Gemeentenieuws

Woensdag 12 september 2018

Verbouwde raadzaal helemaal van deze tijd
Op het oog leek er niet zoveel mis met de raadzaal in het gemeentehuis; het zag er nog netjes uit. Toch is het al 30 jaar geleden dat
de raadzaal, zoals we die kenden, werd geopend. Tijd voor een verbouwing, met vooral aandacht voor goede multimediamogelijkheden.
Die zijn intussen onmisbaar tijdens de regelmatige overleggen van de
gemeenteraad en haar commissies.

n Na een voorspoedige verbouwing in de zomerperiode, werd de nieuwe raadzaal
op maandag 10 september officieel geopend door oud-wethouder Floor van de Velde
(portefeuille gemeentelijke gebouwen).

Voorafgaand aan de eerste vergadering van de gemeenteraad, blikten de aanwezigen terug op de
oude raadzaal en de verbouwing.
Burgemeester Heijkoop gaf een
korte speech voor de opening: “Al
ruim 10 jaar geleden was de raadzaal aan vernieuwing toe. Omdat
we toen in tijden van bezuinigingen zaten, kozen we er voor dit
uit te stellen. Maar als een raadslid bij het opstaan een deel van
het meubilair meeneemt, het geluid ons steeds vaker in de steek

laat en we de vloerbedekking niet
meer van dichtbij durven te bekijken, is het toch echt wel tijd voor
vernieuwing.”
Daarna deed oud-wethouder Floor
van de Velde de deuren van de
nieuwe raadzaal open, die voor
de gelegenheid bedekt waren met
een foto van de oude raadzaal.
Dit maakte het grote verschil meteen zichtbaar. Floor van de Velde
vertelde: “Een raadzaal is een buitengewone plek waar buitengewone dingen gebeuren. De muren,

het plafond en de vloer van de
oude raadzaal dragen mooie verhalen. De verhalen die aanvullend
zijn op dat wat we vastleggen op
schrift; de verhalen die worden
gefluisterd of de afspraken die
‘stiekem’ onderling worden gemaakt. In deze nieuwe raadzaal
ontstaan vanzelfsprekend nieuwe
verhalen.”
De raadzaal is geschikt als
trouwlocatie, maar het is ook
de vergaderlocatie van de gemeenteraad en haar commissies.
In het gemeentenieuws en op
www.h-i-ambacht.nl (onder het
kopje Gemeenteraad) leest u wanneer ze vergaderen. U bent van
harte welkom om een openbare
vergadering bij te wonen.

Ook in Hendrik-Ido-Ambacht voorbereidingen in volle gang
Activiteitenkalender

Alle woningen aardgasvrij: wat staat u te wachten?

n Maandag 17 september
Vanaf 20.00 uur
Commissie WOS
Raadzaal gemeentehuis
n Woensdag 19 september
Vanaf 20.00 uur
	Commissies RZ - De Volgerlanden / ABA - Financiën
Raadzaal gemeentehuis
n Donderdag 26 september
Van 19.30 – 21.30 uur
Spreekuur politie
Politiebureau
Weteringsingel 1
n Maandag 1 oktober
Vanaf 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis
Meer informatie over de
activiteiten kunt u vinden op
www.h-i-ambacht.nl

worden om hetzelfde comfort te
kunnen bieden.

Waarschijnlijk heeft u er al over
gehoord: alle gebouwen en woningen in Nederland worden aardgasvrij. We gaan over op andere,
schonere warmtebronnen om te
koken en onze huizen te verwarmen. Dit moet vóór het jaar 2050
klaar zijn.
Samen met de woningcorporaties,
Stedin, energiebedrijf HVC en de
andere gemeentes in de Drechtsteden onderzoekt Hendrik-IdoAmbacht welke alternatieven er
zijn voor aardgas. Dat kan een
aansluiting op een warmtenet zijn
of verwarmen met elektriciteit (dit
wordt all-electric genoemd). En
in de toekomst zijn er mogelijk
nieuwe technieken die daar nog
bij komen. Voor de meeste nieuwe
warmtebronnen geldt dat bestaande huizen beter geïsoleerd moeten

In gesprek met bewoners
De gemeente gaat per wijk met
bewoners en ondernemers in gesprek over de mogelijke alternatieven voor een wijk. Op dit moment
is nog niet bekend wanneer de
gebouwen en huizen in uw wijk
aardgasvrij worden. Daar wordt
wel hard aan gewerkt. Uiterlijk
2021 moeten alle gemeentes in
Nederland een transitievisie warmte hebben. Dat is een document
waarin per wijk wordt beschreven
welke aardgasvrije alternatieven
voor koken, douchen en verwarmen het meest geschikt zijn.
Isoleren
Heeft u plannen om uw keuken
te verbouwen? Kies dan voor koken op inductie. Bent u van plan
om uw huis te verbouwen? Neem
dan gelijk ook isolatie mee. Door
uw huis goed te isoleren gaat het
warmtegebruik omlaag, bespaart
u energie én kosten. Zo kunt u

alvast beginnen met de voorbereidingen voor aardgasvrij. Kijk
op regionaalenergieloket.nl welke
maatregelen voor uw huis mogelijk zijn.
Meer weten?
De overgang naar aardgasvrij wo-

nen is onderdeel van het Energieakkoord Drechtsteden. Wilt
u er meer over lezen? Kijk op
www.drechtsteden.nl/energieakkoord.
Hier vindt u ook een overzicht met
veelgestelde vragen over aardgas.

Afvalvrije Zomerparkdag
HENDRIK-IDOAMBACHT
DOET
GLAS IN ‘T BAKKIE

Ook dit jaar was de Zomerparkdag
een drukbezocht evenement. Om
een evenemententerrein schoon te
houden zet de gemeente zich intensief in; het tegengaan van afval
op een milieubewuste manier.
Zo leerde Koos, onze vuilnisman,
de bezoekers van de Zomerparkdag alles over afvalscheiding en
de ernst van zwerfafval. Tijdens
dit drukbezochte evenement werd
het zwerfafval netjes opgeruimd in
afvalbakken met afvalprikkers. De
bakken waren dit jaar van biologisch afbreekbaar materiaal, net
als de servetten en prikkers van
de eetkraampjes. Op die manier
komen we dichter bij een afvalvrij
evenement en houden we Ambacht samen schoon.

Vragen aan de
gemeente bekijk
onze website
www.h-i-ambacht.nl

Werk in de wijk
Schoolbrengdag 2018

Kom lekker lopend of op de fiets naar school!

www.h-i-ambacht.nl/werkindewijk

op Donderdag 20 september 2018

Stuur je
Dag-verslag
en win!

Meer weten?
www.schoolopseef.nl/schoolbrengdag

Maak met de
Schoolbrengdag
een punt van
nul verkeersslachtoffers

Doe mee!

Kaartgegevens ©2018 Google

➊	Elzengaarde tussen Boomgaarde en Aardbeigaarde dicht; bouw
woningen Waterhof
17 juli 2017 - december 2018

➋	Koolwijk;

restauratie werkzaamheden. Gedeeltelijke (half) afsluiting fietstunnel.
Fietsers afstappen bij doorgang.
10 september 2018 - 14 september 2018

➌	Noordeinde; werkzaamheden, overlast, straks een betere doorstroming
3 september tot eind december 2018

➍	Gehele Brederodehof; bestratingswerkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.
11 juni tot eind december 2018

➎

Hoge Kade; nieuwbouw binnenbad zwembad De Louwert,
Tot juni 2019

Overige werkzaamheden, op diverse plaatsen:
• veegwagen, maaien en schoffelen in hele gemeente, doorlopend.

Openbare commissievergaderingen september 2018
Op maandag 1 oktober 2018 vergadert de gemeenteraad.
Als voorbereiding daarop vergaderen de commissies in
september.
Op de agenda’s van de commissievergaderingen staan de
volgende vaste agendapunten: opening, vaststelling van
de agenda, spreekrecht burgers, besluitenlijsten, mededelingen en ingekomen stukken, informatie van het college/
portefeuillehouder, agendapunten volgende vergadering
en sluiting. De commissievergaderingen vinden plaats in
de raadzaal van het gemeentehuis.
De specifieke agendapunten vindt u hieronder per commissie/gecombineerde commissie vermeld:
Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken
Maandag 17 september, 20:00 uur
• Besluitenlijst vergadering commissie WOS 27 augustus
2018.
• Zienswijze begrotingswijziging Service Organisatie Jeugd

(1e burap).
• Uitwisseling regionale samenwerking.
• Stand van zaken nieuwbouw De Louwert.
• Rapportage Sociaal domein.
Ruimtelijke Zaken - De Volgerlanden / Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden-Financiën
Woensdag 19 september, 20:00 uur
• Besluitenlijst commissie ABA-Fin./RZ-de Volg. 29 augustus 2018.
• Beleidsplan Integrale Veiligheid 2018-2021
• Exploitatieplan Volgerlanden-Oost.
• Uitwisseling regionale samenwerking.
In de informatieruimte van het gemeentehuis liggen de
vergaderstukken ter inzage.
U kunt de stukken ook via de gemeentesite inzien: www.hi-ambacht.nl/gemeenteraad. In het scherm kunt u dan klikken op Vergaderstukken in raadsinformatie.

Wilt u uw mening geven over een agendapunt of over een
onderwerp dat behoort tot het werk-terrein van een van
de commissies? Maak dan gebruik van het spreekrecht aan
het begin van de vergadering. Dit moet u ten minste twee
werkdagen voor de vergadering melden bij de griffier. De
griffier is bereikbaar via telefoonnummer 14 078 en e-mail
gh.logt@h-i-ambacht.nl. U geeft dan aan over welk onderwerp u iets wilt zeggen. Vermeldt ook uw naam, adres en
telefoonnummer.
Tijdens de vergadering krijgt u maximaal vijf minuten het
woord van de voorzitter. Wanneer er meerdere insprekers
zijn gaat dit in volgorde van aanmelding. Tenslotte doet
de voorzitter of een lid van de raad een voorstel voor de
behandeling van uw inbreng. De totale spreektijd bedraagt
dertig minuten. Meer over het spreekrecht kunt u lezen in
de gemeentegids en op de gemeentesite.

Officiële publicaties
BEKENDMAKINGEN
Deze week geen bekendmakingen.

ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING/
BIJZONDERE WETTEN
Verleende vergunningen/ontheffingen*
• Het verkopen van consumentenvuur-

werk vanuit het pand aan de Kerkstraat
39, datum bekendmaking 3 september
2018.
• Het verkopen van consumentenvuurwerk vanuit het pand aan de Langeweg
21, datum bekendmaking 3 september
2018.
• Het tijdelijk verruimen van de sluitingstijd van het restaurant T-Beaune’s
Huiskamer, Sophiapromenade 9, datum
bekendmaking 3 september 2018.
• Het bijschrijven van een leidinggevende voor de slijterij van de PLUS

Volgerlanden, Sophiapromenade 14,
datum 3 september 2018.
* 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 voorlopige voorziening. Hebt u vragen? Neem
dan gerust contact op met de afdeling
Beheer Openbare Ruimte (team vergunningverlening en handhaving) via telefoonnummer 14 078.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Verleende omgevingsvergunningen*
(regulier)
• Beemdkroon 27, tuinhuis met overkapping en erfafscheiding, -planologisch
afwijken, -bouwen, 6 september 2018
*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 vergunningverlening en handhaving) via telefoonnummer 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 12 september 2018

