
@gemeentehia woensdag 5 juni 2019

Hebt u dode blaadjes, kale takken 
en webben in uw buxus? Dan is de 
kans groot dat u last hebt van de 
buxusrups die in korte tijd de plant 
aantast. Hoe kunt u dit verhelpen?

Omtoveren tot bio diverse tuin
Zorg voor een mix van planten die 
allerlei nuttige dieren aantrekken. 
Natuurlijk is er plaats voor een 
paar buxusplanten, maar door de 
combinatie met andere planten is 
de impact van de rupsen minder 
erg. Er zijn ook planten die spre-
kend op de buxusplant lijken, maar 
niet gevoelig zijn voor de buxus-
ziektes.

Gooi buxusafval bij het restafval
Verwijder de rupsen met de hand. 
Dit is de milieuvriendelijkste ma-
nier om de voortplanting te door-
breken. Voer de rupsen af in een 
gesloten zak, zodat ze niet kunnen 
ontsnappen.
Hebt u de aangetaste plant ge-
snoeid? Gooi de gesnoeide buxus 
dan bij het restafval en niet bij 
het gft-afval. Waarom? De buxus-

mot overleeft het composteerpro-
ces als van het gft-afval compost 
wordt gemaakt. Daarmee blijft het 
probleem dus bestaan. Gooi de ge-
snoeide buxus in een gesloten zak 
daarom bij het restafval. Dat gaat 
de verbrandingsoven in.

Kopen van biologische
bestrijdingsmiddelen
Er zijn biologische bestrijdingsmid-
delen te koop die de buxusmotten 
vangen in een mottenval. De mot-
ten komen af op de feromonen die 
het apparaat afscheidt. U kunt ook 
aaltjes kopen. Deze bestrijden de 
larven en zijn niet schadelijk voor 
de buxus.

Verwijderen rondom graven
De gemeente bestrijdt de buxus-
rups bij het groen in beheer op 
begraafplaats De Waalhof. Buxus-
planten staan ook bij veel graven. 
Om de graven verzorgd en netjes 
te houden, vragen wij u als nabe-
staande om dode buxushaagjes te 
verwijderen. Zo houden we samen 
de graven verzorgd en netjes.

Verhelp de buxusmot

Afval

Van kippenbotjes en
vissengraatjes tot compost 
en groen gas
De gft-bak smult ervan!

Hebt u met het mooie weer gebar-
becued of gaat u binnenkort bar-
becueën? Vaak blijven er na afloop 
restjes, zoals kippenbotjes en vis-
sengraatjes over. Deze etensresten 
gooit u bij het gft-afval en niet bij 
het restafval.

Er belanden nog teveel etensres-
ten bij het restafval. Gemiddeld 
bestaat 32% van het restafval uit 
gft en etensresten. Dit is zonde, 
want van het gft-afval maakt HVC 
compost en groen gas.

Drie tips voor u
1. Zet een bakje op uw aanrecht 

en verzamel daar gedurende de 
dag al het gft-afval in. 

2. Om gft en etensresten makkelij-
ker te scheiden, kunt u gebruik 

maken van biologisch afbreek-
bare zakjes. Deze zijn verkrijg-
baar in de supermarkt.

3. Twijfelt u of iets bij het gft-afval 
hoort? Download dan de HVC 
Afvalkalender app en check de 
afvalwijzer. In één oogopslag 
ziet u waar het afval hoort.

Als u gft en etensresten goed 
scheidt, dan kan er compost en 
groen gas van worden gemaakt!

GFT heeft waarde.
Houdt u het
ook apart?

Op maandag
10 juni

(2e Pinksterdag)
is de

Gemeentewinkel 
gesloten.

Vanaf dinsdag
11 juni van 09.00 
tot 12.00 uur bent 
u weer van harte 

welkom.

Voorkom
wachttijden,
maak een
afspraak.

INLOOPOCHTEND
GEHEUGENSTEUN

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

•
 

 klaar! u voor staan thee en Koffie  

• Informeel samenzijn

  
 

 

• uw Stel

Lotgenotencontact  
 

  Ambacht H.I.wijkteam  sociaal het vanuit
ervaringsdeskundigen

   
      encasemanager    

 aanwezige de aan vragen 

•    

Namens werkgroep 
Dementievriendelijke gemeente,
Cristine Ruinard 

Elke
 uur 12.00 tot 10.00 

maand  de van donderdag 1e 
van
ocatieL Restau Ontmoetingscentrum  rant

Van           
Hendrik-Ido-Ambacht             

 146 Kijfhoekstraat 
 Wielstaete 

 

KOM EN 
PRAAT 
MEE OVER 
DEMENTIE

Elke 1e donderdag van de maand een inloopochtend Geheugensteun.
Komt u donderdag 6 juni meepraten over dementie?
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06 ju
ni

11 ju
ni

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

 Hoge Kade: werkzaamheden 
nieuwbouw binnenbad

 zwembad De Louwert,
 werkzaamheden sloop
 oude (huidige) binnenbad
 Tot einde 2019

 Afsluiting Pompe van
 Meerdervoortsingel:

 herstratingswerkzaamheden
 3 juni t/m 7 juli 2019

 Aalscholver: afsluiting ten 
behoeve van het aanbrengen 
van definitieve bestrating

 tussen huisnummers 1 en 17
 3 mei t/m 5 juni 2019

 Jacobuslaan: reconstructie 
tussen kruising met Baars - 
Zalm en rotonde Veersedijk, 
volledige afsluiting voor alle 
verkeer

 20 juli t/m 30 augustus 2019

 Ambachtsezoom: bouwrijp
 maken toekomstig

 bedrijvenpark
 21 februari - medio juli 2019

 Laan van Welhorst: start
  voorbereidende werkzaam-

heden grond en kabelwerk 
middenberm

 Vanaf 13 mei 2019,
 start werkzaamheden masten
 20 mei t/m 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;

• herinrichting van de rotondes: 
inzaaien rotonde Wereldbol 
- Antoniuslaan/Paulusweg en 
rotonde Antoniuslaan/Reeweg 
2 juni tot 7 juni 2019;

• verwijderen circa 60 bomen 
langs Jacobuslaan in week 25; 
deze wilg en coniferen zijn 
onderzocht op de aanwezig-
heid van eventueel broedende 
vogels.

1 6

2

3

4

5

Briljanten huwelijk

Het echtpaar Van der Graaff-Terlouw was op maandag 20 mei vijfenzestig 
jaar getrouwd. Burgemeester Jan Heijkoop heeft hen op deze dag gefelici-
teerd met hun briljanten huwelijk. Het echtpaar heeft een zoon, twee klein-
kinderen en twee achterkleinkinderen.

Op maandag 27 mei is het startsein 
voor de landelijke campagne ‘Kom 
uit je schuld’ gegeven. Deze cam-
pagne moedigt mensen met geld-
zorgen aan om erover te praten, zo-
dat ze op tijd hulp kunnen krijgen. 

De komende tijd worden verschil-
lende helden uitgelicht met een 
persoonlijk verhaal. Meer informatie 
over de campagne? Ga dan naar de 
website www.komuitjeschuld.nl.

Hebt u schulden? Of kent u iemand 
met schulden? Als inwoner van de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht kunt 
u hiervoor terecht bij de Sociale 
Dienst Drechtsteden. Bel voor meer 
informatie naar telefoonnummer 
(078) 770 8910, op werkdagen tus-
sen 8.30 - 12.00 uur en tussen 13.00 
- 15.00 uur. Of neem contact op 
via WhatsApp: 06 362 416 62. Dit 
nummer wordt alleen gebruikt voor 
WhatsApp en is daarom niet telefo-
nisch of per sms te bereiken.

Kom uit je schuld!

Regio

Milieustraat gesloten
met Pinksteren
Op maandag 10 juni, Tweede Pink-
sterdag, is de milieustraat gesloten. 
De dag erna, dinsdag 11 juni, 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.

Hoe maaien wij het gras?
De gemeente kent verschillende gras-
soorten en elk soort wordt zorgvuldig 
onderhouden. Door de verschillende 
grassoorten en manieren van onder-
houd, lijkt het soms alsof gedeelten 
slecht gemaaid zijn of zelfs verge-
ten zijn. Toch is dit niet het geval. 
Waarom wordt het ene grassoort wel 
gemaaid en het andere niet?

Gazons
Een gazon is een veld met kort ge-
maaid gras. De gemeentelijke gazons 
maaien wij in het groeiseizoen onge-
veer elke week zodat het gras ook 
kort blijft.

Bermen
Daarnaast hebben wij bermen. Ber-
men zijn eigenlijk een ruwe gras-

soort en worden twee keer per jaar 
gemaaid. De zichthoeken bij de krui-
singen maaien wij vaker, zodat u vei-
lig over de wegen kunt blijven rijden 
en fietsen.

Kruidenbermen
Naast de gewone bermen hebben we 
ook kruidenbermen. Deze bermen 
zijn een belangrijk onderkomen voor 
insecten, omdat ze de kruiden en 
bloemen gebruiken als voedsel. Veel 
van de kruiden in de bermen zaaien 
zichzelf uit. Het zaad van deze plan-
ten moet dus voldoende tijd krijgen 
om te rijpen en te drogen. Daarom 
maaien we de kruidenbermen één 
keer per jaar. Met onze kruidenber-
men zorgen wij voor een diversiteit 
aan flora en fauna in Ambacht.
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Officiële publicaties

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

Verleende besluiten**

Nieuwe aanvragen*

Verleende omgevingsvergunningen**

Algemene Plaatselijke Verordening/Bijzondere Wetten

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

De Schoof 234 het exploiteren van de horeca-inrichting Domino’s Pizza onbepaalde tijd 17 mei 2019

Langeweg 59 gewijzigd gebruik toestaan t.b.v. het vestigen aanleggen, planologisch afwijken 4 april 2019
 van een autobedrijf met detailhandel

Zuidwende 2H realiseren woning (kavel 3 Hendricxhof ) bouwen, planologisch afwijken 27 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.

Openbare hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Onderwerp: Behandeling van een be-
zwaarschrift tegen de afwijzing aan-
vraag voor vervangende nieuwbouw 
van kindcentrum De Meander, Witte de 

Withstraat 46.
Tijdstip: 18.45 uur 
Datum: dinsdag 11 juni 2019
Plaats: Gemeentehuis Hendrik-Ido-

Ambacht, Weteringsingel 1, 3342 AE 
Hendrik-Ido-Ambacht.

Wilt u als toehoorder de hoorzitting 

bijwonen? Neem dan vooraf contact op 
met de secretaris van de bezwaarschrif-
tencommissie, mevrouw M. van Gronin-
gen, bereikbaar bij het Juridisch Ken-

niscentrum Drechtsteden te Dordrecht 
via telefoonnummer (078) 770 20 73.

Drechtstedenvergadering woensdag 12 juni 2019
Op woensdag 12 juni 2019 vindt de 
maandelijkse Drechtstedenvergade-
ring plaats in het gemeentehuis van 
Papendrecht dat gelegen is aan de 
Markt 22.
De leden van de Drechtraad bera-
den zich over onderwerpen die onze 
regio aangaan. In de regel wordt op 
de eerste dinsdag van de maand 
vergaderd. In verband met het jaar-
lijkse congres van de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (VNG) dat 
in de eerste week van juni wordt 
gehouden, wordt deze keer uitge-

weken naar de woensdag.
Het samenwerkingsverband Drecht-
steden bestaat uit 7 gemeenten: 
Alblasserdam, Dordrecht, Hardinx-
veld-Giessendam, Hendrik Ido Am-
bacht, Papendrecht, Sliedrecht en 
Zwijndrecht.

Hieronder vindt u het programma 
van 12 juni.

Themabijeenkomst Accountantsbu-
reau BDO “In control statement” 
Van 17.00 uur tot 18.00 uur geeft de 

externe accountantsdienst van de 
Drechtsteden een presentatie over 
de controle van interne werkproces-
sen.

Drechtraad
Van 19.30 uur tot 20.00 uur komt de 
Drechtraad bijeen om de heer P. Vat 
te benoemen tot lid van het Drecht-
stedenbestuur.

Carrousel Fysiek
Van 20.15 uur tot 21.15 uur wordt 
gesproken over de regionale ruimte-

lijke economische instrumenten en 
de bijdragen hieraan aan de Groei-
agenda 2030.
 
Carrousel Bestuur en Middelen
Van 21.30 uur tot 23.00 uur start de 
carrousel met workshop Cybersecu-
rity, waar wordt ingegaan op hac-
ken en cybercrime en hoe burgers 
en overheid zich hiertegen kunnen 
beveiligen.
Vervolgens worden de financiële 
jaarstukken over 2018 van de ge-
meenschappelijke regeling Drecht-

steden besproken tezamen met het 
bijbehorende
accountantsverslag. Daarna komt 
de zogenaamde primaire begroting 
Drechtsteden 2020 aan bod.

Meer informatie
Meer informatie, zoals agenda’s en 
bespreekstukken, vindt u in het 
Raadsinformatiesysteem van de 
Drechtraad.
 
Heeft u vragen? Stuur ze aan regio-
griffie@drechtsteden.nl.


