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Schone start van 2019

ACTIVITEITEN-	
KALENDER

•	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

Als	het	nieuwe	jaar	aanbreekt,	heb-
ben	 we	 vaak	 goede	 voornemens.	
Stoppen	 met	 roken,	 afvallen	 of	
sporten.	 Afval	 scheiden	 kan	 even-
goed	een	goed	voornemen	zijn.	Dit	
blijkt	 uit	 de	 vele	 kerstbomen	 en	
vuurwerkafval	 die	 zijn	 ingeleverd	
bij	de	speciale	inzamelpunten.	Door	
(rest)afval	 te	 scheiden,	 sparen	 we	
met	z’n	allen	het	milieu.	Voor	Hen-
drik-Ido-Ambacht	betekent	dat	een	
schone	start	van	2019!

In het nieuwe jaar hebben veel Am-
bachters een zakcentje verdiend, 
omdat zij hun oude kerstboom en 
vuurwerkafval hadden ingeleverd. 
Op de speciale inzamelpunten (win-
kelcentra de Schoof en Hoogam-
bacht, Louwersplein en Hoge Kade) 
ontvingen ze per volle zak afval of 
kerstboom € 0,50. 
Zo zijn er meer dan 1800 kerstbo-
men en ruim 600 zakken vol met 
vuurwerkafval ingeleverd. De bo-

men werden versnipperd en het af-
val werd per container ingezameld.
Bedankt voor uw bijdrage! Wij zien 
u graag volgend jaar terug op één 
van de inzamelpunten om weer met 
z’n allen milieubewust te scheiden. 
Wilt u volgend jaar ook een zak-
centje verdienen? Lever dan u oude 
kerstboom en vuurwerkafval in als 
de feestdagen weer voorbij zijn en u 
de straat weer schoonmaakt. Er valt 
namelijk nog wat mee te verdienen!

Wist	u	dat?
Als GFT-afval niet vervuild is met 
restafval, dan kan het afval een 
tweede leven krijgen door de 
grondstoffen te herbruiken. Zo komt 
dit afval terug als bijvoorbeeld com-
post. Ook lege plastic, metalen ver-
pakkingen en drankkartons (PMD-
afval), kunnen herbruikt worden als 
grondstof. Dit geldt natuurlijk ook 
voor oud papier en karton. Afval 
scheiden loont dus!

Dit jaar zijn er meer dan 1800 kerstbomen en ruim 600 zakken vol met vuurwerkafval ingeleverd op de spe-
ciale inzamelpunten.

Ingeleverde kerstbomen en vuurwerkafval

“De donkere dagen voor Kerst zijn, 
over het algemeen drukke dagen 
voor ons. In tegenstelling tot voor-
gaande jaren begon in Ambacht de 
vuurwerkoverlast al tegen eind ok-
tober. Normaal gesproken hoor je 
wel eens een knal, maar dit bleek 
al snel structureel overlast te zijn. 
Reden voor de politie om samen 
met de gemeente en Handhaving 
een aantal gerichte acties te on-
dernemen. Hierbij zijn een aan-
tal jeugdigen aangehouden, is er 
huiszoeking gedaan en vuurwerk 
inbeslaggenomen. Dat het daarna 
rustiger werd, geeft blijkbaar aan 

dat we de juiste overlastplegers te 
pakken hadden.

De dagen voor Oud en Nieuw heb-
ben we, voor ons bekende, jeugdi-
gen bezocht die voorgaande jaren 
voor overlast zorgden. Zo proberen 
we te voorkomen dat deze over-
lastplegers weer de fout in gaan.

Wij zijn tevreden, want Oud en 
Nieuw in Ambacht is rustig en vei-
lig verlopen!

Namens de wijkagenten wensen 
wij u een gezond en veilig 2019.”

Een rustig en veilig
Oud en Nieuw
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Werk in de wijk

	 Elzengaarde	tussen	Boom-
gaarde	en	Aardbeigaarde	dicht;	
bouw	woningen	Waterhof

 17 juli 2017 - februari 2019

 Noordeinde;	werkzaamheden,	
overlast,	straks	een	betere	
doorstroming

 3 september tot eind
 januari 2018

 Hoge	Kade;	nieuwbouw	binnen-
bad	zwembad	De	Louwert

 Tot juni 2019

 Rietlaan	tussen	Laan	van
	 Welhorst	en	Steur;

	 reconstructiewerkzaamheden	
volledige	afsluiting	

 7 januari 2018 t/m 8 maart 2019

 Waelneslaan;
	 herstraatwerkzaamheden

 december 2018 tot eind
 maart 2019

 Rietzanger;	aanleggen
	 definitieve	bestrating,	weg	
wordt	gefaseerd	afgesloten

 7 januari 2018 t/m 1 maart 2019

	 Huijgensstraat;	herstraatwerk-
zaamheden

 14 januari 2019 tot begin maart 
2019, afhankelijk van de weers-
omstandigheden.

	 Wijk	Kruiswiel:	werkzaamhe-
den	rioolreconstructie.

 9 januari 2019 - eind mei 2019

	 Overige	werkzaamheden,	op	
diverse	plaatsen:

• veegwagen, maaien en schoffe-
len in hele gemeente doorlo-
pend;

• rioolwerkzaamheden; reinigen 
en inspecteren en uitvoeren 
van lokale reparaties (voorna-
melijk van binnenuit) verspreid 
in heel de gemeente; week 47 
t/m week 3;

• baggeren (zwaartepunt in 
watergangen rondom Sport-
park Schildman, zuidzijde wijk 
Krommeweg en  buurt De 
Sandeling) tot maart 2019;

• snoeiwerkzaamheden; door 
heel de gemeente.
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Tijd	om	te	snoeien

Wist	u	dat	de	winterperiode	een	
goede	periode	is	om	te	snoeien?	
In	 de	winterrust	 zitten	 er	 geen	
bladeren	aan	de	struiken	en	bo-
men.	 Daarom	 is	 de	 gemeente	
druk	 bezig	 met	 groenonder-
houd,	 met	 name	 snoeiwerk-
zaamheden.	 Snoeien	 doen	 we	
voor	vorm	en	onderhoud.

Vorm-	en	onderhoudssnoei
Bij vormsnoei worden bomen 
en struiken in vorm gehouden. 
Bij onderhoudssnoei worden 
oude taken verwijderd, de zo-
genaamde verjongingssnoei. Dit 
is nodig voor bloei, verjonging 
of een goede groeiontwikkeling. 
Bij planten, heesters en bomen 
volstaat het dus om deze te be-
geleiden in hun groei.
De houtsnippers, die vrijko-
men na het versnipperen van 
snoeiafval, worden herbruikt op 
wandelpaden en uitlaatplaatsen 
voor honden. Bijvoorbeeld aan 
de Zuidwende en in het Sophia-
park.

Onderhoud	in	uw	buurt?
Zijn er in uw buurt ook locaties 
die gesnoeid moeten worden? 
Dit kunt u dan melden via het 
Meldpunt openbare ruimte. Uw 
melding wordt beoordeeld naar 
het meerjarige onderhoudspro-
gramma.

Diamanten	huwelijk

Het echtpaar Van den Boom-Paul 
was op dinsdag 8 januari zestig 
jaar getrouwd. Burgemeester Jan 
Heijkoop heeft hen op deze dag 
gefeliciteerd met hun diamanten 
huwelijk.

Het echtpaar heeft twee kinde-
ren en één kleinkind.

 60-jarig huwelijk echtpaar
 Van den Boom-Paul

GFT heeft waarde.
Houdt u het
ook apart?

Er	 verandert	 nogal	 wat	 in	 het	 aan-
tal	 en	 soort	 winkels	 in	 Nederland	
en	dus	ook	in	Hendrik-Ido-Ambacht.	
Hoe	 ontwikkelt	 het	Ambachtse	win-
kelaanbod	 zich?	 Wat	 maakt	 shop-
pen	 voor	Ambachters	 aantrekkelijk?	
Welke	 wensen	 hebben	 Ambachtse	
winkeliers?	Wat	zijn	de	trends	in	de	
detailhandel?	Hierover	praat	de	ge-
meente	graag	met	u,	Ambachtse	win-
keliers	 en	 andere	 geïnteresseerden	
tijdens	een	werkconferentie	op	don-
derdagavond	24	januari	in	Cascade.

Nieuw	beleid
Wethouder André Flach opent de 
conferentie om 19.00 uur. Na een 

presentatie van het Expertteam Win-
kelgebieden over trends en thema’s 
in de detailhandel, kunt u meedoen 
aan deelsessies over Levendigheid in 
winkelgebied, De consument centraal 
en Nieuwe vormen van detailhandel.
De conclusies van deze avond ge-
bruiken we voor het opstellen van 
een nieuw beleid voor winkels en 
winkelgebieden in Hendrik-Ido-Am-
bacht, de detailhandelsvisie.

U bent van harte welkom om mee 
te praten tijdens de werkconferentie 
op donderdagavond 24 januari in 
Cascade. Graag aanmelden per mail: 
l.sekkour@h-i-ambacht.nl.

De bakker, de slager,
de kruidenier…
Werkconferentie detailhandel 24 januari

Interieur van een Ambachtse winkel in de jaren ‘50. Wat is de toekomst 
van het winkelen? Denk en praat mee tijdens de werkconferentie hierover 
op 24 januari in Cascade! (foto uit “Wie volgt?”, uitgave van Historisch 
Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht.)
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	BEKENDMAKINGEN	

Deze week geen bekendmakingen.

	ALGEMENE	PLAATSELIJKE	
	VERORDENING/BIJZONDERE	WETTEN	

Verleende	vergunningen/
ontheffingen*
• Het bijschrijven van leidinggeven-

den op de exploitatievergunning 
van Eeterij Tapperij ‘t Ambacht, 
Dorpsstraat 125,  datum bekend-
making 10 januari 2019.

Kennisgeving	incidentele	festiviteit
• Op 1 februari 2019 vanaf 20:00 

uur tot 2 februari 2019 02:00 uur 

houdt Hendrik Ido Ambachtse Ten-
nisvereniging Hiaten een inciden-
tele festiviteit ten behoeve van het 
Hiaten Open Winter Tennistoernooi 
in het Sportpark Schildman, Ree-
weg 75F. Het is het toegestaan de 
geluidsnormen tijdens de maxi-
maal vier festiviteiten per jaar met 
20 dB(A) te verhogen. Dit is de 
eerste melding. Datum acceptatie 
melding 10 januari 2019.

*	Bent	u	het	niet	eens	met	het	be-
sluit?	 Op	 www.h-i-ambacht.nl/be-
zwaar	 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	vergunning-
verlening	 en	 handhaving),	 via	 tele-
foonnummer	14	078.

	OMGEVINGSVERGUNNINGEN	

Nieuwe	 aanvragen	 omgevingsver-
gunningen*
• Hoge Kade 37, plaatsen dakkapel 

voorzijde, -bouwen, 3 januari 2019
• Ring 266, vervangen garagedeur 

voor vaste pui met enkele deur, 
-bouwen, 2 januari 2019

• Winkelcentrum De Schoof 234, 
vervangen reclame, -bouwen, 
-handelsreclame maken, 4 januari 
2019

U	kunt	geen	bezwaar	maken	of	een	
zienswijze	 indienen	 tegen	 een	 aan-
vraag.	Wel	kunt	u	de	stukken	inzien.	
Hiervoor	kunt	u	een	afspraak	maken	
met	 de	 afdeling	 Beheer	 Openbare	
Ruimte	 (team	 vergunningverlening	
en	handhaving)	 op	 telefoonnummer	
14	078.

Verleende	 omgevingsvergunningen*	
(regulier)
• Witte de Withstraat 59, wijzigen 

bestaande ruimte naar 1 extra wo-
ning, -planologisch afwijken, -bou-
wen, 10 januari 2019

Intrekken	 verleende	 omgevingsver-
gunning
• Veersedijk 32A tot en met X, bou-

wen 24 woningen, 10 januari 2019

*Bent	 u	 het	 niet	 eens	 met	 het	 be-
sluit?	 Op	 www.h-i-ambacht.nl/be-
zwaar	 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	vergunning-
verlening	 en	 handhaving)	 via	 tele-
foonnummer	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	16	januari	2019

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

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

Officiële publicaties

Openbare commissievergaderingen januari 2019
Op maandag 4 februari 2019 verga-
dert de gemeenteraad. Als voorbe-
reiding daarop vergaderen de com-
missies in januari.

Op de agenda’s van de commissie-
vergaderingen staan de volgende 
vaste agendapunten: opening, vast-
stelling van de agenda, spreekrecht 
burgers, besluitenlijsten, medede-
lingen en ingekomen stukken, in-
formatie van het college/portefeuil-
lehouder, agendapunten volgende 
vergadering en sluiting. De commis-
sievergaderingen vinden plaats in 
de raadzaal van het gemeentehuis.

De specifieke agendapunten vindt u 
hieronder per commissie/gecombi-
neerde commissie vermeld:

Welzijn,	Onderwijs	en	Sociale	Zaken
Maandag	21	januari,	20.00	uur
• Besluitenlijst commissie WOS
 17 december 2018
• Zienswijze 2e bestuursrapportage 

2018 Drechtwerk
• Intrekken mandaatbesluit en Sub-

sidieverordening Aangepast spor-
ten Drechtsteden

• Begrotingswijziging 2019
 GR Dienst Gezondheid en Jeugd
• Uitwisseling regionale samenwer-

king
• Stand van zaken nieuwbouw 

zwembad De Louwert

Ruimtelijke	Zaken	-	De	Volgerlanden
Dinsdag	22	januari,	20.00	uur
• Besluitenlijst commissie RZ-de 

Volgerlanden 18 december 2018

• Rapport Rekenkamercommissie 
“Grondstoffenbeleid in Hendrik-
Ido-Ambacht”

• 4e Herziening exploitatieplan Vol-
gerlanden-oost

• Uitwisseling regionale samenwer-
king

Algemeen	Bestuurlijke
Aangelegenheden-Financiën
Woensdag	23	januari,	20.00	uur
• Besluitenlijst commissie ABA-Fi-

nanciën 19 december 2018
• Camerahandhaving Sophiapark 

en Sophiapromenade
• Uitwisseling regionale samenwer-

king

In de informatieruimte van het ge-
meentehuis liggen de vergaderstuk-

ken 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 Ver-
gaderstukken 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 maxi-
maal vijf minuten het woord van de 
voorzitter. Wanneer er meerdere in-
sprekers 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 spreek-
tijd bedraagt dertig minuten. Meer 
over het spreekrecht kunt u lezen 
in de gemeentegids en op de ge-
meentesite.


