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In november 2017 deden archeo-
logen van RAAP bij bedrijvenpark 
Ambachtsezoom een archeologi-
sche opgraving. Zij vonden sporen 
van een nederzetting uit de 12-13e 
eeuw, die lag op een verhoging 
in het landschap. Het lijkt op een 
dijk met een soort terp-achtige be-
woning eraan vast. Het onderzoek 
is nu zo goed als afgerond. Uit de 
analyse van de grote hoeveelheid 
vondsten komt een opmerkelijk 
beeld naar voren: het was geen ge-
wone boerensamenleving.

Wie leefden hier? 
De vele scherven van het rood- en 
witbakkende Maaslandse aardewerk 
en uit het Duitse Rijnland en zuide-
lijke streken, de schenkkannen en 
de hoogversierde kannen doen den-
ken aan een handelsnederzetting. 
Roodbakkende bakpannen en die-
renbotten komen in zulke grote hoe-
veelheden voor dat ook sprake kan 
zijn van een herberg. Of verklapt de 
geheimzinnige heldergroene druppel 
op een scherf aardewerk, die nog 
verder onderzocht wordt, dat hier 
edelen of geestelijken woonden? 

Drama
De opgraving in Ambachtsezoom 

maakt voor het eerst duidelijk wat 
er in de Middeleeuwen in het cen-
trum van de Zwijndrechtse Waard 
gebeurde. De vindplaats, en vooral 
de lagergelegen bijbehorende lan-
derijen, werden tijdens een grote 
overstroming rond 1315 in één dra-
matische gebeurtenis volledig afge-
dekt met een kleidek. Het gebied 
werd daarna verlaten. 

Mini-tentoonstelling 
Van woensdag 26 juni tot en met 
31 juli kunt u tijdens openingstij-
den in de hal van het gemeentehuis 
een gratis mini-tentoonstelling be-
zoeken over de resultaten van het 
onderzoek naar de oudste Ambach-
ters. In twee vitrines liggen vonds-
ten, zoals aardewerk, dierlijke bot-
ten en metaalvondsten waaronder 
sieraden en een sleutel.

Lezing op 26 juni
Op woensdagmiddag 26 juni om 
16.00 uur komt Jacqueline Hoeven-
berg, stadsarcheoloog bij de ge-
meente Dordrecht, vertellen over 
het archeologisch onderzoek en de 
vondsten. Wilt u daarbij zijn? Dan 
graag voor 24 juni aanmelden via 
communicatie@h-i-ambacht.nl (vol 
= vol).

Maak kennis met de oudste Ambachters

Uw mening over @gemeentehia

De zomer staat voor de deur; tijd om 
naar buiten te gaan! Lekker wande-
len, bijvoorbeeld met de hond. Hoe 
houden we de openbare ruimte dan 
plezierig en schoon?

Aanlijnen en opruimen
In de openbare ruimte moeten honden 
zijn aangelijnd, behalve in de losloop-
gebieden. Verder moet in de openbare 
ruimte hondenpoep (verplicht) worden 
opgeruimd, behalve in de losloopge-
bieden en op de uitlaatplaatsen.

Voorkomen van boetes
Gelukkig houden veel baasjes zich 
aan bovenstaande regels! Hiermee 
voorkomt u niet alleen overlast, 
maar ook een boete variërend van 
€ 95,- (niet aangelijnd houden van 
honden) tot € 140,- (niet opruimen 
van hondenpoep), exclusief € 9,- ad-
ministratiekosten. Elke dag contro-
leert Handhaving op de naleving van 
de aanlijn- en opruimplicht.

Meer informatie?
Informatie over de regels, aange-
wezen losloopgebieden en uit-
laatplaatsen kunt u vinden op 
www.h-i-ambacht.nl/hond.

Overlast melden
Wilt u hondenoverlast melden? 
Neem dan contact op met het 
Meldpunt Openbare Ruimte via 
www.h-i-ambacht.nl/meldpunt.

Archeologische vondsten Ambachtsezoom 

Eerder hebben wij een bericht ge-
plaatst over een regionaal lezers-
onderzoek naar de waardering van 
het nieuws per gemeente. Zo ver-
schijnt @gemeentehia wekelijks in 
de Brug. Hierin staat informatie van 
de gemeente, over de Ambachtse 
samenleving en over regionale aan-
gelegenheden. Nu zijn we benieuwd 
naar uw mening! Helpt u @gemeen-
tehia te verbeteren?

Om @gemeentehia nog beter aan te 
sluiten aan uw wensen en behoef-
ten, is een lezersonderzoek gestart. 
Medio april werd een vragenlijst af-
genomen, door het Onderzoekscen-
trum Drechtsteden, op het gemeen-
tehuis in Ambacht. Sindsdien staat 
de vragenlijst online. Doet u ook 
mee met het onderzoek?

Online vragenlijst invullen
De online vragenlijst ‘Gemeen-
tenieuws of Stadsnieuws’ kunt 
uw invullen via de website 
http://bit.ly/vragenlijstgemnwshia. 
Ook als u @gemeentehia niet leest, 
kent of nodig vindt, kunt u dit aan-
geven. Naar verwachting wordt de 
vragenlijst begin volgende week ge-
sloten. Bedankt dat u ook wil mee-
doen!

Lezersonderzoek

Uw hond aan de lijn

Regio
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Om 20.00 uur
Commissie WOS
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

 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

 Jacobuslaan: voorbereidende 
werkzaamheden aan zuidzijde 
van de weg voor reconstructie;

 geen verkeershinder
 10 juni t/m 19 juli 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 ma-
ken 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

 Rietlaan tussen de Sophialaan 
en de Laan van Welhorst: 
asfalteren van de weg, de 
Heerlijkheid blijft bereikbaar

 18 juni t/m 20 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: 
beplanten rotonde Droomei-
land Krommeweg/Laan van 
Welhorst - rotonde Ambacht-
sezoom - rotonde Ambachtse-
zoom/Sophialaan/Rietlaan;

• verwijderen van acht bomen 
aan de Dadelgaarde.
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Ieder jaar krijgen meerdere mensen 
tijdens de Lintjesregen een Konink-
lijke onderscheiding opgespeld. Een 
blijk van waardering voor iemand 
die zich bijzonder verdienstelijk inzet 
voor de Nederlandse samenleving. 
Denk aan een vereniging, kerk of 
voor de medemens. Kent u zo ie-
mand? Dan kunt u diegene voor 1 
juli 2019 voordragen voor de Lintjes-
regen 2020. 

Behandelen van uw voordracht
De behandeling van een voordracht 
kost veel tijd. Daarom is het belang-
rijk om uw voordracht vóór maandag 
1 juli binnen zijn. Meer informatie en 
het voordrachtformulier vindt u op 
www.h-i-ambacht.nl/lintjes en op 
www.lintjes.nl. Wilt u vooraf meer 
informatie? Neem dan contact 
op met Patricia Baldée of An-
nette Naaktgeboren via telefoon-
nummer 14 078 of per mail naar 
representatie@h-i-ambacht.nl.

Iemand voordragen
voor ‘een lintje’?

Sociaal

Collecte
Rode Kruis
16 juni t/m 22 juni 2019

Herplanting in de
Dadelgaarde
Een aantal bewoners van de Dadel-
gaarde ervaren overlast van fruitbo-
men die er staan. Daarom heeft de 
gemeente aan bewoners gevraagd 
wat er met deze bomen moet gebeu-
ren. Naar aanleiding van de antwoor-

den is gekozen voor herplanting. 
Acht fruitbomen, tegenover huisnum-
mers 147 t/m 187, worden verwijderd 
en daar worden op een later moment 
nieuwe bomen geplant.

Vogels voeren? Dan wel
bewust
Veel inwoners helpen de vogels een 
handje door ze op verschillende 
plaatsen te voeren. Dit is leuk om 
te doen en natuurlijk prettig voor 
de vogels. Het is wel belangrijk dat 
het voeren op een goede manier ge-
beurd en geen overlast veroorzaakt.

Voeren op verschillende plaatsen
Vogels die vaak op dezelfde plaats 
gevoerd worden, keren regelmatig 
terug naar die plaatsen. Het gevolg 
is veel vogelpoep, geluidshinder en 
de vogels die door verveling overma-
tig gaan paren. Vogels eten ook niet 
altijd alles op waardoor het voer op 
straat of in het water terechtkomt. 
Dit trekt ongedierte aan, zoals rat-
ten, met alle gevolgen van dien.

Voer met mate in de ochtend
Vogels voeren in het voorjaar is niet 
nodig. Zowel water- als tuinvogels 
vinden zelf voldoende voedsel, zoals 
insecten, zaden en waterdiertjes. Wilt 
u ze toch iets geven? Voer dan niet 
teveel en het liefst in de ochtend. Zo 
krijgen muizen en ratten in de nacht 
geen kans om ervan te eten. Voer 
ook niet op plaatsen waar al wordt 
gevoerd. Vogels kunnen ziek worden 
van eenzijdig voedsel, zoals patat en 
brood. Natuurlijk voedsel is belang-
rijk, zoals groenvoer en insecten. Op 
die manier houden we zowel onze 
omgeving als de vogels gezond.

Kijk op www.vogelbescherming.nl 
voor meer informatie.

Burgemeester Jan Heijkoop deelde donderdagavond 6 juni een attentie uit 
aan alle kinderen die met de Avond4daagse meeliepen, tijdens het defilé bij 
het gemeentehuis.

Aanvraag indienen voor 1 juli!

➊  Elzengaarde tussen Boomgaarde en Aardbeigaarde dicht; bouw 
woningen Waterhof

 17 juli 2017 - december 2018 

➋  Vrouwgelenweg; vervangen van beschoeiing; blijft toegankelijk 
voor bestemmingsverkeer voor bewoners en hulpdiensten

 9 april tot en met 1 juni 2018

➌ Van der Eijndestraat, Scheltingastraat en Van Valckesteinstraat
  Grootschalig onderhoud. Werkzaamheden worden gefaseerd uit-

gevoerd. Omleiding verkeer met bebording. Rioolreconstructie 
Van de Eijndestraat start 16 mei. Half mei tot eind augustus 2018

➍  Dreef;  werkzaamheden aan het gemaal op het fietspad; voor 
fietsers is een omleidingsroute ingesteld. Voor autoverkeer 
geldt een halve baan afzetting.

 14 mei t/m 15 juni 2018

➎  Graaf Willemlaan, weggedeelte tussen de Antoniuslaan en de 
Pompe van Meerdervoortsingel; grootschalig onderhoud. Om-
leiding verkeer met bebording

 14 mei t/m 22 juni

➐ Hoge Kade; nieuwbouw binnenbad zwembad De Louwert
 vanaf heden tot juni 2019

➑  Gehele Brederodehof; bestratingswerkzaamheden worden gefa-
seerd uitgevoerd. 

 Vanaf 11 juni  tot en met eind 2018.

➒  Pruimengaarde; vervangen antisliplaag fietsbrug als het weer 
het toelaat; 

 Duurt dan twee dagen

➓ Bouquet en De Oordenweg, bruggetje afgesloten.
 Van 11 juni 2018 tot en met 13 juli 2018; werkzaamheden

11   Van Kijfhoekstraat tussen De Raadtweg en De Pompe van 
 Meerdervoortsingel; rioolreconstructie; 
 4 juni tot eind september 2018

 Overige werkzaamheden, op diverse plaatsen:
•  veegwagen, maaien en schoffelen in hele gemeente, doorlo-

pend;
•  jaarlijkse onderhouds-/schoonmaakbehandeling kunstwerken in 

de openbare ruimte op diverse locaties, voorjaar 2018 (op de 
website van de gemeente kunt u alle informatie vinden over de 
kunstwerken in de omgeving)
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De eiken-
processierups

De eikenprocessierups is weer 
gesignaleerd. Deze rupsen nes-
telen zich in eikenbomen. Ze 
zijn te herkennen aan de dikke 
spinsels langs de stam en de 
takken. Op dit moment bestrijdt 
de gemeente de rupsen in de 
buitenruimte.
 
Gezondheidsklachten
Het beste is om uit de buurt 
van de eiken te blijven, omdat 
de harige beestjes gezond-
heidsklachten geven. De ha-
ren met weerhaken dringen bij 
aanraking makkelijk in de huid, 
ogen en luchtwegen. Contact 
met de brandharen kan binnen 
een paar uur klachten veroorza-
ken, zoals jeuk, bultjes, blaas-
jes, roodheid en ontsteking. 
Het is belangrijk dat u kinderen 
attendeert op het gevaar van 
de eikenprocessierups. Als u in 
uw eigen tuin te maken heeft 
met een eikenboom met eiken-
processierupsen, ga dan niet 
zelf de rupsen bestrijden. Huur 
daar een deskundig bedrijf 
voor in of vraag advies bij de 
gemeente.
 
Meer weten?
Voor meer informatie de eiken-
processierups en gezondheid 
kunt u terecht bij het dienst 
Gezondheid & Jeugd ZHZ.
Voor informatie over bestrijding 
en aanpak van de overlast kunt 
u contact opnemen met de ge-
meente.

Plastic is plastic toch?
Plastic scheiden kan veel beter
Plastic is plastic zou je denken, 
maar alleen lege plastic verpak-
king mag in de plastic zak of de 
PMD-bak. Onder plastic verpak-
king verstaan we ook de patat-, fri-
kandelbakjes en plastic bekertjes. 
Alles wat een product ‘verpakt’, 
behoort onder plastic afval dat ge-
recycled kan worden. Grote voor-
werpen, zoals plastic tuinstoelen 
brengt u naar de kringloopwinkel 
of de milieustraat.
 
Restafval
Soms is de wil er wel, maar is 
er twijfel of een product wel of 
niet gerecycled kan worden. De 
drie grootste twijfelgevallen zijn 

de chipszakken, vleesverpakking 
en chemisch afval. Chipszakken 
en vleesverpakking horen bij het 
restafval. Deze verpakkingen zijn 
namelijk slecht recyclebaar. Plastic 
flessen met chemicaliën, zoals ter-
pentine of ammoniak worden niet 
gerecycled vanwege de chemica-
liën die in het plastic trekken.
 
Afvalscheidingswijzer
U vindt meer informatie over af-
valscheiding op de afvalschei-
dingswijzer van Milieu Centraal. 
Ook vindt u meer informatie 
over afvalinzameling van plas-
tic, metaal en drankpak op  
www.h-i-ambacht.nl/duurzaam

Aanvraag lintje indienen 
voor 1 juli
Het is nog ver weg, maar toch is 
het goed om even stil te staan bij 
de Lintjesregen van 2019; de dag 
dat meerdere mensen een Konink-
lijke onderscheiding krijgen. Een 
blijk van waardering voor iemand 
die zich belangeloos inzet voor de 
samenleving, bijvoorbeeld voor 
een sportvereniging of in vrijwil-
ligerswerk. Kent u zo iemand? 
Dan kunt u diegene nu voordragen 
voor ‘een lintje’. 

Procedure
De behandeling van een voorstel 
kost veel tijd. Daarom is het be-
langrijk om op tijd een aanvraag 
in te dienen. Voor de Lintjesregen 
2019 moet de aanvraag voor zon-
dag 1 juli 2018 binnen zijn. Wilt u 
een lintje aanvragen voor uitrei-
king bij een bijzondere gelegen-
heid? Houdt u dan rekening dat de 
aanvraag minstens vijf maanden 
van te voren binnen moet zijn bij 
de gemeente.  

Meer informatie
Meer informatie en het aanvraag-
formulier vindt u op www.lintjes.nl 
en op onze gemeente website  
onder Onderscheidingen.

U kunt ook contact opnemen 
met mevrouw B. van Benne-
kom via het algemene telefoon-
nummer 14078 of per mail naar  
b.van.bennekom@h-i-ambacht.nl. 

Draag hem of haar uiterlijk
1 juli voor via

www.h-i-ambacht.nl/lintje

Honden verboden op 
begraafplaats
Begraafplaats Achterambacht is 
verboden voor honden. Toch ko-
men ze daar nog regelmatig. 

Om duidelijk te maken dat honden 
daar niet welkom zijn, is een bord 
geplaatst aan de ingang van de 
begraafplaats.
 
Meer informatie over het hon-
den-beleid kunt u vinden op  
www.h-i-ambacht.nl/hond.

n	Ondanks de tweede avond (dinsdag 29 juni) van de Avond4daagse werd afgelast 
vanwege het weeralarm, kregen de deelnemers gewoon hun medaille aan het eind. 

Flinke buien

Regenbuien zijn steeds heviger 
en dat betekent heel veel water 
in relatief weinig tijd. Dat water 
kan niet altijd gelijk afgevoerd 
worden, waardoor het zich ´op-
stapelt´.
 
Dat kan overlast veroorzaken. 
Stroomt het regenwater je wo-
ning of garage in, dan kun je 
aan de brandweer vragen om 
het water weg te pompen. Je 
kunt de brandweer bereiken via 
0900 - 8844.
 
Ook kan er veel water op straat 
staan. Als dat niet gevaarlijk is, 
hoeft u niets te doen. Het water 
zakt vanzelf, maar heeft daar 
wat tijd voor nodig.

wist je dat...
in de gemiddelde 
restafvalbak nog 32% gft  
en etensresten zit?

Tip: doe ook je etensresten  
in de gft-bak, wij maken er groen 
gas en compost van!

hvcgroep.nl
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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

Verleende besluiten**

Verleende omgevingsvergunningen**

Algemene Plaatselijke Verordening/Bijzondere Wetten

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

De Baak 28  Vergunning kabels en leidingen aan Oasen NV 20 mei 2019 t/m 28 juni 2019 12 juni 2019

Stekelbaars 3 bouwen woning bouwen, planologisch afwijken 4 juni 2019

Watersnip 5 bouwen woning bouwen 4 juni 2019

De Baak 16  Vergunning kabels en leidingen aan Oasen NV  20 mei 2019 t/m 28 juni 2019 12 juni 2019

Van Godewijckstraat  Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV 17 juli 2019 t/m 31 december 2019 12 juni 2019

Perzikengaarde naast 64  Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV 31 mei 2019 t/m 31 december 2019 12 juni 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. 


