
Gemeentenieuws
Woensdag 7 februari 2018

Activiteitenkalender

n	 Woensdag 14 februari
 Van 19.30 - 21.30 uur
 Spreekuur politie
 Politiebureau 
 Weteringsingel 1

n	 Maandag 19 februari
 Om 20.00 uur
 Commissie WOS
 Raadzaal gemeentehuis

n	 Dinsdag 20 februari 
 Om 20.00 uur
 Commissie RZ
 De Volgerlanden
 Raadzaal gemeentehuis

n	 Woensdag 21 februari 
 Om 20.00 uur
 Commissie ABA-Financiën
 Raadzaal gemeentehuis

n	 Maandag 5 maart  
 Om 20.00 uur
 Raadsvergadering 
 Raadzaal gemeentehuis

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

Nieuw aanbod zelfbouwkavels in 
Project Stekelbaars

Nabij de idyllische Vrouwgelen-
weg en de Veersedijk, in een 
rustige buurt van De Volgerlan-
den, komen aan de Voorn en de 
nieuwe straat Stekelbaars, vijf 
zelfbouwkavels in verkoop.

Twee brede kavels liggen met 
hun achtertuin naar het oosten, 
richting de Veersedijk. De drie 
smallere kavels aan de Voorn 
hebben de tuin op het zuiden. De 
afmeting van de kavels ligt rond 
de 400m2 met een kavelprijs van-
af € 485/m2 exclusief BTW, k.k. 

Interesse?
Op maandag 19 februari tussen 
19.30-21.00 uur kunt u langs-
komen bij Infopunt De Volger-
landen in het gemeentehuis. De 
ingang is aan de zijkant van het 
gemeentehuis bij de parkeer-
plaats. Tijdens deze inloopavond 
staan medewerkers van Project 
De Volgerlanden klaar voor meer 
informatie over de kavels. Als u 
wilt deelnemen aan het verkoop-
proces, kunt u zich na de inloop-
avond inschrijven voor de loting. 
Deze loting vindt plaats op 22 
maart 2018. Lees meer over de 
zelfbouwkavels op onze website.

Meer over energiezuinig wonen 
Energiezuinig en duurzaam wonen 
is mogelijk door een combinatie 
van goede isolatie, het gebruik 
van zuinige installaties voor ver-
warming en warm water en het 
gebruik van duurzame energie-
bronnen. 

Maar hoe pak je dat aan als wo-
ningeigenaar? Waar begin je? Kies 
je een biomassaketel of zonnepa-
nelen? Of zijn er alternatieven? Wat 
is voor uw woning en situatie de 
beste oplossing? En wat kost dat al-
lemaal?  Gelukkig is er veel informa-
tie beschikbaar. We wijzen u graag 
op de volgende twee websites.

Energie besparen doe je nu
‘Energie besparen doe je nu’ is 
een campagne van de Rijksover-
heid om meer woningen energie-
zuinig en duurzaam te maken. Dit 

kan door betere isolatie van dak, 
gevel, vloer en ramen. En door het 
nemen van een biomassaketel, 
pelletkachel, warmtepomp, zonne-
boiler en zonnepanelen.
Op de website staan 12 verbeter-
opties voor een energiezuiniger en 
duurzamer huis. Huiseigenaren die 
hun huis al energiezuiniger heb-
ben gemaakt vertellen over hun 

motieven, hobbels onderweg, hoe 
ze die overwonnen hebben en 
wat het hen oplevert. Kijk snel op 
www.energiebesparendoejenu.nl

Regionaal Energieloket
Het Regionaal Energieloket is een 
website van GreenHome, ontwik-
keld in samenwerking met ge-
meenten, lokale organisaties en 

het bedrijfsleven om Nederland 
sneller duurzamer te maken. Hebt 
u vragen over duurzaam wonen, 
zoals zonnepanelen, isolatie en 
warmte-oplossingen? Wilt u graag  
duurzame maatregelen nemen in 
uw huis en bent u benieuwd naar 
subsidies en financiële regelingen? 
De HuisScan laat zien welke maat-
regelen het meest geschikt zijn 
voor elke woning. Ook krijgt men 
direct een overzicht van mogelijke 
subsidies en financiële regelingen. 
Woningeigenaren kunnen via het 
loket eenvoudig offertes opvragen 
bij aanbieders van energiemaat-
regelen. Komt u er als woningei-
genaar zelf niet uit? Dan staat 
het team van RegionaalEnergielo-
ket klaar met deskundig advies. 
Kortom, energiebesparing was nog 
nooit zo makkelijk! Kijk snel op 
www.regionaalenergieloket.nl.



➊		Elzengaarde tussen Boomgaarde en Aardbeigaarde dicht; bouw 
woningen Waterhof

 17 juli 2017 - november 2018 

➋  Nijverheidsweg fase 10, Het weggedeelte tussen nummer 28 en 
34 is afgesloten; rioolreconstructie.

 8 januari - medio februari 2018

➌		Veersedijk (zuidzijde Antoniuslaan): nieuw trottoir, verkeers-
 plateaus en parkeervakken. Bedrijven en woningen blijven 
 bereikbaar. 
 23 november 2017 - eind januari 2018

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 
kruisig met de Maria van Osstraat aangebracht.

 15 januari tot en met 23 februari 2018.

➏	Sloop Jeugdspeelpark, IJdenhove 230-232
 Start 27 januari – april 2018

➐  Veersedijk (noordzijde Antoniuslaan): nieuw trottoir, verkeers-
 plateaus en parkeervakken. Bedrijven en woningen blijven 
 bereikbaar.
 15 januari – medio maart

 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

Werk in de wijk
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Ben jij goed 
met woorden? 

Houd je van dichten of rappen? 
Of ben je een singer-songwri-
ter? Woon je in Hendrik-Ido-
Ambacht of Zwijndrecht en ben 
je niet ouder dan 18 jaar?

Doe dan mee aan de 4 en 5 mei 
Woordkunstenwedstrijd! 

Voordragen
De winnende woordkunste-
naars mogen tijdens de Do-
denherdenking in Zwijndrecht 
of Hendrik-Ido-Ambacht hun 
woordkunst voordragen. 

Doe mee!
De uiterste inleverdatum voor 
je bijdrage aan de woordkun-
stenwedstrijd is donderdag 30 
maart 2018. Je kunt je bijdrage 
mailen naar representatie@h-i-
ambacht.nl. Zorg dat je je naam, 
leeftijd en telefoonnummer 
in je e-mail staan. De uitslag 
wordt op woensdag 19 april om 
15:30 uur in de raadzaal van de 
gemeente Zwijndrecht bekend-
gemaakt. De genomineerden 
worden uitgenodigd om deze 
prijsuitreiking bij te wonen. 

Meer informatie 
Wil je meer over deze wed-
strijd weten, mail dan naar 
representatie@h-i-ambacht.nl 
of bel 078-770 2608 

Uw top 10?

Waarom vestigden mensen zich 
ooit hier? Waarom is juist dit 
land ingepolderd, waarom juist 
daar een kerk gebouwd, waar-
om stond hier ooit een kasteel? 

Met een andere blik naar de 
omgeving kijken, dat is een 
van de doelen van ZHAAP: 
Zuid-Hollandse Archeologie en 
Aardkunde voor het Publiek. 
Voor Dordrecht en omgeving 
zijn tientallen locaties op een 
kieslijst geplaatst, nu mag het 
publiek stemmen. 

De Oostendam, Sophiapolder 
en Huis Boucquet zijn Am-
bachtse locaties op de kies-
lijst. Die en andere vindt u via  
www.bit.ly/ZHAAP18Dordt. Daar 
vindt u ook meer informatie 
over de locaties en u kunt er 
direct stemmen.

Stemmen & 
legitimatiebewijs

Training Omgaan 
met dementie
In Nederland leven naar schatting 
270.000 mensen met dementie. 
Omdat we steeds ouder worden, 
stijgt dat aantal in 2040 naar 
550.000. Mensen met dementie 
blijven steeds langer thuis wonen. 
Het helpt als u dementie niet al-
leen herkent, maar vervolgens ook 
iets kunt betekenen voor iemand 
met dementie.

De werkgroep Dementievriendelij-
ke gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 
attendeert u graag op de gratis 
online basistraining GOED omgaan 
met dementie.

Vier stappen
De training bestaat per onderdeel 
uit 4 stappen. In de eerste stap 
leer u signalen van dementie her-
kennen. De volgende stappen zijn: 
Geruststellen, Oogcontact maken 
en Even meedenken. Als je alle 
stappen hebt doorlopen krijgt u 
een vriendelijk Dankjewel. Van-
daar: GOED!
• Geruststellen
Praat op kalme toon en praat mee 
met de ander. Spreek de ander 
niet tegen. Probeer voor de per-

soon met dementie een veilige si-
tuatie te creëren en hem of haar 
zoveel mogelijk de eigen regie te 
laten houden.
• Oogcontact maken
Maak oogcontact, probeer de situ-
atie samen te vatten door te ver-
tellen wat er volgens jou aan de 
hand is, kijk steeds of je begrepen 
wordt.
• Even meedenken
Leef mee met de ideeën en wen-
sen van de ander. Wat zou een 
goede volgende stap zijn om te 
maken en hoe kun je dit het beste 
doen. Help hem de goede kant uit.
• Dankjewel
Elke keer dat je GOED doet, maak 
u Nederland dementievriendelijker. 
Bedankt daarvoor!

Gratis online training volgen?
U kunt de gratis basistraining vol-
gen op https://samendementie-
vriendelijk.nl/basistraining

Naar je werk?
Gelijk even 
stemmen

Woensdag 21 maart 
gemeenteraadsverkiezingen

www.h-i-ambacht.nl
/verkiezingen

Op woensdag 21 maart 2018 hou-
den wij de verkiezing van de leden 
van de gemeenteraad. Ook u mag 
uw stem uitbrengen op de partij 
en kandidaat van uw keuze als u:

• Een stempas heeft ontvangen; 
deze ontvangt u uiterlijk 7 maart 
op het bij ons bekende woon-
adres.
• Een identiteitsbewijs heeft: on-
der identiteitsbewijzen vallen pas-
poort, rijbewijs of identiteitskaart 
• Een identiteitsbewijs heeft dat 
op 21 maart 2018 niet langer dan 
5 jaar verlopen is. 
De datum geldigheid mag dus niet 
liggen vóór 22 maart 2013.
• Heeft u geen identiteitsbewijs of 
is deze langer dan 5 jaar verlopen? 
U mag een ander vragen om voor 
u met een schriftelijke volmacht 
laten stemmen. Deze volmacht 
vraagt u aan bij de gemeente 
waarin u staat ingeschreven. 

• Is uw identiteitsbewijs gestolen 
of bent u het kwijt? 
Met een proces-verbaal van de po-
litie of een verklaring van de ver-
missing en een ander document 
met uw naam en foto mag u toch 
zelf stemmen. De verklaring van 
vermissing krijgt u als u bij de ge-
meente een verklaring van vermis-
sing aflegt. 
Een ander document met naam en 
foto kan bijvoorbeeld zijn: 
een persoonlijke OV-chipkaart en 
een ziekenhuispas.

Heeft u geen stempas ontvangen 
of bent u uw stempas kwijt?
Op www.h-i-ambacht.nl leest u in-
formatie over wat te doen. U geeft 
als zoekwoord Stemmen in. 

Woensdag 21 maart gemeenteraadsverkiezingen



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 7 februari 2018

Officiële publicaties

Kennisgeving

Besluit tot ambtshalve uitschrijving als 
ingezetene uit de basisregistratie perso-
nen (art. 2.22 wet BRP)
Burgemeester en wethouders van 
Hendrik-Ido-Ambacht hebben besloten 
de adresgegevens te wijzigen van:

Naam Geboren Datum 
  uitschrijving
van der Net, L 21-07-1993 03-07-2017

Het laatst in de basisregistratie per-
sonen (BRP) opgenomen adres is niet 
meer juist. Een nieuwe verblijfplaats is 
bij de gemeente niet bekend.
De gemeente heeft na onderzoek de 
volgende adresgegevens opgenomen: 
Adres : onbekend
Woonplaats : onbekend
Land : onbekend
De registratie als inwoner van 
Nederland is hiermee beëindigd.
De gemeente heeft deze wijziging door-
gegeven aan allerlei instellingen zoals:
belastingdienst, uitkeringsinstanties, 
pensioenfondsen en zorgverzekeraars.
Deze wijziging heeft gevolgen voor 
voorzieningen zoals: 
toeslagen, uitkeringen, zorgverzekering, 
AOW en pensioen.

Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u het 
niet eens met dit besluit? Stuur dan een 
bezwaarschrift naar het college van bur-
gemeester en wethouders.  
Dit doet u binnen zes weken na de dag 

van deze bekendmaking.

Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift aan 
het college van burgemeester en wet-
houders, Postbus 34, 3340 AA  Hendrik-
Ido-Ambacht.
Uw bezwaarschrift is alleen geldig als u 
de volgende gegevens vermeldt:
uw naam en adres; een duidelijke 
omschrijving van het besluit waartegen 
u bezwaar maakt (bijvoorbeeld een 
kopie van deze publicatie); de reden 
waarom u bezwaar maakt; het telefoon-
nummer waarop u overdag bereikbaar 
bent; de datum en uw handtekening.

Verleende vergunningen/ontheffingen* 
• De doorkomst van de Roparun op 
21 mei 2018, datum besluit 1 februari 
2018;
• Het venten bij afvalbergstation aan 
de Crezéepolder 9 t.b.v. energiecontrac-
ten, datum besluit 1 februari 2018;
• Het plaatsen van een vrachtwagen op 
de Vrouwgelenweg t.h.v. nummer 72 op 
9 februari 2018 van 07:00 tot 16:00 uur, 
datum besluit 5 februari 2018.

Geweigerde vergunningen/ontheffingen* 
• Het inzamelen van textiel in 2019 
door Stichting Salvatoriaanse Hulpactie, 
datum besluit 31 januari 2018;
• Het inzamelen van textiel in 2019 
door Stichting Steun Opbouw Stimulans, 
datum besluit 1 februari 2018.

Gewijzigde vergunningen/ontheffingen* 
• Het plaatsen van een autolaadkraan 
t.b.v. vervanging ruit t.h.v. Dadelgaarde 

52 op 8 februari 2018, datum besluit 5 
februari 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 vergun-
ningverlening en handhaving), via tele-
foonnummer 14 078.

Geluidbeleid Goede Ruimtelijke 
Ordening Gemeente Hendrik-Ido-
Ambacht
Het eerder op 13 december 2007 vast-
gestelde ‘Beleid Hogere Grenswaarden 
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht’ is 
recent geactualiseerd en verwoord in de 
nota ‘Geluidbeleid Goede Ruimtelijke 
Ordening Gemeente Hendrik-Ido-
Ambacht’. Het college heeft het ont-
werpbeleid op 23 januari 2018 vastge-
steld. 

Het beleid biedt de mogelijkheid om 
bij de ontwikkeling van geluidgevoe-
lige bestemmingen (bijv. woningen) in 
de omgeving van geluidsbronnen als 
wegen en industrie, dit onder speci-
fieke eisen mogelijk te blijven maken, 
waarbij de kwaliteit van wonen wordt 
gegarandeerd. Het beleid biedt daarbij 
de mogelijkheid om onder voorwaarden 
een hogere geluidbelasting toe te staan, 
die wordt vastgelegd via een hogere 
waarde besluit. 

Het ontwerpbeleid ‘Geluidbeleid Goede 

Ruimtelijke Ordening Gemeente Hendrik-
Ido-Ambacht’ ligt tijdens openingstijden 
gedurende 6 weken van 2018 van 7 
februari 2018 tot en met 21 maart 2018 
ter inzage in de informatieruimte van 
het gemeentehuis. In deze periode kunt 
u reageren op het ontwerp, waarna 
eventuele reacties zullen worden ver-
werkt. Wilt u reageren? Kijkt u dan op 
de gemeentelijke voorlichtingspagina 
van De Kombinatie onder het kopje  
‘zienswijzen en bezwaarschriften’ of 
via onze website www.h-i-ambacht.
nl/bezwaar hoe u dit kunt doen en 
op welke wijze dit mogelijk is. Hebt 
u inhoudelijke vragen? Neemt u dan 
contact op met Evertjan Janssen van 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid via 
telefoonnummer 078-7703107. 

Omgevingsvergunningen

Nieuwe aanvragen 
omgevingsvergunning*

• Mauritsstraat 109, vellen van 1 coni-
feer (particulier), -houtopstand vellen 
31 januari 2018
• Witte de Withstraat 46, vellen van 1 
Fraxinus (particulier), -houtopstand vel-
len, 29 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.

Verleende omgevingsvergunningen* 
(regulier)
• Diverse locaties in de gemeente, vel-
len van 165 houtopstanden volgens 
kaplijst, -houtopstand vellen, 
29 januari 2018
• Dorpsstraat 142, plaatsen dakkapel 
voorvlak, -bouwen, 30 januari 2018
• Witte de Withstraat 46, uitbreiden van 
schoolgebouw De Meander met tijdelijk 
speellokaal voor een periode van maxi-
maal 10 jaar, -bouwen, 30 januari 2018

De gemeente zal in het eerstvolgende 
plantseizoen nieuwe bomen herplanten 
in de gemeente om het totale bomen-
bestand op peil te houden. Wilt u meer 
weten over deze herplant, dan kunt 
u contact opnemen met de afdeling 
Beheer Openbare Ruimte, via telefoon-
nummer 14078. 
Op www.h-i-ambacht.nl/bomenkap  
vindt u de overzichten van de te vellen 
bomen. 

*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.


