Gemeentenieuws
donderdag 3 januari 2019

Nieuwjaarswensen
uitwisselen
U bent van harte welkom
Wij beginnen het nieuwe jaar graag feestelijk samen met u.
Daarom nodigen wij u van harte uit voor een hapje en een drankje
tijdens onze nieuwjaarsreceptie. Deze is op maandag 7 januari 2019
van 19.30 tot 21.00 uur op het gemeentehuis, Weteringsingel 1.
Een mooie gelegenheid om persoonlijk nieuwjaarswensen uit te
wisselen en bij te praten.

Uitnodiging
nieuwjaars
Uitnodiging
receptie
nieuwjaars
receptie

Burgemeester en Wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht,
De secretaris		
A.J.M. Martens		

De burgemeester
J. Heijkoop

ACTIVITEITENKALENDER
• Maandag 7 januari
Vanaf 19.30 uur
Nieuwjaarsreceptie
Gemeentehuis
• Maandag 14 januari
Vanaf 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis
• Maandag 21 januari
Vanaf 20.00 uur
Commissie W.O.S.
Raadzaal gemeentehuis
• Dinsdag 22 januari
Vanaf 20.00 uur
Commissie RZ - De Volgerlanden
Raadzaal gemeentehuis
• Woensdag 23 januari
Vanaf 20.00 uur
Commissie A.B.A. - Financiën
Raadzaal gemeentehuis
• Maandag 4 februari
Vanaf 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis
Meer informatie over de
activiteiten kunt u vinden op
www.h-i-ambacht.nl

Wij wensen u mooie Kerstdagen
en een voorspoedig 2019
Wij beginnen het nieuwe jaar graag feestelijk samen met u.
Daarom nodigen wij u van harte uit voor een hapje en een drankje
tijdens onze nieuwjaarsreceptie. Deze is op maandag 7 januari 2019
van 19.30 tot 21.00 uur op het gemeentehuis, Weteringsingel 1.
Een mooie gelegenheid om persoonlijk nieuwjaarswensen uit te
wisselen en bij te praten.

Wij wensen u mooie Kerstdagen
en een voorspoedig 2019

7 januari

2019
7 januari

Gescheiden afvalinzameling Koninklijke onderscheiding
op scholen
De Wijngaard en De Watervlinder ondersteunen preventie en scheiding
van afval op scholen om zo zwerfafval op straat te voorkomen. Deze
scholen doen hierdoor mee aan het
meerjarige project ‘Afval op School’.
Een landelijke samenwerking aan
(rest)afvalvrije scholen! Rijkswaterstaat en NederlandSchoon zette zich
in om deze samenwerking en uitwisseling te versterken.
Op woensdag 19 december overhandigde wethouder Ralph Lafleur de
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gemeenten in Hendrik-Ido-Ambacht
en bij de Goede Herderkerk in Ridderkerk. Hij verzorgde predikbeurten,
Bijbelkringen, catechisatieonderwijs,
rondleidingen in de kerk voor kinderen van het basisonderwijs, gaf
mede invulling aan seniorenochtenden en bezocht gemeenteleden. Ook
voor jeugddiensten werd hij vaak gevraagd. Ondanks zijn hoge leeftijd,
was deze zeer geliefde predikant
nog lang actief voor de kerken in
Ambacht en omgeving.

Gemeentenieuws
Geld voor uw oude kerstboom en vuurwerkafval
Lever op woensdag 9 januari
2019 van 09.30 tot 16.30 uur uw
kerstboom en vuurwerkafval in
en ontvang € 0,50 per volle zak
afval of kerstboom.
De inleverlocaties zijn:
• Winkelcentrum de Schoof
(tegenover de Watertuin)
• Louwersplein (bij de apotheek)
• Winkelcentrum Hoogambacht
(Sophiasporthal)
• Hoge Kade (Ridderhal)

donderdag 3 januari 2019

Gouden huwelijk

Gewijzigde openingstijden
gemeentehuis en -winkel

Het echtpaar Loftus-Pulford was op Het echtpaar heeft vier kinderen en
vrijdag 21 december vijftig jaar ge- zes kleinkinderen.
trouwd. Burgemeester Jan Heijkoop
Op maandag 7 januari is het gemeenheeft hen gefeliciteerd met hun goutehuis ook geopend van 19.30 tot
den huwelijk.
21.00 uur in verband met de nieuwjaarsreceptie, de gemeentewinkel is
geopend van 14.00 tot 18.30 uur.

Het meldpunt van de gemeente is
tijdens deze dag uitsluitend voor
noodgevallen en storingen bereikbaar via telefoonnummer (078) 770
8100.

Werk in de wijk

Bomen verwijderen
Op 7 januari worden bomen
rond de Jacobuslaan verwijderd.
Voor 56 bomen is reeds een
vergunning aangevraagd. Zeven
bomen vallen binnen het nieuwe
bomenbeleidsplan. Een Notenboom zal worden verplaatst.
Binnenkort leest u meer hierover
in het gemeentenieuws.
Meer informatie over het bomenbeleidsplan? Kijk dan op
www.h-i-ambacht.nl.

Maandelijkse alarmering
sirenes

50-jarig huwelijk echtpaar Loftus-Pulford.

Test op maandag 7 januari
Als zich in onze gemeente of regio een groot ongeval voordoet,
dan wordt u gealarmeerd via
sirenes. Afhankelijk van de omstandigheden, loeien de alarmering sirenes in de hele gemeente
of een deel daarvan.
In heel Nederland worden deze
sirenes maandelijks op de eerste
maandag om precies 12.00 uur
getest. Dit gebeurt op maandag
7 januari. Gaat de alarmering
sirene op een ander moment
dan dit? Sluit vervolgens ramen,
deuren en schakel de regionale
rampenzender Radio Rijnmond,
te ontvangen op 93.4 FM, in.

INLOOPOCHTEND
GEHEUGENSTEUN
bedoeld voor mensen met
dementie, hun mantelzorgers
en iedereen die op wat voor
manier dan ook betrokken is
bij de ziekte dementie.

Elke 1e donderdag van de maand

van 10.00 tot 12.00 uur

1

Elzengaarde tussen Boomgaarde en Aardbeigaarde dicht;
bouw woningen Waterhof
17 juli 2017 - februari 2019

2

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

Locatie Restaurant Ontmoetingscentrum Wielstaete
Van Kijfhoekstraat 146
Hendrik-Ido-Ambacht

KOM EN
PRAAT
MEE OVER
DEMENTIE

• Koffie en thee staan voor u klaar!
• Informeel samenzijn
• Stel uw vragen aan de aanwezige
casemanager en ervaringsdeskundigen
vanuit het sociaal wijkteam H.I. Ambacht

Vanaf het nieuwe jaar is er elke 1e donderdag van de maand een
inloopochtend GeheugenSteun. Komt u meepraten over dementie?

•

•
3

Hoge Kade; nieuwbouw binnenbad zwembad De Louwert
Tot juni 2019

4

Rietlaan tussen Laan van
Welhorst en Steur;
•
reconstructiewerkzaamheden
volledige afsluiting
7 januari 2018 t/m 1 maart 2019

5

Waelneslaan;
herstraatwerkzaamheden
week 48 tot eind maart 2019

• Lotgenotencontact
Namens werkgroep
Dementievriendelijke gemeente,
Cristine Ruinard

6

Rietzanger; aanleggen
definitieve bestrating, weg
wordt gefaseerd afgesloten
7 januari 2018 t/m 1 maart 2019

Overige werkzaamheden, op
diverse plaatsen:
veegwagen, maaien en schoffelen in hele gemeente doorlopend;
rioolwerkzaamheden; reinigen
en inspecteren en uitvoeren
van lokale reparaties (voornamelijk van binnenuit) verspreid
in heel de gemeente;
week 47 t/m week 3;
baggeren (zwaartepunt in
watergangen rondom Sportpark Schildman, zuidzijde wijk
Krommeweg en buurt
De Sandeling) tot maart 2019.

Officiële publicaties
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Deze week geen bekendmakingen,
algemene plaatselijke verordening/
bijzondere wetten en omgevingsvergunningen.

POSTADRES

telefoon
e-mail
website

Postbus 34
3340 AA
Hendrik-Ido-Ambacht
14 078
gemeente@h-i-ambacht.nl
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
donderdag 3 januari 2019

