Gemeentenieuws

Woensdag 24 januari 2018

Jeugddebat groep 7 basisschool De Dukdalf
Het was een bijzondere ‘gemeenteraadsvergadering’ vorige week
donderdag. Tijdens deze raadsvergadering gingen leerlingen
van groep 7 van basisschool De
Dukdalf met elkaar in debat. De
stelling was: social media heeft
slechte invloed op jongeren. Vijf
raadsleden begeleidden de kinderen: mevrouw Gommans (D66),
de heren Braber (Gemeente Belangen), Nugteren (CDA), Doevendans (VVD) en Van der Wulp
(PvdA).
Eigen partijen
De leerlingen hadden eigen partijen opgericht: de KVA (Kids voor
Ambacht), KVG-7 (Koning van
groep 7), PVD (Partij van dieren) en TEAM (Als team staan wij
sterk). In de klas hadden de leerlingen argumenten voor en tegen
de stelling voorbereid. Ook waren
zij al een keer naar de raadszaal

Activiteitenkalender
n Maandag 29 januari
Van 16.00 - 18.30 uur
Wmo Adviesraad
Gemeentehuis
Hendrik-Ido-Ambacht
n Maandag 5 februari
Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis
n Woensdag 14 februari
Van 19.30 - 21.30 uur
Spreekuur politie
Politiebureau
Weteringsingel 1
Meer informatie over de
activiteiten kunt u vinden op
www.h-i-ambacht.nl

gekomen, om sfeer te proeven.
De uitkomst
Aan het einde van de raadsvergadering waren twee partijen (PVD
en TEAM) tegen en twee partijen
(KVA en KVG-7) vóór de stelling.
Dit betekende 11 stemmen vóór
en 12 stemmen tegen de stelling.
De kindergemeenteraad besloot
daarmee dat sociale media geen
slechte invloed heeft op jongeren.
Rode en groene kaarten
Ouders, opa’s en oma’s waren
uitgenodigd om op de publieke
tribune plaats te nemen. Ook zij
mochten hun mening geven door
een rode of groene kaart op te
houden. De meerderheid was
vóór de stelling en vindt dat sociale media wel een slechte invloed
heeft op jongeren.

Zoekt u een huisarts in
Hendrik-Ido-Ambacht?

Ruimt u ook de poep
van uw hond op?

Bent u een nieuwe inwoner van
onze gemeente? Dan kunt u zich
op dit moment niet inschrijven bij
een huisarts. Bestaande huisartsen in Hendrik-Ido-Ambacht nemen sinds half oktober 2017 geen
patiënten meer aan. Wie is er verantwoordelijk voor het zorgen voor
een nieuwe huisarts? En wat kunt
u doen als u een huisarts zoekt?
Dat leest u hier.

Zo houden we Ambacht samen schoon

Wie is verantwoordelijk voor een
nieuwe huisarts?
• Een (nieuwe) huisarts bepaalt
zelf wanneer en waar hij of zij zich
vestigt.
• De zorgverzekeraar heeft de wettelijke zorgplicht voor voldoende
huisartsen in elke gemeente en
financiert de huisartsen.
• De bestaande huisartsen hebben
een zorgplicht in noodgevallen. In
geval van nood kunnen inwoners
zonder huisarts altijd bij hen terecht!
• De gemeente kan cijfers leveren
over het aantal nieuwe inwoners,
ruimtelijke mogelijkheden tot vestiging van een huisartsenpraktijk
en het aantal inwoners dat geen
huisarts heeft in de gemeente.
Ook kan de gemeente de verant-

woordelijke zorgverzekeraar erop
attenderen dat er onvoldoende
huisartsen beschikbaar zijn voor
de inwoners.
Er is op dit moment overleg tussen
de zorgverzekeraar, vertegenwoordigers van de Ambachtse huisartsen en een mogelijke nieuwe
huisarts. De gemeente Hendrik-IdoAmbacht verzamelt op de website
informatie over inwoners die een
huisarts zoeken, om de zorgverzekeraar (extra) te attenderen op het
tekort in Hendrik-Ido-Ambacht.
Advies aan nieuwe inwoners
Hendrik-Ido-Ambacht:
1.	Meld bij uw zorgverzekeraar
dat er in Hendrik-Ido-Ambacht
geen huisarts beschikbaar is;
2.	Blijf bij de huisartsenpraktijk
waar u nu bent ingeschreven;
3.	Meld www.h-i-ambacht.nl dat
u een huisarts zoekt (u hoeft
alleen het aantal personen en
uw postcode door te geven).
4.	Hou het gemeentenieuws en
de website van de gemeente
in de gaten: informatie over
eventuele beschikbaarheid van
een nieuwe huisarts en de procedure van aanmelding vindt u
hier.

Ingeleverde tassen vuurwerkafval & kerstbomen
Ruim 120 tassen met vuurwerkafval en meer dan 2500 kerstbomen
zijn begin dit jaar ingeleverd op
de daarvoor aangewezen locaties

binnen de gemeente. Dank voor
uw bijdrage hieraan. Voor H-I-Ambacht betekent dit een schone en
veilige start van 2018.

Wie een hond uitlaat in HendrikIdo-Ambacht, moet de hond
aan een lijn houden en hondenpoep opruimen. Dat geldt
vrijwel overal in onze gemeente. Uitzonderingen vindt u op
www.h-i-ambacht.nl/hond
Extra bakken in De Volgerlanden
Om het hondeneigenaren gemak-

kelijk te maken, bieden we in
Ambacht op meerdere plekken
afvalbakken en dispensers met
hondenpoepzakjes aan. Sinds kort
staan er extra bakken, voorzien
van zakjes, in De Volgerlanden.
U vindt ze bij nieuwbouwcomplex
‘Palissade’ en bij het Fonteinkruid.
Maakt u er goed gebruik van!

Een probleem in de
openbare ruimte?

Werk in de wijk

Hier kunt u terecht:
U kunt terecht bij
www.h-i-ambacht.nl/werkindewijk

U wilt een melding maken over

Straatverlichting en lantaarnpalen Bureau Openbare Verlichting
in de gemeente
www.bureau-ovl.nl
Straatverlichting en lantaarnpalen Rijkswaterstaat
aan de A15, A16 en de Brug over T 0800 - 8002
de Noord/Grote Beer
Drink-, zwem- en open water

• straten, stoepen, lokale wegen
en bruggen
• straatmeubilair, muren, hekken
en kunstwerken
• bomen, struiken, planten en ander groen
• vuil en (MOL)containers
• putten, kolken en huisaansluiting riool
• (verkeers)borden
• Speelplaatsen
• Dieren
• Hondenpoep
• gladheid

Kaartgegevens ©2018 Google

Meldpunt Water
www.meldpuntwater.nl

➊ Elzengaarde tussen Boomgaarde en Aardbeigaarde dicht; bouw woningen Waterhof

17 juli 2017 - november 2018

Meldpunt openbare ruimte
E www.h-i-ambacht.nl/meldpunt
T (078) 770 81 00
maandag t/m donderdag,
8.30 - 17.00 uur
vrijdag, 8.30 - 16.00 uur

➋	Nijverheidsweg fase 10, bestratingswerk, het weggedeelte tussen nummer 28 en 34 is afgesloten;

rioolreconstructie
8 januari - medio februari 2018
➌ Veersedijk (zuidzijde Antoniuslaan): nieuw trottoir, verkeersplateaus en parkeervakken.

Bedrijven en woningen blijven bereikbaar. 23 november 2017 - eind januari 2018

Bij spoed buiten werktijden geldt
hetzelfde nummer. Spreekt uw
melding en telefoonnummer in,
zodat de storingsdienst contact
met u kan opnemen.

➍ Wijk Krommeweg en buurt De Sandeling; rioolwerk, voornamelijk van binnenuit

6 november 2017 - half maart 2018
➎	Abraham van Strijstraat ter hoogte van huisnummer 1 t/m 17; grootschalige herstelwerkzaamheden.

De volledige rijbaan en trottoir worden herstraat. Er wordt een verkeersplateau op de kruising met de
Maria van Osstraat aangebracht.
15 januari tot en met 23 februari 2018

Wilt u de behandeling van uw
melding volgen? Log dan in op de
pagina ‘opvragen status’

Onveilig (verkeers)gedrag en an- Politie
dere sociale overlast in de buurt T 0900-8844

•
•
•
•

Stankoverlast, luchtverontreiniging Omgevingsdienst ZHZ
en geluidsoverlast door bedrijven T 0888 - 333 555

Overige werkzaamheden, op diverse plaatsen:
veegwagen, maaien en schoffelen in hele gemeente, doorlopend
snoeien langs Krommeweg, daarna andere locaties, tot eind maart 2018;
baggeren, van 7 december 2017 tot en met half maart 2018
handmatig reinigen kolken in week 3 tot eind februari

Officiële publicaties
Kennisgeving
VERLEENDE VERGUNNINGEN/
ONTHEFFINGEN*
• Het wijzigen van leidinggevenden
voor de slijterij in de winkel Plus
Volgerlanden, Sophiapromenade 14,
datum besluit 15 januari 2018.
• Het verlengen van vergunning voor
het plaatsen van een keetwagen,
opslagcontainer, toilet en hoogwerker
van t/m 28 februari 2018, ter hoogte
van de Baars 86/142 en Zalm 10/122,
datum besluit 16 januari 2018;
• Het wijzigen van de sluitingstijden
van café Eeterij en Tapperij ‘t Ambacht,
Dorpsstraat 125, voor een proefperiode
van één jaar op de donderdagen tot
01.00 uur en het terras dagelijks tot
23.00 uur, datum besluit 16 januari
2018;
• Het huis-aan huis inzamelen van
textiel in het 1e kwartaal 2019 tbv de
Nierstichting, datum besluit 19 januari
2018;
• Het plaatsen van een autolaadkraan
t.b.v. plaatsen dakkapel t.h.v. De
Heerenhof 11 op 14 februari 2018 van
08.00 tot 13.30 uur, datum besluit
19 januari 2018;
• Het organiseren van activiteiten t.b.v.
Koningsdag op 27 april 2018 op het
plein voor de winkel van Delifrance in
De Schoof, datum besluit 19 januari
2018;
• Het schenken van (zwak) alcoholische
dranken op het plein voor de winkel
van Delifrance in De Schoof op 27 april
2018, datum besluit 19 januari 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 14 078.

Bekendmakingen
KANDIDAATSTELLING VERKIEZING
GEMEENTERAAD
Wilt u met uw politieke partij meedoen
aan de gemeenteraadsverkiezing? Dan
moet u op 5 februari 2018 (dag van de
kandidaatstelling) tussen 09.00 - 17.00
uur alle stukken inleveren bij het centraal stembureau van de gemeente. De
stukken die u nodig heeft zijn:
· lijst met kandidaten (model H1)
· verklaringen van instemming van alle
kandidaten op de lijst (model H9)
· verklaring van voorgenomen vestiging
in de gemeente
· machtiging tot plaatsen van een aanduiding van de politieke groepering
boven de kandidatenlijst (model H3-1)
of
· machtiging tot het plaatsen van één
gezamenlijk aanduiding (model H3-2)
· partijen die nu geen zetel in de
gemeenteraad hebben: origineel betaalbewijs van de waarborgsom
· partijen die nu geen zetel hebben in
de gemeenteraad: 20 verklaringen van
ondersteuning
· bewijs dat degene die documenten
inlevert kiesgerechtigd is
Op www.h-i-ambacht.nl leest u wat u
moet doen om uw kandidatenlijst in
te mogen leveren. Ook vindt u daar de
ondersteunende software voor de kandidaatstelling. Komt u er niet uit of wilt
u aanvullende informatie? Stuur dan een

e-mail naar verkiezingen@h-i-ambacht.nl
en ons team helpt u graag verder.
SUBSIDIEPLAFOND 2019
Op basis van artikel 5, lid 1, van de
Algemene Subsidieverordening 2016
kan de gemeenteraad subsidieplafonds
vaststellen voor de subsidieverlening
aan maatschappelijke organisaties. Op
9 november 2017 heeft de raad besloten het subsidieplafond 2018 ook voor
2019 van toepassing te verklaren. De
wijze van verdeling van de subsidies
in 2018 is eveneens van toepassing.
Hiervoor wordt verwezen naar het
Uitvoeringsprogramma subsidies 2018
op de website van de gemeente.
Het definitieve subsidieplafond 2019
kan afwijken van 2018 als binnen de
gemeentebegroting 2019 minder of
meer budget beschikbaar wordt gesteld
voor de onderstaande beleidsterreinen.
Dit kan tot gevolg hebben, dat de subsidies naar boven of naar beneden worden aangepast, bijvoorbeeld vanwege
bezuinigingen of indexering.
Zodra daarover meer bekend is, zullen
wij de betrokken organisaties hierover
informeren.
Het Subsidieplafond 2019 is vastgesteld
op een totaal bedrag van € 4.562.138,-.
Dit vormt de basis voor de aanvraag
van subsidies voor 2018. De verdeling
van de subsidies is als volgt:
Kunst en cultuur 
€ 1.150.400,(Bibliotheek, Theater, kunstbeoefening
amateurs, kunst en cultuur voor inwoners, informatievoorziening lokaal e.d.)
Sport en Recreatie
€ 1.196.350,(Sporthallen, zwembad, projecten sport)
Jeugd en gezin
€ 1.049.381,(Voorzieningen ter ondersteuning jeugd

en gezinnen, preventief aanbod jeugd,
voor- en vroegschoolse voorzieningen,
jongerenwerk, jeugdspeelpark)
Maatschappelijke
ondersteuning
€ 1.166.007,(GGZ-inloop, ouderenondersteuning en
–ontmoeting, Algemeen maatschappelijk
werk en sociaal-juridische begeleiding,
Wmo-informatie, belangenbehartiging en
projecten, ondersteuning en –waardering mantelzorgers en vrijwilligers, hulpverlening aan slachtoffers, vluchtelingen
en instandhouden anti-discriminatiepunt
Totaal	

€ 4.562.138,-

de 6 weken voor een ieder ter inzage in
de publiekshal van het gemeentehuis.
Een ieder kan op verzoek tegen betaling van de kosten een afschrift krijgen
van het genoemde besluit.
Het is wettelijk niet mogelijk om
een zienswijze, of bezwaar tegen dit
Aanwijzingsbesluit in te dienen.
Voor vragen over deze bekendmaking
kunt u contact opnemen met mevrouw
P. Knopper, afdeling Bestuurszaken,
telefoon 14078.

Het subsidieplafond heeft uitsluitend
betrekking op de verstrekking van
gemeentelijke welzijnssubsidies. Overige
bijdragen vanuit de gemeente op deze
beleidsvelden (m.n. de velden Jeugd en
Gezin en Maatschappelijke ondersteuning) zijn niet in dit overzicht opgenomen.

WET MILIEUBEHEER
Op 7 november 2017 is een melding ontvangen in het kader van het
“Activiteitenbesluit milieubeheer”.
Het gaat over het veranderen van de
inrichting, zijnde een tuincentrum met
verkoop van vuurwerk, gelegen aan de
Langeweg 21 te Hendrik-Ido-Ambacht.
De verandering betreft het vergroten
van de verkoopruimte van 18 m2 naar
42 m2. Deze melding is afgehandeld
onder zaaknummer Z-17-327679.

BESLUIT VERVANGING ARCHIEFBESCHEIDEN MANDAATTAKEN OMGEVINGSDIENST ZUID-HOLLAND-ZUID 2017
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat zij op
12 december 2017 het Besluit vervanging archiefbescheiden mandaattaken
Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid 2017
heeft vastgesteld. Het Besluit treedt in
werking op 25 januari 2018 en werkt
terug tot en met 18 november 2015.

Indien daaraan behoefte bestaat
kunnen, onder verwijzing naar het
zaaknummer, inlichtingen worden ingewonnen bij de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid, tel.nr. 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.

Ter inzage
Het Besluit vervanging archiefbescheiden mandaattaken Omgevingsdienst
Zuid-Holland-Zuid 2017 ligt met ingang
van woensdag 24 januari 2018 geduren-

Dordrecht, burgemeester en wethouders
van Hendrik-Ido-Ambacht
namens dezen, de directeur
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Officiële publicaties
WET MILIEUBEHEER
Op 10 november 2016 is een melding ontvangen in het kader van het
“Activiteitenbesluit milieubeheer”.
Het gaat over het veranderen van de
inrichting, zijnde een tuincentrum met
verkoop van vuurwerk, gelegen aan de
Langeweg 21 te Hendrik-Ido-Ambacht.
De veranderingen betreffen een verhoging van de opslagcapaciteit in de
verkoopruimte van 250 kg naar 500 kg
en het voorzien van de deuren van de
(buffer) bewaarplaats van een kleefmagneet. Deze melding is afgehandeld
onder zaaknummer Z-16-312283.

Indien daaraan behoefte bestaat
kunnen, onder verwijzing naar het
zaaknummer, inlichtingen worden ingewonnen bij de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid, tel.nr. 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.
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gemeentehia

Omgevingsvergunningen
NIEUWE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING*
• Brederodehof 77, het vellen van drie
dennenbomen en één berk(particulier),
-houtopstand vellen, 18 januari 2018
• Graaf Willemlaan 61, verbreding open afrit , -uitweg maken, hebben en
veranderen, 8 januari 2018
• Krommeweg 37, vergroten van de
woning, -bouwen, -planologisch afwijken, 12 januari 2018
• Van Polanenstraat 33, het vellen van
één ceder, -houtopstand vellen (particulier), 17 januari 2018

• Roestuin 65, het vellen van één
watercypres, -houtopstand vellen (particulier), 17 januari 2018
• Vrouwgelenweg 109, het plaatsen van
een nieuwe toegangsbrug met poort,
-bouwen, 11 januari 2018
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.

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

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN* (REGULIER)
• Roestuin 8, het vellen van één conifeer, -houtopstand vellen (particulier),
15 januari 2018
• Dorpsstraat 104 A, het toevoegen van
een lunchroom aan de winkel, -planologisch afwijken, 17 januari 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 14078.

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 24 januari 2018

