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Twee keer vier jaar is de maximale 
termijn voor lidmaatschap, daarom 
neemt voorzitter Charles van der 
Kooij afscheid van de Commissie 
Erepenningen.

Zilver, vijf centimeter doorsnede en 
aan de voorzijde het wapen van 
Hendrik-Ido-Ambacht. Toch de vraag:

Wat is de erepenning?
Charles: “De Erepenning is een zeer 
bijzondere onderscheiding die uit-
gereikt wordt aan mensen die daad-
werkelijk verschil maken of hebben 
gemaakt voor de Ambachtse sa-
menleving. Bijvoorbeeld op het ge-
bied van muziek, kunst, cultuur of 
sport.” De eerste werd in 1970 uit-
gereikt en tot nu toe ontvingen 24 
mensen een Erepenning. “Binnen de 
Ambachtse samenleving is de pen-
ning dus een bijzondere en exclu-
sieve onderscheiding”, zegt Charles.

Voordragen
In de Commissie Erepenningen zit-
ten afgevaardigden van de sectoren 
Welzijn (waaronder sport, recreatie 
en ouderen) & Onderwijs, Gezamen-
lijke kerken, (oud-)Gemeenteraadsle-
den en Bedrijfsleven. Charles: “Via 
de commissieleden kunnen we dus 
suggesties voor kandidaten binnen-
krijgen, maar wij kennen niet alle Am-
bachters. Om te voorkomen dat we 

mensen over het hoofd zien, kan ie-
dereen een kandidaat voordragen via 
een e-mail aan onze secretaris. Zijn 
we als commissie eensgezind positief 
over een kandidaat, dan adviseren 
we aan het college van B&W om de 
Erepenning toe te kennen. Het colle-
ge besluit uiteindelijk of die persoon 
daadwerkelijk een Erepenning krijgt.”

Mooi
Hoe werd Charles commissielid? 
“Acht jaar geleden vroeg de toen-
malige voorzitter mij commissielid 
te worden. Ik was toen voorzitter 
van tennisvereniging Hiaten, ou-
derenbond Anbo en de commissie 
Sportpark Schildmanpark. Ik vind 
vrijwilligerswerk onontbeerlijk voor 
de samenhang in onze maatschap-
pij en daarom zei ik ja. Ik ben be-
trokken geweest bij 5 Erepenningen. 
De eerste daarvan aan mevrouw 
Verseveldt, de laatste aan de heer 
Schram. Het mooist van lid-zijn van 
de commissie Erepenningen? Te zien 
hoe mensen echt geraakt worden als 
ze zo’n enorme blijk van waardering 
krijgen. Dat doet echt iets met me.”

Meer informatie over de Gemeentelij-
ke Erepenningen vindt u op www.h-
i-ambacht.nl/erepenningen. Ook de 
secretaris, Patricia Baldée, geeft u 
graag meer informatie. Zij is bereik-
baar via p.baldee@h-i-ambacht.nl.

Aftredend voorzitter van de Commisse Erepenningen, Charles van der Kooij, naast de plaquette in de ingang van 
het gemeentehuis. Daarop staan de 24 personen die een Erepenning ontvingen.

“Mooi om te zien wat het doet met mensen”

Plastic en glas niet in gft-bak
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HVC zamelt afval in, sorteert, ver-
werkt en recyclet het. Zo halen zij 
bijvoorbeeld aardappelschilmesjes 
uit het gft-afval. Het kan gebeuren 
dat een mesje per ongeluk in uw 
gft-bak belandt. Helaas haalt HVC 
ook plastic zakjes en glazen pot-
jes uit het gft. Gelukkig kunnen zij 
bijna alles eruit halen, maar plas-
tic en glas horen in een andere 
afvalbak.

In de gft-bak horen enkel groente-, 

fruit- en tuinafval en etensresten. 
Door het goed scheiden van GFT 
kan compost worden gemaakt.

Afvalwijzer
Soms is het lastig te bepalen waar 
u een bepaald product weggooit. 
Kijk op www.hvcgroep.nl/afval voor 
de gratis afvalwijzer. Of kijk in de 
HVC Afvalkalender app. In deze af-
valwijzer kunt u ruim 1000 produc-
ten opzoeken en nakijken waar ze 
weggegooid moeten worden.

Wat hoort waar?

Afval

Uitreiking Banana Awards

Op initiatief van de werkgroep Fair Trade gemeente ontvingen de PLUS Vol-
gerlanden en de PLUS Alfred Koehoorn/Louwersplein afgelopen vrijdag al-
lebei een Fair Trade Banana-Award uit handen van wethouder Ralph Lafleur. 
De award is een beloning voor supermarkten die kiezen voor 100% fair 
trade bananen in de schappen. V.l.n.r.: mevrouw Marijke Gommans en Peter 
Libregts (werkgroep Fair Trade gemeente H-I-Ambacht), wethouder Ralph 
Lafleur, Ricardo Versluijs (PLUS Koehoorn) en Tom Vlig (PLUS Volgerlanden).

Milieustraat gesloten
op Hemelvaart
De milieustraat is gesloten op don-
derdag 30 mei vanwege Hemelvaart. 
De dag erna, vrijdag 31 mei, is de 
milieustraat weer open. We verwach-
ten deze dag extra drukte. Houd u 

rekening met een langere wachttijd? 
U kunt ook op een andere dag langs-
komen. Kijk voor de openingstijden 
op www.hvcgroep.nl of kijk in de 
HVC Afvalkalender app.
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Werk in de wijk

 Hoge Kade; nieuwbouw bin-
nenbad zwembad De Louwert

 Tot juni 2019

 Onderdijkse Rijweg ter hoogte 
van huisnummers 222-234; 
volledige afsluiting ten behoe-
ve van elektriciteitsaansluiting

 29 mei

 Aalscholver; afsluiting ten 
behoeve van het aanbrengen 
van definitieve bestrating

 tussen huisnummers 1 en 17
 3 t/m 5 juni 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 voor-
bereidende werkzaamheden

 grond en kabelwerk
 middenberm
 vanaf maandag 13 mei 2019
 start werkzaamheden
 masten
 maandag 20 mei
 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;

• maaien van bermen en hon-
denlosloopgebieden; 2 juni 
tot 14 juni 2019;

• uitvoering van de zomer-
schouw; deels verwijderen van 
waterplanten uit de water-
gangen om de doorstroming 
te kunnen garanderen. Vanaf 
maandag 1 juni.
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Wethouder nodigt jonge mantelzorgers uit

Maandelijkse alarmering sirenes

De gemeente wil mantelzorgers zo 
goed mogelijk helpen, ook jonge 
mantelzorgers. Daarom nodigt wet-
houder Steven van Die jonge man-
telzorgers tot 18 jaar uit voor een 
gesprek op donderdag 6 juni. Wat 
doen jonge mantelzorgers voor hun 
familie? Waar lopen ze tegenaan? 
Kan de gemeente hen hierin helpen? 

Het gesprek vindt plaats op het ge-

meentehuis en begint om 17.00 uur. 
Er wordt gezorgd voor eten (pizza’s). 

Wanneer is iemand ‘jonge mantel-
zorger’?
Als een jongere thuis meehelpt door 
bijvoorbeeld boodschappen te doen 
of op een andere manier zorgt voor 
iemand die hulp nodig heeft, dan 
is dat een jonge mantelzorger. Dit 
is niet altijd even makkelijk. Hoe 

combineer je dat bijvoorbeeld met 
school, sport en vrienden?

Aanmelden?
Kent u een jonge mantelzorger die 
in gesprek wil gaan? Meld hem of 
haar dan aan bij Magda Slimmens, 
mantelzorgconsulent bij MEE Man-
telzorg, per mail: magda.slimmens@
meeplus.nl. Aanmelden kan ook via 
WhatsApp: 06 - 46 27 88 10.

Als onze gemeente of regio getrof-
fen wordt door een groot ongeval of 
dat dreigt te gebeuren, dan wordt u 
gealarmeerd via sirenes. Afhankelijk 
van de locatie en omstandigheden 
loeien de sirenes in de hele gemeen-
te of een deel daarvan.

De sirenes worden in heel Nederland 
elke eerste maandag van de maand 
om precies 12.00 uur getest. Dit ge-
beurt op maandag 3 juni. 

Wat doet u?
Gaat de sirene op een ander mo-
ment dan de eerste maandag van de 

maand? Ga dan direct naar binnen, 
sluit vervolgens ramen, buitendeu-
ren, ventilatiesystemen en luister 
naar onze regionale rampenzender 
Radio Rijnmond: 93.4 FM of via 
www.rijnmond.nl. 

Andere middelen
U kunt Veiligheidsregio ZHZ en Am-
bacht Veilig ook volgen op Twitter: 
@VRZHZ en @ambachtveilig. Daar-
naast is het verstandig om NL-Alert 
te instaleren op uw mobiele tele-
foon. Kijk voor meer informatie op 
www.nl-alert.nl.

Test op maandag 3 juni

Een kast vol kleding? Voor Sympany 
een kast vol mogelijkheden! U staat 
er misschien niet altijd bij stil als u 
die te strakke broek wegdoet of die 
miskoop heeft gedaan met het prijs-
kaartje er nog aan. Door uw kleding 
in de textielcontainer van Sympany 
te doen, maakt u eenvoudig het ver-
schil.

Het gebeurt nog vaak dat draag-
bare kleding bij het restafval wordt 
gedaan. Omdat restafval wordt ver-
brand, gaat bruikbaar textiel verlo-

ren. Dat is zonde. Als u bruikbaar 
textiel gescheiden inlevert, wordt het 
bij Sympany gesorteerd en krijgt het 
een nieuwe bestemming. Recycle-
baar textiel wordt gebruikt in de pro-
ductie van bijvoorbeeld nieuwe jeans 
of isolatie- en akoestisch materiaal.

Kijk op https://www.sympany.nl/vind-
een-container/ voor een Sympany 
container in uw buurt.

Benieuwd hoe Sympany recyclebaar 
textiel op een hoogwaardiger ma-

nier inzet? Lees het op https://www.
sympany.nl/wat-doen-we/kleding-
recyclen/

Doneer uw kleding

Verkeersexamen op bassischolen
Op dinsdag 4 juni stappen de leer-
lingen van de basisscholen op de 
fiets voor het praktisch Verkeers-
examen. Tijdens dit verkeersexa-
men wordt getoetst of de leerlin-
gen de verkeerskennis beheersen 
en voldoende inzicht hebben in 
verkeerssituaties.

Toetsen verkeerskennis
Het verkeer leren leerlingen niet al-
leen uit een boekje, want verkeer is 

vooral praktijk. Om ze goed voor te 
bereiden op de praktijk kunnen ze 
de VVN Verkeersexamenapp down-
loaden. Hier oefenen ze vragen die 
zoal verwachten kunnen worden; 
wie heeft voorrang op een rotonde, 
mag je appen op de fiets, mag je 
met twee personen op een fiets, 
etc..

Verkeerseducatieprogramma
Iedereen in de regio Drechtsteden 

kan een steentje bijdragen aan een 
verkeersveilige regio. ‘SCHOOL op 
SEEF’ is het regionale praktische 
verkeerseducatieprogramma waar-
aan gemeenten meedoen. Het 
programma is ontwikkeld door 
het Regionaal Ondersteunings-
bureau Verkeersveiligheid Zuid-
Holland (ROV-ZH) in samenwerking 
met de regio Drechtsteden. Wilt u 
meer weten hierover? Kijk dan op 
www.schoolopseef.nl

Verkeersveiligheid

In gesprek op donderdag 6 juni

Op donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag)
en vrijdag 31 mei is de Gemeentewinkel

gesloten.

Vanaf maandag 3 juni
van 14.00 tot 19.30 uur

bent u weer van harte welkom.

Voorkom wachttijden maak een afspraak.
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Agenda openbare raadsvergadering
Dinsdag 11 juni 2019, 20.00 uur,
Raadzaal gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende 
vaste punten: opening, vaststelling 
van de agenda, spreekrecht bur-
gers, vragenhalfuurtje raadsleden, 
notulen raadsvergadering, lijst van 
ingekomen stukken en eventuele 
mededelingen en de sluiting.

Op grond van de adviezen van de 
raadscommissie zijn de raadsvoor-
stellen onderverdeeld in hamer-
stukken (H) en debatstukken (D).
De raad behandelt de volgende 
voorstellen:

6a.  Benoeming tot plaatsver-
  vangend griffier de heer
  J.A.J. van Popta Msc
7.  Raadsvoorstellen Algemeen
  Bestuurlijke Aangelegenhe-
  den - Financiën
7.1 D Zienswijzen jaarstukken 2018
  en begroting 2020 voor wat
  betreft GR Drechtsteden
  en GR Veiligheidsregio,
  GR Bureau Openbare
  Verlichting, GR Natuur- en
  recreatieschap IJsselmonde,
  Omgevingsdienst ZHZ en
  GR Dienst Gezondheid
  & Jeugd en Drechtwerk

8.  Raadsvoorstellen Welzijn,
  Onderwijs, Sociale Zaken
8.1 H Mantelzorgbeleid 2019-2022
8.2 H Nieuwe lokale impuls jeugd
9.  Raadsvoorstellen Ruimtelijke
  Zaken - De Volgerlanden
9.1 H Huisvestingsverordening
9.2 H Plan van aanpak
  omgevingswet
9.3 H Vierde wijziging GR OZHZ
10.  Sluiting

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? Maak dan gebruik 
van het spreekrecht aan het be-
gin van de vergadering. Dit moet 
u ten minste twee werkdagen voor 
de vergadering melden bij de grif-
fier. 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 meer-
dere insprekers zijn gaat dit in volg-
orde van aanmelding. Ten slotte 
doet de voorzitter of een lid van de 
raad een voorstel voor de behan-
deling 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

Aanwijzingsbesluit toezichthouders V&H en Kabels & Leidingen
Bekendmaking
Het college van burgemeester en wet-
houders maakt bekend dat zij op 14 
mei 2019 het aanwijzingsbesluit toe-
zichthouders kabels en leidingen en 
het aanwijzingsbesluit toezichthouders 
V&H heeft vastgesteld. De aanwijzings-

besluiten treden 23 mei 2019 in wer-
king.

De besluiten wijzen toezichthouders 
van de gemeente aan op het gebied 
van onder andere het bouwbesluit, 
huisvestingswet, opiumwet, wet ba-

sisregistratie personen, telecommuni-
catiewet en handboek kabels & leidin-
gen.

Ter inzage
Een ieder kan op verzoek tegen beta-
ling van de kosten een afschrift krijgen 

van het genoemde besluit.

Het is wettelijk niet mogelijk om een 
zienswijze, of bezwaar tegen dit besluit 
in te dienen.

Voor vragen over deze bekendmaking 

kunt u contact opnemen met de heer 
B.D. van der Hoeven,  afdeling Beheer 
Openbare Ruimte, telefoonnummer 
(078) 770 2648.

Meldingen

Algemene Plaatselijke Verordening/Bijzondere Wetten

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Reeweg 75 b verhogen van de geluidsnorm met 20dB(A) 2 juni 2019 tussen 09:00 en 18:30 uur 28 mei 2019
 vanwege incidentele festiviteit (Veteranen toernooi)

Reeweg 75 b verhogen van de geluidsnorm met 20dB(A) 8 juni 2019 tussen 09:00 en 22:30 uur 28 mei 2019
 vanwege incidentele festiviteit (Familiedag met eindfeest)

Reeweg 75 b verhogen van de geluidsnorm met 20dB(A) 23 juni 2019 tussen 09:00 en 18:30 uur 28 mei 2019
 vanwege incidentele festiviteit (7 x 7 eindtoernooi)

Reeweg 75 b verhogen van de geluidsnorm met 20dB(A) 29 juni 2019 tussen 09:00 en 19:00 uur 28 mei 2019
 vanwege incidentele festiviteit (Zaterdag 3 toernooi)

Nieuwe aanvragen*

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Metmanstraat 8 realiseren dakkapel voorzijde  bouwen 8 mei 2019

Scheltingastraat 33 constructieve aanpassing van een draagmuur bouwen 16 mei 2019

Schultz van Haegenstraat 28 realiseren aanbouw aan zij- en achterkant bouwen, planologisch afwijken 13 mei 2019

Sophiapromenade 186 plaatsen transparante en wegschuifbare balkonbeglazing bouwen 17 mei 2019

Omgevingsvergunningen
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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

* 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. 

Verleende omgevingsvergunningen**

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Scheltingastraat 33 constructieve aanpassing van een draagmuur bouwen 20 mei 2019

Vondelstraat 3A realiseren dakopbouw (nokverhoging) bouwen 22 mei 2019

Omgevingsvergunningen


