Gemeentenieuws

Woensdag 4 juli 2018

Onze zonnetjes in Ambacht

Zomerparkdag brengt Ambacht in beeld
Dit jaar wordt de Zomerparkdag
gehouden op zaterdag 1 september, voor de 16de keer. Een
dag die ooit klein begon op het
Burgemeester Hofplein, is uitgegroeid tot het grootste feest van
Ambacht met 30.000 bezoekers.
Voor iedereen dus een bijzondere
dag om naar uit te kijken!
Ambacht in beeld
De Zomerparkdag is voor iedereen. Het is een evenement waar
verenigingen en instellingen in
Hendrik-Ido-Ambacht hun vrijwilligers voor op kunnen geven. De
Zomerparkdag staat namelijk in
het teken van alle vrijwilligers,
want zonder hen zag onze gemeente er heel anders uit! Met
het thema Ambacht in beeld
laat de organisatie van het evenement zien wie onze gemeente
zo levendig maakt. Zo zijn er die
dag diverse sportverenigingen en
sommige verenigingen geven een
demonstratie.
Waarom?
De Zomerparkdag is bedoeld als
dank aan de vele vrijwilligers,

n De Zomerparkdag zet vele vrijwilligers in het zonnetje; onze zonnetjes in Ambacht.

Activiteitenkalender

Nieuwe beheerder voor
Crezéepolder

n Zaterdag 7 juli
Van 09.00 tot 12.00 uur
Extra openstelling
gemeentewinkel
Gemeentehuis

Doe mee!
Wilt u als vereniging of instelling
ook uw vrijwilligers bedanken?
Geef hen dan tot vrijdag 6 juli op via
www.h-i-ambacht.nl/zomerparkdag
en wordt deelnemer. Of bent u
enthousiast geworden en wilt u
ook het zonnetje in Ambacht zijn?
Laat u dan inspireren door verenigingen en instellingen tijdens de
Zomerparkdag 2018 en kom genieten op zaterdag 1 september!

Ervaar de techniek
Op maandag 2 juli gingen de leerlingen van groep 7 van OBS de
Bron naar TechniekDock. Wethouder Steven van Die mocht met hen
mee.
TechniekDock is een techniekroute
door de Duurzaamheidsfabriek
voor leerlingen uit groepen 7 van
basisscholen uit de Drechtsteden.
Tijdens deze techniekroute ervaren de kinderen zelf de techniek
door verschillende doe-activitei-

n Maandag 9 juli
Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

die zich in het afgelopen jaar in
Hendrik-Ido-Ambacht
inzetten
voor anderen. Het evenement is
écht een begrip geworden in onze
gemeente, omdat hun werk Ambacht zo dynamisch maakt. Als
verenigingen en instellingen hun
vrijwilligers opgeven, dan zorgt
de organisatie van het evenement
ervoor dat zij in het zonnetje
worden gezet. Zo ontvangen bijvoorbeeld de vrijwilligers in onze
gemeente gratis consumptiebonnen die zij tijdens de dag kunnen
besteden.

ten, zogenaamde Xperiences. Op
die manier maken zij op een laagdrempelige, inspirerende manier
kennis met maritieme-, energie- en
productietechniek. Het doel is om
bij de leerlingen interesse te wekken in de maritieme (maak)industrie, techniek, duurzaamheid en
innovatie. Sinds de eerste editie in
2013 hebben al 5000 basisschoolleerlingen met enthousiasme gebruik gemaakt van deze ontdekkingstocht.

n Donderdag 19 juli
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
Natuurgebied Crezéepolder krijgt
deze zomer een nieuwe beheerder: Stichting Het Zuid-Hollands
Landschap. De plannen van de
stichting zijn bij een aanbesteding als beste beoordeeld om de
Crezéepolder te laten uitgroeien
tot een vrij toegankelijke natuuroase.
De Crezéepolder ligt in de uiterwaard langs de rivier de Noord,
in Ridderkerk en Hendrik-IdoAmbacht. Het gebied is rond de
Tweede Wereldoorlog ingepolderd
en was daarna in gebruik voor de
landbouw. Ook wordt er drinkwater gewonnen.
In januari 2017 is een opening in
de dijk gemaakt waardoor er nu

weer eb en vloed is in het gebied.
Daarmee konden ook de zeldzame
planten en dieren terugkeren die
door de aanleg van de Deltawerken sterk in aantal waren afgenomen, bijvoorbeeld de spindotter,
de kluut, de blauwborst en de
kleine karekiet.
Bij de herinrichting, die in 2016 is
afgerond, is veel aandacht besteed
aan een goede toegankelijkheid.
In de Crezéepolder zijn namelijk
wandelpaden en uitkijkpunten
aangelegd, is er een scherm om
vogels te kunnen bekijken, een
voetgangersbrug en een strandje.
Stichting Zuid-Hollands Landschap
is een bekende in onze gemeente; zij beheert ook natuureiland
Sophiapolder.

n De leerlingen van OBS de Bron ervaren zelf de techniek door Xperiences.

Nieuw: HVC webshop
Bewust en trendy eco-shoppen
kan nu ook via de webshop van
HVC; handig, makkelijk én goed
voor het milieu.
In de webshop vindt u diverse producten die een duurzaam huishouden makkelijk maken. Denk aan

Wingerden. 

biozakken en design prullenbakken, maar ook speelgoed en handige opbergbakken gemaakt van
gerecycled plastic. Ook kunt u per
1 juli uw plastic zakken via de HVC
webshop bestellen.
Een duurzaam huishouden? Kijk
dan op www.webshop.hvcgroep.nl

THUIS
ENERGIE
BESPAREN
EN AFVAL
SCHEIDEN
MET HVC

n Echtpaar Van der Elst - Van
Foto C. van Meerten

Het echtpaar Van der Elst-Van
Wingerden was op maandag
25 juni vijftig jaar getrouwd.
Loco-Burgemeester André Flach
en zijn echtgenote feliciteerden
hen op vrijdag 29 juni met hun
gouden huwelijk. Het echtpaar
heeft vier kinderen, 15 kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.

Werk in de wijk

Kaartgegevens ©2018 Google

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

webshop.hvcgroep.nl

Gouden
huwelijk

n Echtpaar Broer-Van Buuren.


Foto C. van Meerten

Het echtpaar Broer-Van Buuren
was op maandag 2 juli vijftig
jaar getrouwd. Loco-Burgemeester André Flach en zijn
echtgenote feliciteerden hen
met hun gouden huwelijk. Het
echtpaar heeft een kind en vijf
kleinkinderen.

Geurzuilen op
begraafplaatsen

➋	Start

aanleg van drie fonteinen: Burgemeester Hofplein, Baxpark ter hoogte van de Huysweer en Wassenaar van Opdampark

➌	Van der Eijndestraat, Scheltingastraat en Van Valckesteinstraat
	Grootschalig onderhoud. Werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Omleiding verkeer met bebording. Rioolreconstructie
Van der Eijndestraat.
Mei tot eind augustus 2018

Ziet u op de begraafplaatsen
Waalhof en/of Achterambachtseweg een bruin paaltje, zoals op de
foto hiernaast? Dit zijn geurzuilen
om konijnen te weren. Er zijn namelijk (te) veel konijnen op deze
begraafplaatsen en zij zorgen voor
vraat- en graafschade. Door het
graven van holen onder de grafzerken zorgen ze voor verzakkingen.

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

➎	Van Kijfhoekstraat tussen De Raadtweg en De Pompe van Meer-

Al veel gemeenten zetten de
geurzuilen in om konijnen te verdrijven. Waar onze gemeente er
eerder voor koos om konijnen af
te schieten, gaan ook wij nu proberen deze ongewenste dieren te
verjagen door middel van geurverspreiding.
De hervulbare geurzuilen bevatten
de geurstof Tupoleum. Dit is een
natuurlijk en biologisch product.
De etherische oliën die vrijkomen
uit de zuil zijn te vergelijken met
de geur van een natte asbak. Het
is geen aangename geur, maar het
is niet schadelijk voor uw gezond-

www.h-i-ambacht.nl/werkindewijk

Gouden
huwelijk

dervoortsingel; rioolreconstructie;
4 juni tot eind september 2018

➏

heid. Voor bezoekers is de geur
alleen de eerste dag na plaatsing
te ruiken, want daarna vervliegt de
geur en heeft het alleen nog de
werking als afweer tegen konijnen.

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

Overige werkzaamheden, op diverse plaatsen:
•	veegwagen, maaien en schoffelen in hele gemeente, doorlopend;
•	Zomerschouw; maaien riet (onder waterlijn) en waterplanten om
doorstroming te verbeteren, vanaf week 26 t/m 29.

Agenda openbare raadsvergadering
Maandag 9 juli 2018, 20:00 uur, Raadzaal gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende vaste punten: opening,
vaststelling van de agenda, spreekrecht burgers, vragenhalfuurtje raadsleden, notulen raadsvergadering 4 juni
2018, lijst van ingekomen stukken en eventuele mededelingen, het comptabiliteitsbesluit en de sluiting.
Op grond van de adviezen van de raadscommissie zijn
de raadsvoorstellen onderverdeeld in hamerstukken (H) en
debatstukken (D).
De raad behandelt de volgende voorstellen:
Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden – Financiën
7.1 (H) Jaarstukken 2017
7.2 (D) Kadernota 2019
		 Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken
8.1 (H) Aanvraag zendtijdtoewijzing ATOS
8.2 (H) Benoeming lid RvT Sophia
8.3 (H)	Verzoek vangnetregeling Participatiewet over
2017

Ruimtelijke Zaken – De Volgerlanden
9.1 (D) Herziening grondexploitatie De Volgerlanden 2018
9.2 (H) Jaarverslag De Volgerlanden 2018
9.3 (H) Herziening grondexploitatie Ambachtsezoom
		 fase 1
9.4 (H) Herziening grondexploitatie Ambachtsezoom
		 fase 1a
9.5. (H)	Voortgangsrapportage 2018 CAI projecten 1e halfjaar
9.6 (H)	Rapportage projecten Structuurvisie 1e halfjaar
2018
9.7 (D) Ontsluiting Noordeinde N915
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? 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. Ten slotte 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
HET “MANDAATBESLUIT SCD/GBD”
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het College
van Burgemeester en Wethouders op
26 juni 2018 “het Mandaatbesluit SCD/
GBD” heeft vastgesteld.

Ter inzage
Het “Mandaatbesluit SCD/GBD” ligt
met ingang van heden gedurende 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 in te dienen.
Voor vragen over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met
mevrouw H. Verhagen-Somsen, afdeling
Bestuurszaken, op telefoonnummer
(078) 7702667.
WET MILIEUBEHEER
Op 7 juni 2018 is een melding
ontvangen in het kader van het
“Activiteitenbesluit milieubeheer”.
Het gaat over het veranderen van

een korfbalvereniging gelegen aan de
Reeweg 75I te Hendrik-Ido-Ambacht. De
veranderingen zijn:
- het bestaande kunstgraskorfbalveld
wordt vervangen. Hierbij wordt het
bestaande veldoppervlak verkleind en
komt er een klein kunstgraskorfbalveld
bij.
- de aanwezige veldverlichting wordt
vervangen door led verlichting.
- het achterliggende natuurgrasveld
wordt gerenoveerd, voorzien van ballenvangers en led-veldverlichting.
Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-18-336537.
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.

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

ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING/BIJZONDERE
WETTEN
Verleende vergunningen/ontheffingen*
• Het plaatsen van een autolaadkraan
op 4 juli 2018 tussen 08:00 en 13:30
uur ter hoogte van het Perzikengaarde
5, datum bekendmaking 25 juni 2018.
• Het plaatsen van een promotietent op
30 juni 2018 voor de winkel gevestigd
aan De Schoof 120, datum bekendmaking 25 juni 2018.
• Het plaatsen van foodtrucks op 6 juli
2018 t.b.v. een besloten feest naast
Noordeinde 99, datum bekendmaking
25 juni 2018.
• Het produceren van versterkte muziek
op 6 juli 2018 van 11:00 tot 23:00
uur t.b.v. een besloten feest naast
Noordeinde 99, datum bekendmaking
25 juni 2018.
• Het organiseren van een jubileum op
15 september 2018 van 19:00 tot 01:00
uur in de openbare ruimte ter hoogte
van Roelof Duijckstraat 4 (opbouw
09:00 tot 19:00 uur en afbouw uiterlijk 16 september 2018 tot 14:00 uur),
datum bekendmaking 27 juni 2018.

• Het produceren van versterkte muziek
op 15 september 2018 van 20:00 tot
24:00 uur in de openbare ruimte ter
hoogte van Roelof Duijckstraat 4, datum
bekendmaking 27 juni 2018.
Geweigerde vergunningen/ontheffingen*
• Het inzamelen van kleding voor 2019
t.b.v. Stichting Spieren voor Spieren,
datum bekendmaking 27 juni 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
Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning*
• Noordeinde 99, naambord op bedrijfspand aanbrengen, -handelsreclame
maken, 21 juni 2018
• Stekelbaars 2 t/m 20, bouwen van 10
twee onder 1 kapwoningen, -bouwen,
-uitweg maken, hebben of veranderen,
26 juni 2018

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

• Veerweg 59, vellen van 1 berk (particulier), -houtopstand vellen, 20 juni
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) via
telefoonnummer 14 078.
Verleende omgevingsvergunningen*
(regulier)
• De Baak 8, bouwen van een kas,
-bouwen, 28 juni 2018
• Dijkmeesterstraat 12, realiseren van
een dakopbouw (nokverhoging), -bouwen, 27 juni 2018
• Scheltingastraat 1, maken van een
uitweg, -uitweg maken, hebben of veranderen, 27 juni 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.

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 4 juli 2018

