
voor het lenen van gratis hesjes 
en grijpers. U kunt deze dan op  
24 maart van 09.00 – 12.00 uur 

ophalen bij het Gemeentehuis, 
Weteringsingel 1.  
Wilt u laten weten dat u meedoet 
aan de Landelijke Opschoondag? 
Deel dan berichten over opschoon-
acties via Facebook en Twitter (ge-
bruik hashtag #LOD2017). 
Voor meer informatie over de Lan-
delijke Opschoondag en het op-
doen van ideeën voor een schone 
leefomgeving ga naar de website 
www.nederlandschoon.nl.

Stemmen in 
Hendrik-Ido-Ambacht
Op 15 maart 2017 zijn er Tweede 
Kamerverkiezingen. Met de stem-
pas die u heeft ontvangen, mag u 
stemmen in een stemlokaal naar 
keuze binnen de gemeente Hen-
drik-Ido-Ambacht. 

Een overzicht van de stemlokalen 
vindt u op de achterkant van de 
bijsluiter bij uw stempas en op de 
achterkant van de kandidatenlijs-
ten. De kandidatenlijst wordt uiter-
lijk 10 maart 2017 huis aan huis 
bezorgd. 

Legitimeren
Bij het stembureau moet u zich 
legitimeren met een paspoort, 
identiteitskaart of rijbewijs. Dit 
document mag op 15 maart 2017 
maximaal 5 jaar verlopen zijn. 
Hebt u geen juist identiteitsbe-

wijs? Vraag dan op tijd een nieuwe 
aan. Wilt u dat niet, dan kunt u 
uiterlijk 10 maart 2017 een schrif-
telijke volmacht aanvragen bij de 
gemeente. Daarmee mag een an-
dere kiezer voor u stemmen. Op 
www.h-i-ambacht.nl/verkiezingen 
vindt u meer informatie. 

Stempas kwijt?
Zonder stempas kunt u niet stem-
men. Een vervangende stempas 
vraagt u aan bij de balie van uw 
gemeente. Doe dat uiterlijk dins-
dag 14 maart 2017, 12.00 uur.

Info-markt ontmoetings-
plek Volgerlanden
Op donderdag 9 maart vindt er 
van 18.00-21.00 uur een informa-
tiemarkt plaats over het realiseren 
van een jongerenontmoetingsplek 
in De Volgerlanden. 
Jongeren en omwonenden zijn van 
harte welkom om in te lopen en 

het gesprek aan te gaan over de 
ontmoetingsplek. Wat wilt u of wil 
jij ons meegeven als het gaat om 
de locatie, het uiterlijk van de ont-
moetingsplek en het beheer ervan?
Bezoek de informatiemarkt en geef 
ons uw of jouw mening.



➊  Bramengaarde en Bongerd; bouwen woningen 
11 maart 2015 - 10 maart 2017

➋		Iepengaarde, Wijngaarde en Sophiapromenade;  
bouwen appartementsgebouw Palissade 
22 februari 2016 - 30 juni 2017

➌		Driehoek tussen Krommeweg, Sophialaan, Ambachtsezoom;  
bouwen woningen (fietspad langs Krommeweg tussen 
Ambachtsezoom en Sophialaan afgesloten)

  4 juli 2016 - 10 maart 2017

➍ Herinrichting Kerkplein 
 13 februari - 7 april 2017

➎ Nijverheidsweg; kruispunt met Antoniuslaan afgesloten
 6 maart – 31 maart 2017

➏ Hooftwijk aan zijde Zomertaling: herstraten rijbaan
 20 februari – 17 maart 2017

➐  Iepengaarde: aanleg 20 extra parkeerplaatsen
 1 maart - 10 maart 2017

➑ Bramengaarde: herstraten tussen de huisnummers 164 en 184
 20 maart - 7 april 2017

 Geheel Hendrik-Ido-Ambacht
• Veegwagen
•  Rioolwerkzaamheden; uitvoeren van lokale reparaties 

(voornamelijk van binnenuit) verspreid over de gemeente; 
week 10 tot en met week 20 2017

•  Onderhoud kunstwerken op diverse locaties week 3 tot en met 
week 12 2017

•  Herstelwerkzaamheden aan trottoirs en parkeervakken 
op diverse locaties in de wijk Krommeweg; vanaf heden 
gedurende de eerstkomende maanden

•  Bestratingswerkzaamheden bij bushaltes in verband met 
aanpassen toegankelijkheid week 10 t/m 17
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Werk in de wijkHeldere taal, wat vindt u?

Verven, timmeren of 
inpakken tijdens NLdoet
Kom en klus mee!

Als gemeente streven wij naar een 
optimale dienstverlening aan onze 
inwoners, bedrijven en instellin-
gen. 

Heldere taal in onze brieven vin-
den wij hiervoor heel belangrijk. 
Om onze schriftelijke communica-
tie te kunnen verbeteren, willen 
wij uw mening vragen over onze 
brieven.

Korte vragen
Zijn onze brieven voldoende dui-
delijk? Gebruiken we teveel amb-
telijke taal? Zijn onze brieven goed 
afgestemd op u als lezer? Op deze 
en andere vragen hopen wij ant-

woord te krijgen. Vanaf half maart 
is de kans groot dat u bij een brief 
van ons een kaartje ontvangt, met 
een aantal korte vragen over hoe 
u de brief beoordeelt. U kunt dit 
kaartje invullen en gratis aan ons 
terugsturen. Hiermee helpt u ons 
om onze schriftelijke communica-
tie te verbeteren.

Evaluatie
Na de zomer maken we de ba-
lans op en bekijken we hoe we 
concreet met de uitkomsten aan 
de slag kunnen. Wij willen u vast 
hartelijk bedanken voor uw mede-
werking.

Het Oranje Fonds organiseert weer 
NLdoet, dat dit jaar op vrijdag 10 
en zaterdag 11 maart gehouden 
wordt. 

In onze gemeente doen mee: De 
Hoop (locatie Ambachtse bedrij-
ven), Syndion, Stichting Ambacht-
se Muziekschool en Zorgboerderij 
het Gewone Huis. Doe ook mee en 
meld u aan als vrijwilliger voor één 
dag.  
 
Kloppend hart
Burgemeester en wethouders ste-
ken de handen weer uit de mou-
wen. En u kunt met hen meehel-
pen, want vrijwilligers zijn het 
kloppend hart van vele sociale 
initiatieven. NLdoet laat zien hoe 
belangrijk actieve burgers zijn en 
draagt bij aan een goed imago 
van het vrijwilligerswerk. Ook laat 
NLdoet zien hoe leuk vrijwilligers-
werk kan zijn.
 
Recordaantal
NLdoet is de grootste vrijwilli-
gersactie van Nederland en zet 
vrijwillige inzet in de spotlights 

en stimuleert iedereen om een 
dag(deel) de handen uit de mou-
wen te steken. In de 2016 editie 
waren 350.000 Nederlanders actief 
bij meer dan 9.200 klussen, een 
recordaantal. En deze keer willen 
we nog veel meer mensen op de 
been krijgen.

Aanmelden
U kunt zich opgeven via 
www.nldoet.nl > ‘klus zoeken’ op 
‘Hendrik-Ido-Ambacht’.

Hard werken 
aan de 
Nijverheidsweg
De vernieuwing van bedrij-
venterrein Antoniapolder krijgt 
steeds meer vorm. Kort geleden 
is gestart aan het werk aan de 
Nijverheidsweg en sinds deze 
week is de kruising Antonius-
laan/Nijverheidsweg dicht.

Het verkeer wordt omgeleid. Eind 
maart kan verkeer van de A15 op 
de Nijverheidsweg weer rechtsaf 
de Antoniuslaan op en verkeer 
van de Antoniuslaan weer linksaf 
Noordeinde op richting A15.

Verkeershinder
Automobilisten op de Nijver-
heidsweg moeten daar de ko-
mende tijd rekening houden met
verkeershinder. We zetten ver-
keersbegeleiders in om het ver-
keer zo goed en veilig mogelijk 
door te laten stromen. We  ver-
wachten dat de herinrichting van 
de Nijverheidsweg eind 2017 
klaar is.

Twee delen
Als eerst wordt het zuidelijk deel 
van de Nijverheidsweg, tussen 
Antoniuslaan en de aansluiting 
op de Veersedijk, aangepakt. 
Het is de bedoeling dat het werk 
daar in juli klaar is. Na de zo-
mervakantie is het deel tussen 
Antoniuslaan en Noordeinde aan 
de beurt.

Samenwerking
In de herinrichting van de Nijver-
heidsweg werken wegenbouwer 
KWS en de gemeente samen 
onder de naam Bouwteam Re-
constructie Nijverheidsweg. Meer 
informatie over de herinrichting 
en de samenwerking vindt u op 
www.nijverheidsweg-hia.nl.

Officiële publicaties

Besluit toezichthouder

Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning

In de Wmo 2015 zijn verschillende taken 
overgegaan vanuit het Rijk naar de 
gemeenten. Eén van deze taken is het 
toezicht op kwaliteit en rechtmatigheid 
van Wmo-zorg en -ondersteuning.  
Op 3 november 2016 heeft het 

Drechtstedenbestuur besloten om de 
directeur Dienst Gezondheid & Jeugd 
aan te wijzen als toezichthouder in het 
kader van de Wmo 2015.
Bij een vermoeden van een incidenten 
of onrechtmatigheden in de kwaliteit 
en/of rechtmatigheid, kan dit gemeld 
worden via signalenonrechtmatigheid 
Wmo@drechtsteden.nl. 

Met het inrichten van het toezicht 
op kwaliteit en rechtmatigheid wordt 
gestreefd naar het leveren van kwali-

tatief goede en rechtmatige ondersteu-
ning aan de burgers in de Drechtsteden.

Omgevingsvergunningen

Nieuwe aanvraag 
omgevingsvergunning*
• Van der Lekstraat 87, realiseren van 
een dakkapel aan de voorzijde van de 
woning, -bouwen, 23 februari 2017

* U kunt geen bezwaar maken of een 
zienswijze indienen tegen een aanvraag. 
Wel kunt u de stukken inzien. Hiervoor 
kunt u een afspraak te maken met de 
afdeling Beheer Openbare Ruimte (team 
vergunningverlening en handhaving) op 
telefoonnummer 14078.

Verleende omgevingsvergunningen* 
(regulier)
• Waelneslaan 1, bouwen van een nok-
verhoging, -bouwen, 28 februari 2017
• Witte de Withstraat 16, plaatsen van 

een dakkapel op het voor- en achterge-
veldakvlak, -bouwen, 28 februari 2017

*Bent u het niet eens met het besluit? 
Op www.h-i-ambacht.nl/bezwaar vindt 
u informatie over het indienen van 
zienswijzen, bezwaar, beroep en voorlo-
pige voorziening. Hebt u vragen? Neem 
dan gerust contact op met de afdeling 
Beheer Openbare Ruimte (team vergun-
ningverlening en handhaving), via tele-
foonnummer 14078.

POSTADRES postbus 34

  3340 AA  

Hendrik-Ido-Ambacht

telefoon 14 078 

e-mail gemeente@h-i-ambacht.nl

website www.h-i-ambacht.nl

 

 gemeentehia

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEWINKEL (BALIES PUBLIEKSHAL)
ma en wo 14.00 - 19.30 uur

di, do en vr 09.00 - 12.00 uur

OPENINGSTIJDEN RECEPTIE (PUBLIEKSHAL)
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur 

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE
www.h-i-ambacht.nl/meldpunt

Bij spoed, ook buiten kantoortijden 078 - 770 81 00

SOCIAAL WIJKTEAM EN JEUGDTEAM AMBACHT
T (078) 682 24 16             

E info@sophia.nl 

I www.sociaalwijkteamambacht.nl

I www.jeugdteamambacht.nl 

Inlooppunten (zie websites voor openingstijden)

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam

• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam

• Tromplaan 49, sociaal wijkteam

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht
woensdag 8 maart 2017

Burgemeester Jan Heijkoop bracht vorig 
jaar koeken langs bij iedere klus. Ook dit 
jaar gaat hij iedereen weer langs!


