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Zonnige 
Zomerparkdag
Prachtig weer, gedreven vrijwil-
ligers, enthousiaste bezoekers en 
een goed gevuld programma: we 
kijken terug op een succesvolle Zo-
merparkdag. 

We danken alle vrijwilligers, deel-
nemers, artiesten en natuurlijk de 
bezoekers voor alle leuke verhalen, 
complimenten, goede ideeën en de 
relaxte sfeer op deze bijzondere 
dag. 

We zien u graag volgend jaar weer!

Elke eerste donderdag van de 
maand is er een inloopochtend Ge-
heugensteun. Deze ochtend is be-
doeld voor mensen met dementie, 
hun mantelzorgers en iedereen die 
op wat voor manier dan ook betrok- 
 

ken is bij de ziekte dementie. Komt 
u ook meepraten over dementie? 
Koffie en thee staan voor u klaar! 

Datum:  donderdag 5 september
Tijd: 10.00 - 12.00 uur

Locatie: restaurant 
 Ontmoetingscentrum  
 Wielstaete
 Kijfhoekstraat 146, 
 Hendrik-Ido-Ambacht
Toegang:  gratis | aanmelden is  
 niet nodig

Kom en praat mee  
Inloopochtend Geheugensteun: donderdag 5 september

Dementievriendelijke 
gemeente

Op verschillende plekken in Ambacht 
staan textielcontainers. Deze zijn on-
der andere bedoeld voor (versleten) 
kleding, schoenen en knuffels. Het 
textiel wordt gerecycled of gedragen 
door anderen.

Om anderen van goede kleding te 
voorzien en textiel te kunnen recy-
clen, is het belangrijk dat de kleding 
van goede kwaliteit is en schoon 
wordt aangeleverd. De toename van 
‘fast fashion’ met goedkope materia-

len, zorgt ervoor dat het textiel min-
der goed recyclebaar is. De textiel-
containers zijn bedoeld voor alleen 
textiel. 
Afvalzakken met bijvoorbeeld restaf-
val die in de textielcontainers wor-
den gegooid, zorgen voor vervuiling.  

Wilt u weten wat wel en niet in de 
textielcontainer hoort? Kijk dan op 
https://www.sympany.nl/contact/ 
wat-mag-er-in-de-container/

Textielcontainers voor 
kleding
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 Hoge Kade: werkzaamheden 
nieuwbouw binnenbad zwem-
bad De Louwert, werkzaam-
heden sloop oude (huidige) 
binnenbad

 Tot einde 2019

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

 20 juli t/m 6 september 2019

 Ambachtsezoom: bouwrijp ma-
ken toekomstig bedrijvenpark

 Tot einde 2019

 Bongerd van Amandelgaarde 
tot Bramengaarde: aanbrengen 
definitieve bestrating; vol-
ledige afsluiting van Bongerd 
tussen Amandelgaarde tot 
Bramengaarde (inclusief de 
twee kruisingen)

 2 september t/m 20 september 
2019

 IJsduiker: aanbrengen van 
definitieve bestrating op het 
Eiland; volledige afsluiting 

 13 augustus t/m 6 september 
2019

 
 Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

• veegwagen, maaien en 
 schoffelen in hele gemeente 

doorlopend;
• snoeiwerkzaamheden 
 (beplanting en hagen): door 

heel de gemeente;
• herinrichting van de rotondes: 

beplanten rotonde Droomei-
land Krommeweg/Laan van 
Welhorst – rotonde Ambacht-
sezoom – rotonde Ambachtse-
zoom/Sophialaan/Rietlaan;

• werkzaamheden grondwater-
meetnet: augustus/september.

1

2

3

Werk in de wijk

5

4

Het is zondagmorgen 7 juli om 
9:40 uur als Jorick en Laura, wo-
nende aan het Banckertplein, wak-
ker schrikken. Eén moment blijven 
ze liggen om zich daarna direct te 
realiseren dat er iets aan de hand 
is in huis. Het felle gepiep van 
de rookmelder heeft hen wakker 
gemaakt. Jorick springt uit bed 
en loopt de gang op. In de gang 
dringt een scherpe brandlucht zijn 

neus binnen. Hij doet de kamer-
deur open en beseft direct: ‘’Dit is 
foute boel…….”

Bent u benieuwd hoe dit is afge-
lopen?

De brandweer, gemeente en Rhiant 
nodigen u uit voor een informatie-
avond over deze brand. En geven 
tips ten aanzien van brandpreven-

tie, maar ook koolmonoxide. Als 
inwoner van Ambacht bent u van 
harte welkom!

Datum:  woensdag 11 september 
Tijd:  inloop 19.15 uur, 
 start 19.30 uur
Locatie:  Cascade | Niagarazaal 2 & 3 
Toegang:  gratis | aanmelden via  
 melding@ambachtveilig.nl

Weet wat u moet doen bij brand 

Veilig

Informatieavond: woensdag 11 september

Het echtpaar Rijsdijk-De Reuver was op donderdag 15 augustus vijftig 
jaar getrouwd. Burgemeester Jan Heijkoop heeft hen gefeliciteerd met 
hun gouden huwelijk. Het echtpaar heeft twee kinderen en vier klein-
kinderen.
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#DV20jaar 

De mening van het Bewonerspanel

Op zaterdag 21 september wordt het 20-jarig bestaan van De Volgerlan-
den gevierd. Een dag eerder, namelijk op vrijdag 20 september starten 
we al met een openluchtbioscoop in het Sophiapark.

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

04 se
pt

05 se
pt

09 se
pt

Om 19.30 uur
Gecombineerde  
commissievergadering
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

Onze nieuwste wijk, De Volgerlan-
den, is 20 jaar jong. De komende 
tijd laten we bijzondere Ambachtse 
organisaties en mensen, die in De 
Volgerlanden gevestigd zijn, aan het 
woord. Of vertellen we meer over de 
festiviteiten rondom de feestdag op 
zaterdag 21 september. 

Deze week…de festiviteit: een open-
luchtbioscoop. Een dag eerder is er 
al een klein feestje!

Wat is de openluchtbioscoop?
In het Sophiapark staat op vrijdag 
20 september een groot scherm. Op 
dit scherm tonen we die dag twee 
films, waar u vanuit het park naar 
kunt kijken. 

Welke films draaien er?
Om 16.00 uur draait de animatiefilm 

‘Sing’ voor kinderen. Uiteraard mo-
gen volwassenen ook komen kijken! 
Voor de volwassenen hebben we een 
film uitgezocht uit het geboortejaar 
van De Volgerlanden (1999): Notting 
Hill. Deze film wordt om 20.00 uur 
gedraaid. 

Wat moet je meenemen?
U kunt tijdens de film plaatsne-
men op de betonnen bankjes in 
het Sophiapark. Het is ook leuk als 
u uw eigen klapstoeltje of kleedje 
meeneemt. Daarnaast hebt u de 
mogelijkheid om iets te kopen in 
de Verhage-kraam, direct naast de 
openluchtbioscoop. 

Kijk voor meer informatie op 
www.devolgerlanden20jaar.nl. 

Openluchtbioscoop 
in het Sophiapark

Collecte

Prinses Beatrix Spierfonds 
9 t/m 14 september 2019

Deze week ontvangen leden van 
het Bewonerspanel in Ambacht 
een e-mail om deel te nemen aan 
een onderzoek. Een regionaal le-
zersonderzoek naar de waardering 
van de gemeentepagina’s in de 
wekelijkse huis-aan-huiskrant. 

Zo verschijnt @gemeentehia in de 
Brug. Hierin staat informatie van 
de gemeente, over de Ambachtse 
samenleving en over regionale 
aangelegenheden. Nu zijn we be-
nieuwd naar uw mening als lid van 
het panel! 

Om @gemeentehia nog beter aan 
te sluiten aan uw wensen en be-
hoeften, is vóór de zomer een 
lezersonderzoek gestart. De korte 
vragenlijst is eerst afgenomen, 
door het Onderzoekscentrum 
Drechtsteden, op het gemeen-

tehuis in Ambacht. Daarna heeft 
de vragenlijst online gestaan. Nu 
vragen wij ook het Bewonerspanel 
mee te doen aan het onderzoek.

Meedoen aan het lezersonder-
zoek?
Wij ontvangen graag uw mening 
binnen één week na ontvangst van 
de e-mail. Ook als u @gemeente-
hia niet leest, kent of nodig vindt, 
kunt u dit aangeven. 

Ook meedoen aan 
het Bewonerspanel?
Door uw mening over Ambacht te 
geven? Een goed idee! Lees op de 
website http://bit.ly/wijkenenbuurten 
onder ‘Bewonerspanel’ hoe u lid 
wordt.

Bedankt dat u wil meedoen aan 
het lezersonderzoek!

Kan @gemeentehia beter? 

Regio

Bent u niet lid van het Bewonerspanel in Ambacht, maar wilt u wel uw 
mening geven over de @gemeentehia? Dan kunt u de korte vragenlijst 
‘Gemeentenieuws of Stadsnieuws’ invullen via de website: 
http://bit.ly/vragenlijstgemnwshia.

Agenda openbare raadsvergadering
Maandag 9 september 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.

De raad behandelt de volgende 
voorstellen:

7. Raadsvoorstellen Algemeen  
 Bestuurlijke Aangelegenheden  
 – Financiën
7.1 Aanvraag ter beschikking 
 stellen investeringskrediet  
 i.v.m. strategische verwerving  
 woning
8. Raadsvoorstellen Welzijn, 
 Onderwijs, Sociale Zaken
8.1 Zesde wijziging GR-tekst DG&J
9. Raadsvoorstellen Ruimtelijke  
 Zaken – De Volgerlanden
9.1 Voortgangsrapportage CAI 
 projecten 1e halfjaar 2019

9.2 Rapportage projecten 
 structuurvisie 1e halfjaar 2019
9.3 Lokale woonvisie ‘de blik 
 vooruit’
9.4 Vaststelling bestemmingsplan  
 Langeweg 101
9.5 Raadsvoorstel Grondstoffen- 
 beleidsplan
9.6 Herstart project 
 Zuidwende-Zuid
10. Comptabiliteitsbesluit
11. Sluiting

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? 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 maxi-
maal vijf minuten het woord van 
de voorzitter. Wanneer er meerdere 
insprekers zijn gaat dit in volgorde 
van aanmelding. Ten slotte doet de 
voorzitter of een lid van de raad een 
voorstel voor de behandeling van 
uw inbreng. De totale spreektijd be-
draagt dertig minuten. Meer over het 
spreekrecht kunt u lezen in de ge-
meentegids en op de gemeentesite.
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Wet Milieubeheer
Op 14 juni 2019 is een melding ont-
vangen in het kader van het “Acti-
viteitenbesluit milieubeheer”. Het 
gaat over het oprichten van een Bin-
nenvaartwinkel gelegen aan de Gro-
tenoord 32 te Hendrik-Ido-Ambacht.
Deze melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-19-355468.
 
Indien daaraan behoefte bestaat 
kunnen, onder verwijzing naar het 
zaaknummer, inlichtingen worden in-
gewonnen bij de Omgevingsdienst  
Zuid-Holland Zuid, 
tel.nr. 078 - 770 85 85.

De directeur van de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid vestigt er de aan-
dacht op dat deze bekendmaking 

uitsluitend een informatief karakter 
heeft.
 
Dordrecht,
burgemeester en wethouders van 
Hendrik-Ido-Ambacht namens dezen, 
de directeur Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid.

Algemene Plaatselijke Verordening/Bijzondere Wetten

Omgevingsvergunningen

Deze week zijn er geen vergunningen.

Deze week zijn er geen vergunningen.

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

Ambtshalve uitschrijvingen 
BESLUIT TOT AMBTSHALVE UIT-
SCHRIJVING ALS INGEZETENE UIT DE 
BASISREGISTRATIE PERSONEN (ART. 
2.22 WET BRP)
Burgemeester en wethouders van Hen-
drik-Ido-Ambacht hebben besloten de 
adresgegevens te wijzigen van:
 
Gilst, B. van, geboortedatum 14-07-
1968, datum uitschrijving 18-07-2019

Gilst, D. van, geboortedatum 05-03-
2007, datum uitschrijving 18-07-2019

Laport, W., geboortedatum 20-05-1976, 
datum uitschrijving 18-07-2019
 
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 bur-
gemeester 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 Hendrik-Ido- 
Ambacht.
Uw bezwaarschrift is alleen geldig als 
u de volgende gegevens vermeldt: uw 
naam en adres; een duidelijke omschrij-
ving van het besluit waartegen u be-
zwaar 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.


