Gemeentenieuws

Woensdag 16 mei 2018

Het nieuwe college presenteert zijn plannen
Met het coalitieprogramma Gewoon Ambacht gaan SGP-ChristenUnie, Gemeente Belangen en CDA de komende 4 jaar hun samenwerking aan. Gewoon Ambacht zegt
iets over onze identiteit, onze historie, over hoe we met elkaar omgaan, over onze
buitenruimte, over onze verenigingen, kerken en nog veel meer. Enerzijds straalt het
uit: ‘doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg’ en tegelijkertijd is het zelfbewust,
‘ja zo doen we dat gewoon in Ambacht of zo vinden wij dat gewoon.’ Wij zijn ervan
overtuigd dat veel Ambachters houden van Ambacht zoals het is en willen dat wij dat
zo houden en waar nodig verbeteren. Gewoon voor de Ambachters!
Goede zorg en ondersteuning voor alle
inwoners
In Ambacht doet iedereen mee. Kwetsbare groepen, zoals ouderen of jongeren
met problemen krijgen daarbij de zorg
die ze nodig hebben. Preventie is daarbij
een belangrijk woord. We zetten in op
het innoveren van de zorg, samen met
onze inwoners en maatschappelijke partners.
Goede voorzieningen
We investeren in goede schoolgebouwen
en we versterken de functie van Cascade
tot multifunctionele ontmoetingsplaats
voor alle inwoners. Samen met ons nieuwe zwembad en het nieuwe Jeugdspeelpark hebben wij onze inwoners veel te
bieden.
Dorps karakter in een mooie
woonomgeving
Onze gemeente heeft een eigen identiteit
met een dorps karakter. We behouden
graag die hoge kwaliteit van wonen en leven waaronder de rust in ons dorp met de
door velen zo gewaardeerde zondagsrust
en de ruim opgezette, groene structuur.
Daarom planten we 500 bomen extra
en worden vrijkomende locaties niet als

vanzelfsprekend bebouwd. We zoeken
in onze stedelijke omgeving naar balans
tussen wonen, werken en milieu.
Duurzaam leven
Het groene karakter van Hendrik-IdoAmbacht heeft een positieve invloed op
de gezondheid en het welbevinden van
onze inwoners. De omgeving moet ook
prettig, schoon en veilig zijn. Dit is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van
inwoners, bedrijven en gemeente. We
willen de aarde als een goed rentmeester
gebruiken om die door te kunnen geven
aan de volgende generaties. Met een actieplan duurzaamheid met als speerpunten afvalscheiding en energietransitie
willen we een serieuze stap zetten in het
duurzamer maken van onze gemeente.
Samen
We voeren een solide financieel beleid
en werken met een kritische blik op regionale schaal samen met andere gemeenten. De Ambachtse samenleving vormen
we met elkaar; met onze inwoners, bedrijven en instellingen. Die kennis, ervaring en creativiteit zetten we graag in
voor de toekomst van onze gemeente.

Ambacht gaat voor nieuwe energie
Activiteitenkalender
n Donderdag 17 mei
Van 19.30 - 21.30 uur
Spreekuur politie
Politiebureau
Weteringsingel 1
n Dinsdag 22 mei
Om 20.00 uur
	Commissie W.O.S.
Raadzaal gemeentehuis
n Woensdag 23 mei
Om 20.00 uur
	Commissie RZ –
De Volgerlanden/
Commissie A.B.A.-Financiën
Raadzaal gemeentehuis
n Maandag 4 juni
Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis
Meer informatie over de
activiteiten kunt u vinden op
www.h-i-ambacht.nl

U kunt er bijna niet omheen... onderwerpen als energie besparen
en duurzame alternatieven voor
aardgas staan volop in de belangstelling. Wist u dat vanaf 1 juli
nieuwe woningen niet meer worden aangesloten op het aardgas?
De ambitie is dat alle woningen
en bedrijven in Nederland in 2035
aardgasvrij zijn en dit betekent dat
er een alternatief moet komen.
Individueel of collectief
Per woning kan het alternatief anders zijn; soms is een individuele
oplossing het beste (bijvoorbeeld
een warmtepomp) en soms past
een collectieve oplossing beter
(bijvoorbeeld een warmtenet, zoals nu in delen van Dordrecht
wordt aangelegd). We weten nu
nog niet in welke Ambachtse wijken een collectieve oplossing mogelijk is en waar per woning een
individuele oplossing het beste is.
Gemeente, regio en tal van andere
partijen onderzoeken de mogelijk-

heden met de kennis van nu.
Nu al wat doen?
Hebt u een eigen woning of huurt
u van een corporatie? Huiseigenaren en woningbouwcorporaties
kunnen nu al wat doen! Zo kunt u
zich oriënteren op mogelijkheden
om energie te besparen, bijvoorbeeld door uw woning extra te isoleren. Ook kunt u zelf elektriciteit
opwekken met zonnepanelen op
uw dak of alvast een spaarpotje
aanleggen. Het staat u natuurlijk
vrij om nu al te kiezen voor een
individuele oplossing voor uw woning.
RegionaalEnergieloket
Het RegionaalEnergieloket (www.
regionaalenergieloket.nl/hendrikido-ambacht) geeft informatie over
duurzaam wonen, zoals zonnepanelen, isolatie en warmte-oplossingen. Ook geven zij informatie
over subsidies en financiële regelingen. De HuisScan laat zien wel-

ke maatregelen het meest geschikt
zijn voor elke woning. Woningeigenaren kunnen via het loket eenvoudig offertes opvragen bij aanbieders van energiemaatregelen.

Komt u er zelf als woningeigenaar
niet uit? Dan staat het team van
het RegionaalEnergieloket klaar
met deskundig advies.

Drechtsteden energieneutraal
Gemeente
Hendrik-Ido-Ambacht
ondertekende met ruim dertig
andere partijen, zoals woningcorporaties, alle andere gemeenten
in de Drechtsteden, provincie,
rijksoverheid, waterschap, netbeheer, warmtebedrijf, onderwijs,
bedrijfsleven én inwoners de samenwerkingsovereenkomst ‘Energiestrategie Drechtsteden’. Hierin
staat de ambitie dat de regio in
2035 aardgasvrij wil zijn. Meer
informatie over een energieneutrale regio vóór 2050 vindt u op
www.drechtsteden.nl/duurzaamheid/
energie.

Is ùw hond al aangemeld

BINNENKORT HUIS-AAN-HUIS
CONTROLE HONDENBELASTING

Woensdag 23 mei start de
huis-aan-huis controle voor de
heffing van hondenbelasting.
Bureau LEGITIEM BV voert de
controles in opdracht van de
gemeente uit. De controleurs
van dit bureau gaan langs de
deuren om te kijken of bewoners in het bezit zijn van een
hond en of deze is aangemeld
voor het betalen van belasting.
Als uw hond is aangemeld, dan
hoeft u dit alleen maar door te
geven aan de controleur. Als uw
hond nog niet is aangemeld,
dan kunt u dit direct bij de controleur doen. Uiteraard kunt u
uw hond ook aanmelden via de
website www.svhw.nl.
De controleurs kunnen zich legitimeren als werknemer bij LEGITIEM BV en vragen nooit om
contant geld.

Opfleuren
van Ambacht

30 mei: infoavond sociale Werk in de wijk
media, alcohol en drugs
Voor ouders, coaches en trainers
Mag uw puberkind experimenteren met meer zelfstandigheid,
nieuwe vrienden en roken, alcohol
en drugs? Of stelt u grenzen? Hoe
kunt u uw kinderen beschermen
tegen (online) verleidingen? Als
ouder heeft u vaak meer invloed
op uw kinderen dan u wellicht
denkt.

bijeenkomst is een initiatief van Hi5Ambacht samen met de Dienst Gezondheid en Jeugd en Bureau Leefstijl. Special guest is Glenn Helder,
ervaringsdeskundige en oud-voetbalinternational. Hij vertelt over
hoe u kunt omgaan met kansen in
het leven. Zijn motto: “Je hebt altijd
een keuze, maak de juiste!”

Wilt u een kijkje nemen achter de
schermen in de wereld van uw puber? Bent u nieuwsgierig naar tips
van professionals en andere ouders
van pubers hoe u met deze thema’s
om kunt gaan in de opvoeding?
Kom dan naar de (gratis) informatieavond op woensdag 30 mei over
sociale media, alcohol en drugs. De

Wanneer: Woensdagavond 30 mei
19.00 uur tot 21.30 uur.
Waar: 	Voetbalvereniging ASWH,
Sportpark Schildman,
Reeweg 75b.
Toegang: Gratis.
Het volledige programma vindt u
op www.hi5ambacht.nl
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www.h-i-ambacht.nl/werkindewijk

Start controle
hondenbelasting

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

➋	Vrouwgelenweg; vervangen van beschoeiing; blijft toegankelijk
voor bestemmingsverkeer voor bewoners en hulpdiensten
9 april tot en met 1 juni 2018

➌	Vrouwgelenweg ter hoogte van Perenlaantje; uitvoeren van sonderingen
woensdag 16 mei 2018

➍	Dreef;

werkzaamheden aan het gemaal op het fietspad; voor
fietsers is een omleidingsroute ingesteld. Voor autoverkeer
geldt een halve baan afzetting.
14 mei t/m 15 juni 2018

➎	Graaf

Willemlaan, weggedeelte tussen de Antoniuslaan en de
Pompe van Meerdervoortsingel; grootschalig onderhoud. Omleiding verkeer met bebording
14 mei t/m 22 juni

Hoera voor de glasbak!

➏	De Ring vanaf nummer 361 t/m 455, aan beide kanten van de
weg; herstelwerkzaamheden aan trottoirs en parkeervakken
In mei en juni.

➐

Hoge Kade; nieuwbouw binnenbad zwembad De Louwert,
vanaf heden tot juni 2019

➑

A16 afslag Hendrik-Ido-Ambacht
	Rijkswaterstaat voert negen nachten vanaf 13 mei en in de
weekenden van 25 mei en 1 juni werk uit aan de op- en afritten van de A16 (Hendrik-Ido-Ambacht). Verkeer kan gebruik blijven maken van het knooppunt, maar van vrijdag
25 mei 22.00 tot maandag 28 mei 05.00 uur is de oprit naar
de A16 richting Rotterdam dicht. Van vrijdag 1 juni 22.00 uur
tot maandag 4 juni 05.00 uur zijn zowel de op- als de afrit
van de A16 Hendrik-Ido-Ambacht volledig afgesloten. Het
verkeer wordt in beide weekenden omgeleid met borden.
www.werkzaamheden.rijkswaterstaat.nl.
Vanaf 13 mei, 2 weekenden deels afgesloten

Ook dit jaar wordt Ambacht
opgefleurd met bloemen aan
de lantaarnpalen (hanging baskets) en bloemenzuilen (flower
towers) in straten. Bij entrees
waar u het dorp binnenkomt,
bij rotondes en andere locaties,
zoals Cascade, winkelcentra
en het gemeentehuis staan de
bloemen weer mooi in bloei.

Donderdag 17 mei bestaat de glasbak 40 jaar! Elke keer wanneer
een fles of potje in de glasbak verdwijnt, wordt het glas zonder kwaliteitsverlies gerecycled. De glas-

bak is hiermee een symbool van
duurzaamheid, recycling en circulaire economie. Hebt u vandaag al
geglasbakt? #ikglasbak

➒

Van der Eijndestraat, Scheltingastraat en Van Valckesteinstraat
	Grootschalig onderhoud. Werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Omleiding verkeer met bebording. Rioolreconstructie
Van de Eijndestraat start 16 mei.
Half mei tot eind juli 2018

Overige werkzaamheden, op diverse plaatsen:
• 	veegwagen, maaien en schoffelen in hele gemeente, doorlopend;
• 	rooien, stobben, inboet/aanplant van bomen in de gemeente tot
eind mei 2018 jaarlijkse onderhouds-/schoonmaakbehandeling
kunstwerken in de openbare ruimte op diverse locaties, maand
april (op de website van de gemeente kunt u alle informatie
vinden over de kunstwerken in de omgeving)

Openbare commissievergaderingen mei 2018
Op maandag 4 juni 2018 vergadert de gemeenteraad. Als
voorbereiding daarop vergaderen de commissies in mei.
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
Dinsdag 22 mei, 20:00 uur
• Besluitenlijst vergadering commissie WOS 19 februari
2018.
• Zienswijzen jaarstukken 2017 en begroting 2019 v.w.b.
GR Dienst Gezondheid en Jeugd en Drechtwerk.

• Vervangen kunstgrasveld korfbal 2018.
• Uitwisseling regionale samenwerking.
• Stand van zaken nieuw zwembad De Louwert.
Ruimtelijke Zaken - De Volgerlanden / Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden-Financiën
Woensdag 23 mei, 20:00 uur
• Besluitenlijst commissie ABA-Fin./RZ-de Volg. 20 februari.
• Zienswijzen jaarstukken 2017 en begroting 2019 v.w.b.
GR Drechtsteden en GR Veiligheidsregio, Zienswijzen begrotingen Verbonden Partijen v.w.b. GR Bureau Openbare
Verlichting, GR Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde,
Omgevingsdienst ZHZ, Koepelschap Buitenstedelijk
Groen en GR Gevudo.
• Uitwisseling regionale samenwerking.
In de informatieruimte van het gemeentehuis liggen de
vergaderstukken ter inzage.
U kunt de stukken ook via de gemeentesite inzien:

www.h-i-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 werkterrein 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
Kennisgeving
ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING/
BIJZONDERE WETTEN
Verleende vergunningen/ontheffingen*
• Het collecteren voor Stichting Oranje
Fonds op 11 t/m 15 juni 2019, datum
bekendmaking 9 mei 2018.
• Het organiseren van een evenement
“Zomerfair” op 9 juni 2018 van 10:00
tot 16:00 uur (op- en afbouw van 08:00
tot 18:00 uur) bij het Kerkplein en de
Dorpsstraat, datum bekendmaking 9
mei 2018.
• Het produceren van versterkt geluid
tijdens het evenement “Zomerfair” op
9 juni 2018 van 10:00 tot 16:00 uur bij
het Kerkplein en de Dorpsstraat, datum

bekendmaking 9 mei 2018.
• Het schenken van (zwak) alcoholische drank tijdens het evenement
“Zomerfair” op 9 juni 2018 van 10:00
tot 16:00 uur bij het Kerkplein en de
Dorpsstraat, datum bekendmaking 9
mei 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.
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www.h-i-ambacht.nl

gemeentehia

Bekendmaking
WET MILIEUBEHEER
Op 16 januari 2018 is een melding
ontvangen in het kader van het
“Activiteitenbesluit milieubeheer”. Het
gaat over het veranderen en het vernieuwen van een zwembad gelegen
aan de Hoge Kade 70 te Hendrik-IdoAmbacht. Deze melding is afgehandeld
onder zaaknummer Z-18-330268.
Indien daaraan behoefte bestaat
kunnen, onder verwijzing naar het
zaaknummer, inlichtingen worden ingewonnen bij de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid via telefoonnummer 078
- 770 85 85.
De directeur van de Omgevingsdienst

Zuid-Holland Zuid vestigt er de aandacht op dat deze bekendmaking uitsluitend een informatief karakter heeft.
Dordrecht, burgemeester en
wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht
namens dezen,
de directeur Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid.
Op 1 mei 2018 is een melding
ontvangen in het kader van het
“Activiteitenbesluit milieubeheer”. Het
gaat over het veranderen van de inrichting gelegen aan het Noordeinde 13 te
Hendrik-Ido-Ambacht. De verandering
betreft het uitbreiden van het kantoorgedeelte van het pand. Deze melding
is afgehandeld onder zaaknummer

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

Z-18-334890. Indien daaraan behoefte
bestaat kunnen, onder verwijzing naar
het zaaknummer, inlichtingen worden
ingewonnen bij de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid via telefoonnummer
078 - 770 85 85.
De directeur van de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid vestigt er de aandacht op dat deze bekendmaking uitsluitend een informatief karakter heeft.
Dordrecht, burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht namens
dezen, de directeur Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid.

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 16 mei 2018

