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Donderdag 23 mei stemt Nederland 
voor het Europese Parlement. In 
Hendrik-Ido-Ambacht is de organi-
satie van de verkiezingen in handen 
van team verkiezingen, Petra Lan-
gendam en Marian de Boer.

“Zo’n verkiezingsdag is keihard 
werken, maar altijd in een goede 
sfeer”, zeggen ze eensgezind.

Verkiezingsdag 
“We zijn om 06.30 uur aanwezig in 
het gemeentehuis, de hele dag door 
zijn we vraagbaak voor de stembu-
reaus. Ook gaan we met de burge-
meester langs de stembureaus, dat 
wordt altijd gewaardeerd. Om 11.00, 
15.00 en 19.00 uur krijgen we de 
tussentijdse opkomstcijfers van de 
stembureaus, die zetten we in het 
systeem.” Normaal worden de voor-
lopige uitslagen (diep) in de nacht 
bekend gemaakt, maar die volgen 
deze keer pas zondagnacht 26 mei. 
“Omdat we anders de verkiezin-
gen in landen die op andere dagen 
stemmen zouden kunnen beïnvloe-
den. Veel landen stemmen pas op 
zondag”, leggen Petra en Marian uit.

Stembureaus
Het grootste deel van de voorberei-
dingen is gedaan: “We zijn heel blij 
dat de Yulius-locatie aan de Elzen-
gaarde en De Zalmhaven weer stem-
bureau zijn. Dat geeft wat lucht aan 
de Sophiasporthal, waar het vaak 
heel druk is. De extra stembureaus 
scheelt wachten voor de stemmers 
en is fijner voor de stembureaule-
den, omdat het aantal stemmen 
dat geteld moet worden verdeeld 
wordt”, legt Petra. De Luchtbode is 
deze keer geen stemlokaal, dat is 
vervangen voor De Bron aan de Ad-
miraal de Ruyterlaan.

Bijdrage aan democratie
Voor de aanstaande verkiezingen 
zijn er net voldoende stembureaule-
den, maar voor komende verkiezin-
gen willen we er graag meer. Marian: 
“Het staat niet alleen heel goed op 
je cv, je draagt ook op een bijzon-
dere manier bij aan onze democra-
tie.” Wie hier meer over wil weten, 
kan contact opnemen met het team 
verkiezingen via verkiezingen@h-i-
ambacht.nl.

Verkiezingen Europees Parlement

Kom voetballen!
Walking Football op Gezond en Fitheidsdag 60+

Hi5Ambacht organiseert in samen-
werking met de gemeente, de vierde 
editie van de Gezond en Fitheidsdag 
60+ op zaterdag 18 mei. Op deze 
dag zijn verschillende sportvereni-
gingen aanwezig. Zij laten dan zien 
wat er in Ambacht wordt aangebo-
den op het gebied van bewegen en 
gezondheid. Zo is de lokale voetbal-
club ASWH er met Walking Football, 
een voetbalvorm voor 60+ waarbij 
ouderen in wandeltempo op een 

kwart veld spelen.

“Met Walking Football kan bewogen 
worden op een andere manier in een 
andere omgeving, met andere men-
sen en nieuwe vrienden. Zo kunnen 
deelnemers op een sportieve en so-
ciale manier gezonder leven”, vertelt 
Ruud Verrijp, coördinator Walking 
Football ASWH. De voetbalclub is 
sinds de eerste editie in 2015 aan-
wezig en ziet de resultaten van de 

Gezond en Fitheidsdag. Ruud zegt: 
“We hebben inmiddels een aantal 
structurele leden aan deze dag over 
gehouden.”

Hebt u altijd al een keer willen voet-
ballen? Of wilt u nog van voetbal 
blijven genieten? Kom dan naar de 
Gezond en Fitheidsdag 60+ op zater-
dag 18 mei van 09.30 - 13.00 uur in 
sporthal de Ridderhal.

Veteranendag Ambacht
en Zwijndrecht op 18 mei
Op zaterdag 18 mei vindt, voor de 
11de keer, de gezamenlijke dag voor 
veteranen uit Hendrik-Ido-Ambacht 
en Zwijndrecht plaats. Beide ge-
meenten tellen gezamenlijk 400 
veteranen. De Veteranendag wordt 
gehouden in de Spektakel in Zwijn-
drecht van 09.30 - 14.30 uur. 

Het programma is voor genodigden, 
maar belangstellenden zijn van harte 

welkom bij de vlaggenceremonie om 
10.15 uur op het plein.

Ook is TRIS (Troepenmacht in Suri-
name) weer van de partij met hun 
voertuigen. Deze staan opgesteld op 
de parkeerplaats van winkelcentrum 
Walburg. Belangstellenden kunnen 
dan instappen en een rondje mee-
rijden.
De veteranenvereniging roept ook 

de “jonge” veteranen op om deel te 
nemen aan de Veteranendag. Vaak 
denkt men dat deze dag alleen be-
doeld is voor de veteranen die heb-
ben deelgenomen aan missies in bij-
voorbeeld Libanon of Cambodja. 

Wilt u meer weten over de Veteranen-
dag op zaterdag 18 mei? Ga dan naar 
de Facebookpagina van Veteranen 
Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht.

“Blij met Elzengaarde en De Zalmhaven”
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Om 20.00 uur
Commissie W.O.S.
Raadzaal gemeentehuis

Om 20.00 uur
Commissie RZ -
De Volgerlanden
Raadzaal gemeentehuis

Om 20.00 uur
Commissie ABA -
Financiën
Raadzaal gemeentehuis

Van 19.30 tot 21.30 uur
Spreekuur politie
Politiebureau
Weteringsingel 1

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

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

Agenda

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Werk in de wijk

Collecte
Prins Bernhard Cultuurfonds
20 t/m 25 mei

 Hoge Kade; nieuwbouw bin-
nenbad zwembad De Louwert

 Tot juni 2019

 P.C. Hooftsingel; gedeelte
 tussen Waelneslaan en de

 Van Godewijckstraat,
 herstraatwerkzaamheden
 half april 2019 - half mei 2019

 Aalscholver; afsluiting ten 
behoeve van het aanbrengen 
van definitieve bestrating

 25 april t/m 24 mei 2019

 Sophiapromenade naast het 
gemaal Volgerlanden;

 aanbrengen afsluiter put
 Tot en met eind mei 2019

 IJdenhove: werkzaamheden 
rioolreconstructie

 9 januari 2019 - eind mei 2019

 Ambachtsezoom; bouwrijp ma-
ken toekomstig bedrijvenpark

 21 februari - medio juli 2019

 Laan van Welhorst; start
 voorbereidende werkzaam-
heden grond en kabelwerk 
middenberm

 vanaf maandag 13 mei 2019, 
start werkzaamheden masten 
maandag 20 mei 2019 t/m 
vrijdag 14 juni 2019

 Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

• veegwagen, maaien en schof-
felen in hele gemeente doorlo-
pend;

• snoeiwerkzaamheden (beplan-
ting); door heel de gemeente.

1

2

3

4

5

6

7

Daarvoor willen we graag weten hoe bekend Ambachtse voorzieningen 
voor zorg en ondersteuning zijn en welke u mist. We kunnen uw hulp 
daarbij goed gebruiken, ook als u nooit in contact komt met zo’n voor-
ziening. U vindt onze vragen via www.h-i-ambacht.nl/preventieplan. Dank 
voor uw medewerking!

Samen met de bewoners aan het 
Banckertplein is woningcorporatie 
Rhiant aan de slag gegaan om van 
het plein een veilige, opgeruimde en 
mooie leefplek te maken. Afval in de 
openbare ruimte is voor veel men-
sen een grote ergernis.

Afval in de container
Deze maand wordt aandacht be-
steed aan het plaatsen van afval 
naast de containers. Het komt 
soms voor dat een container vol 
zit of kapot is. Of u staat bij de 
container, maar bent uw afvalpasje 
vergeten. Dat is vervelend, maar 
kan gebeuren. Graag vragen we uw 

aandacht om in dit soort situaties 
uw afvalzak niet naast de container 
te plaatsen, maar even naar een 
andere container te lopen of uw 
zak weer mee te nemen als u uw 
pasje wel bij u hebt. Zijn er proble-
men aan de containers? Neem dan 
contact op met HVC. 

Grof afval
Hebt u grofvuil? Bel dan 0800 
0700, maak online een afspraak via 
www.hvcgroep.nl of breng het naar 
de Milieustraat.

Zo zorgen we samen voor een 
schoon Banckertplein!

“Lekker bezig, Banckertplein”

Afval

Vanaf vrijdag 17 mei kunt u niet meer 
zonder afspraak op de vrijdagen bin-
nenlopen bij de Adviseurs Geldzaken 
van de Sociale Dienst Drechtsteden. 
U kunt dan alleen nog met een af-
spraak terecht.

U kunt wel zonder afspraak binnen-
lopen op dinsdagen en donderdagen 
van 9.00 - 12.00 uur. In de middag 
kunt u op deze dagen met een af-
spraak terecht. Een afspraak maken 

kan telefonisch via (078) 770 8910 
of per WhatsApp via 06 362 416 62. 

Bij de Adviseurs Geldzaken kunt u 
terecht voor vragen en persoon-
lijke advies over geldzaken. Kijk 
voor meer informatie op de website 
www.bit.ly/adviesgeldzaken.

Wijziging inloopuren
Adviseurs Geldzaken SDD

Veiligheid
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Officiële publicaties

Openbare commissievergaderingen mei 2019
Op dinsdag 11 juni 2019 vergadert 
de gemeenteraad. Als voorbereiding 
daarop vergaderen de commissies 
in mei.

Op de agenda’s van de commissie-
vergaderingen staan de volgende 
vaste agendapunten: opening, vast-
stelling van de agenda, spreekrecht 
burgers, mededelingen en ingeko-
men stukken, informatie van het 
college/portefeuillehouder, agen-
dapunten volgende vergadering en 
sluiting. De commissievergaderin-
gen vinden plaats in de raadzaal 
van het gemeentehuis.

De specifieke agendapunten vindt 
u hieronder per commissie vermeld:

Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken
Maandag 20 mei, 20:00 uur
• Besluitenlijst commissie WOS
 15 april 2019
• Zienswijzen jaarstukken 2018 en 

begroting 2020 v.w.b. GR Dienst 
Gezondheid & Jeugd en Drechtwerk

• Mantelzorgbeleid 2019-2022
• Nieuwe lokale impuls jeugd

Ruimtelijke Zaken - De Volgerlanden
Dinsdag 21 mei, 20:00
• Besluitenlijst commissie
 16 april 2019

• Huisvestingsverordening
• Plan van aanpak omgevingswet
• Vierde wijziging GR OZHZ

Algemeen Bestuurlijke
Aangelegenheden-Financiën
Woensdag 22 mei, 20:00 uur
• Besluitenlijst commissie RZ-de 

Volgerlanden 17 april 2019
• Zienswijzen jaarstukken 2019 en 

begroting 2020 voor wat betreft 
GR Drechtsteden en GR Veilig-
heidsregio, GR Bureau Openbare 
Verlichting, GR Natuur- en Recre-
atieschap IJsselmonde, Omge-
vingsdienst ZHZ

U kunt de stukken ook via de ge-
meentesite 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 of over een onderwerp 
dat behoort tot het werk-terrein 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.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Kennisgeving ontwerpbeschikking

Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van ge-
meente Hendrik-Ido-Ambacht maken 
bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht 
voornemens zijn vergunning te verlenen 
voor wat betreft de volgende activiteiten:

Activiteiten: In gebruik nemen of gebrui-
ken van een bouwwerk met 
het oog op de brandveilig-
heid.

Voor: Aanvraag vergunning brand-
veilig gebruik voor huisves-
ting school Villa Ambacht

Locatie: Jan Wissenslaan 9
  te Hendrik-Ido-Ambacht

De aanvraag, de ontwerp-beschikking 
en de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 16 mei 2019 gedurende 
zes weken ter inzage in het gemeen-
tehuis te Hendrik-Ido-Ambacht. Ook is 
het plan in te zien op de gemeentelijk 
website.

Tijdens de periode van ter inzage leg-
ging kunnen schriftelijk zienswijzen 
worden ingebracht. Zij moeten worden 
gericht aan ons College en worden ver-
zonden aan Gemeente Hendrik-Ido-Am-
bacht, Postbus 34, 3342 AE Hendrik-
Ido-Ambacht.

Wij maken u erop attent dat slechts 
beroep tegen de uiteindelijke beschik-
king kan worden ingediend als ook 
een zienswijze is ingebracht tegen de 
ontwerp-beschikking en men belang-
hebbende is.

Ambtshalve uitschrijvingen
BESLUIT TOT AMBTSHALVE UITSCHRIJ-
VING ALS INGEZETENE UIT DE BASISRE-
GISTRATIE PERSONEN (ART. 2.22 WET 
BRP)
Burgemeester en wethouders van Hen-
drik-Ido-Ambacht hebben besloten de 
adresgegevens te wijzigen van:

Lerins-Petersons, R., geboortedatum 
28-11-1999, datum uitschrijving 19-02-
2019

Meuldijk, M., geboortedatum 25-07-

1978, datum uitschrijving 19-02-2019

Wahjudi, A., geboortedatum 25-12-
1963, datum uitschrijving 19-02-2019

Zee, R. van der, geboortedatum 08-09-
1975, datum uitschrijving 19-02-2019

Het laatst in de basisregistratie per-
sonen (BRP) opgenomen adres is niet 
meer juist. Een nieuwe verblijfplaats is 
bij de gemeente niet bekend. De ge-
meente heeft na onderzoek de volgen-

de adresgegevens opgenomen:

Adres:  onbekend
Woonplaats: onbekend
Land:  onbekend

De registratie als inwoner van Neder-
land is hiermee beëindigd. De gemeen-
te heeft deze wijziging doorgegeven 
aan allerlei instellingen, zoals: belas-
tingdienst, uitkeringsinstanties, pensi-
oenfondsen en zorgverzekeraars. Deze 
wijziging heeft gevolgen voor voorzie-

ningen, 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 burgemeester 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 
wethouders, Postbus 34, 3340 AA Hen-
drik-Ido-Ambacht.
Uw bezwaarschrift is alleen geldig als 
u de volgende gegevens vermeldt: uw 
naam en adres; een duidelijke om-
schrijving van het besluit waartegen u 
bezwaar maakt (bijvoorbeeld een kopie 
van deze publicatie); de reden waarom 
u bezwaar maakt; het telefoonnummer 
waarop u overdag bereikbaar bent; de 
datum en uw handtekening.

Verkoop zelfbouwkavels
in De Volgerlanden
Deze maand komen nieuwe zelf-
bouwkavels in De Volgerlanden in 
verkoop. Tot aanstaande vrijdag 17 
mei kunt u zich inschrijven voor de 
loting.

Laantjes
In het nieuwe gebied De Vier Dorp-
jes in De Volgerlanden zijn de eer-
ste vijf projecten bekend. Naast vier 
projecten met woningen, hebt u ook 
de mogelijkheid om een eigen kavel 
te kopen waarop u uw eigen woning 
kunt bouwen. Dit project is project 
‘Laantjes’ en dat bestaat dus uit zelf-

bouwkavels.

Bent u geïnteresseerd in één van 
deze zelfbouwkavels en wilt u het 
kavelpaspoort ontvangen? Stuur dan 
een e-mail naar devolgerlanden@h-
i-ambacht.nl. Meer informatie vindt 
u ook op www.devolgerlanden.nl/
aanbod.

Informatiepunt
Hebt u nog vragen? Bij het Informa-
tiepunt van De Volgerlanden vertel-
len de medewerkers u graag meer. 
U bent van harte welkom bij Project 

De Volgerlanden in het gemeente-
huis van Hendrik-Ido-Ambacht aan 
de Weteringsingel 1. De ingang is 
aan de rechterzijde van de parkeer-
plaatsen. 

Loting
De toewijzing van de kavels ge-
schiedt via een loting. U schrijft zich 
in via het inschrijfformulier. Meer in-
formatie over de loting vindt in het 
kavelpaspoort. De loting vindt plaats 
op donderdag 23 mei om 20.00 uur 
bij Project De Volgerlanden. Het kavelpaspoort met daarin de afmetingen, prijzen én het inschrijf-

formulier.
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Colofon POSTADRES

Postbus 34

3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht

14 078

gemeente@h-i-ambacht.nl

www.h-i-ambacht.nl

GEMEENTEWINKEL

Afspraak maken? Kijk op: www.h-i-ambacht.nl

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE

www.h-i-ambacht.nl/meldpunt

Bij spoed, ook buiten kantoortijden (078) 770 8100

INLOOPPUNTEN

(zie websites voor openingstijden)

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam

• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam

• Tromplaan 49, sociaal wijkteam

Nieuwe aanvragen*

Verleende omgevingsvergunningen**

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Hoge Kade 58  Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV  tussen 4 juni 2019 en 30 september 2019 15 mei 2019

Stekelbaars 3 bouwen woning bouwen, planologisch afwijken 6 mei 2019
  uitweg maken, hebben of veranderen

Ring 93  Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV  tussen 7 juni 2019 en 30 september 2019 15 mei 2019

Van Renesseborch  Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV  tussen 27 mei 2019 en 30 augustus 2019 15 mei 2019

Frederik Hendrikstraat 26 maken van een uitweg uitweg maken, hebben of veranderen 3 mei 2019

Ferdinand Bolstraat thv nummer 20  Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV  tussen 20 mei 2019 en 30 augustus 2019 15 mei 2019

* 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 14 078.

** 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

Verleende vergunningen/ontheffingen**

Algemene Plaatselijke Verordening/Bijzondere Wetten

Adres Omschrijving Datum gebeurtenis Datum bekendmaking

Burgemeester Hofplein Organiseren braderie “Gezinsmarkt” 25 mei 2019 tussen 09:30 en 17:00 uur, 3 mei 2019
en in Sporthal De Ridderhal  opbouw vanaf 18:00 uur op 24 mei 2019
  en afbouw op 25 mei 2019 tot 18:30 uur

Burgemeester Hofplein Onheffing geluid tijdens de Gezinsmarkt 25 mei 2019 tussen 09:30 en 17:00 uur 3 mei 2019
en in Sporthal De Ridderhal

Langeweg 85 Organiseren fancy fair Florensis 11 mei 2019 tussen 08:00 en 14:00 uur, 3 mei 2019
  opbouw vanaf 14:00 uur op 10 mei 2019
  en afbouw tot 16:00 uur op 11 mei 2019

Langeweg 85 collecteren t.b.v. Roparun tijdens fancy fair 11 mei 2019 tussen 08:00 en 14:00 uur 3 mei 2019

Langeweg 85 Rad van Fortuin tijdens fancy fair 11 mei 2019 tussen 08:00 en 14:00 uur 3 mei 2019

De Schoof 17 Doorlopende ontheffing schenken (zwak) alcoholische drank tijdens jaarlijkse viering Koningsdag 8 mei 2019

Winkelcentrum Hoogambacht Organiseren muziekevenement “Hoogambacht’s got talent” 22 juni 2019 van 16:00 tot 21:00 uur 8 mei 2019

Winkelcentrum Hoogambacht Onheffing geluid tijdens “Hoogambacht’s got talent” 22 juni 2019 van 16:00 tot 21:00 uur 8 mei 2019

Laagland 27  Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV  tussen 14 mei 2019 en 30 augustus 2019 15 mei 2019

Laan van Welhorst  Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV  tussen 16 mei 2019 en 30 september 2019 15 mei 2019

Citroengaarde tussen 1 t/m 21 Organiseren straatfeest 13 juli 2019 tussen 13:00 en 23:00 uur 8 mei 2019
en 2 t/m 20


