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Kom en praat mee

Elke eerste donderdag van de maand 
is er een inloopochtend Geheugen-
steun. Deze ochtend is bedoeld voor 
mensen met dementie, hun mantel-
zorgers en iedereen die op wat voor 
manier dan ook betrokken is bij de 

ziekte dementie. Komt u ook mee-
praten over dementie? Koffie en thee 
staan voor u klaar!

Datum: donderdag 3 oktober
Tijd: 10.00 - 12.00 uur

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

Inloopochtend Geheugensteun: donderdag 3 oktober

Bespaar drinkwater en geld
met een regenton!
Week van Ons Water: 16 t/m 27 oktober

Water is overal om ons heen, we 
kunnen niet zonder. Het is leuk om 
met water te spelen, maar het kan 
ook voor overlast zorgen. Om dit te 
beperken, nemen de gemeente en 
het waterschap maatregelen in de 
openbare ruimte. Maar u kunt zelf 
ook helpen bij het houden van dro-
ge voeten op uw terrein. Hoe?

Door bijvoorbeeld een regenton aan 
te schaffen voor in uw tuin. Regen-
tonnen zijn handig als het hard re-
gent, omdat ze helpen bij het tijde-
lijk opvangen van regenwater.

Gebruik regenwater voor klusjes
Vaak gebruiken we drinkwater voor 
klusjes in de tuin, het wassen van 
de ramen of om planten water te 
geven. Waarom zouden we voor dit 
soort klusjes niet gewoon regenwa-
ter uit de regenton gebruiken? Zo 
bespaart u niet alleen drinkwater, 

maar ook uw geld! En voorkomt u 
kalkaanslag op de auto.

Een bon voor een ton
Hebt u interesse in een regenton? 
Knip dan de bon hiernaast uit en 
haal een regenton in de week van 
woensdag 16 t/m zaterdag 26 okto-
ber bij Intratuin in Ambacht. In de 
Week van Ons Water krijgt u name-
lijk 25 euro korting! Deze actie heeft 
een maximum van 200 stuks. Dus 
wees er snel bij, want op=op!

Week van Ons Water
De regentonactie is een initiatief 
van onze gemeente in de Week 
van Ons Water. Die is van 16 t/m 
27 oktober. Elke dag wordt er hard 
gewerkt om ons land te bescher-
men tegen water en om te zorgen 
voor voldoende en schoon drink-
water. Kijk voor meer informatie op 
www.onswater.nl/weekvanonswater.

Geef deze week nog
uw mening

In de maand september hebben 
wij regelmatig berichten geplaatst 
en gedeeld over een regionaal le-
zersonderzoek naar de waardering 
van @gemeentehia in de Brug. We 
willen de gemeentepagina’s in de 
wekelijkse huis-aan-huiskrant nog 
beter aansluiten aan uw wensen 
en behoeften.

Hebt u de online vragenlijst nog 

niet ingevuld? Maar wilt u wel uw 
mening geven over @gemeen-
tehia? Dan kunt u tot zaterdag 5 
oktober nog de korte vragenlijst 
‘Gemeentenieuws of Stadsnieuws’ 
invullen via de website:
www.bit.ly/vragenlijstgemhia.
Ook als u @gemeentehia niet 
leest, kent of nodig vindt, kunt u 
dit aangeven.

Lezersonderzoek @gemeentehia

Regio

De maandelijkse alarmering sirene wordt getest op maandag 7 oktober. Kijk op www.ambachtveilig.nl wat u dan 
moet doen.
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Van 19.30 tot 21.30 uur
Spreekuur politie
Politiebureau
Weteringsingel 1

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

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

Om 20.00 uur
Begrotingsraad
Raadzaal gemeentehuis

Om 20.00 uur 
Begrotingsraad
Raadzaal gemeentehuis

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

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

Agenda Werk in de wijk

Collecte
Nederlandse Brandwonden 
Stichting 
7 t/m 12 oktober 2019

 Hoge Kade: werkzaamheden 
nieuwbouw binnenbad 
zwembad De Louwert, 
werkzaamheden sloop oude 
(huidige) binnenbad

 Tot einde 2019

 Zalm: aanbrengen drukriool-
leiding in het trottoir, 
westelijk trottoir afgesloten

 9 t/m 27 september 

 Ambachtsezoom: bouwrijp ma-
ken toekomstig bedrijvenpark

 Tot einde 2019

 Elzengaarde: definitief 
aanleggen rijbaan tussen inrit 
Yulius en Sophialaan, volledig 
afgesloten 

 30 september t/m 25 oktober  

 Sophialaan ter hoogte van 
aansluiting Elzengaarde: 
aanleggen midden geleiders 
en verplaatsen bushalte

- 30 september t/m 20 oktober; 
halve baan afzetting en even-
tueel inzet verkeersregelaars

- 21 t/m 25 oktober; rijbaan vol-
ledig dicht

 Vrouwgelenweg tussen 
Zilverreiger/Forel en 
Jacobuslaan: aanleg Parkzone-
Oos, afgesloten tussen 
Zilverreiger/Forel en Karper 

 25 september t/m
 29 november

 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 
Droomeiland Krommeweg/
Laan van Welhorst - rotonde 
Ambachtsezoom - rotonde 
Ambachtsezoom/Sophialaan/
Rietlaan;

• vervanging beschoeiing 
Gemeenlandskade en achter 
de Stenen Bogerd: vanaf 

 1 september 2019 -
 1 november 2019.
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2
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4

5

Agenda openbare raadsvergadering
Maandag 7 oktober 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 hamerstuk-
ken (H) en debatstukken (D).

De raad behandelt de volgende 
voorstellen:

7.  Raadsvoorstellen Algemeen
  Bestuurlijke Aangelegen-
  heden - Financiën
7.1 H Zienswijze deelname
  werkgeversvereniging GR-en
8.  Raadsvoorstellen Welzijn,
  Onderwijs, Sociale Zaken
8.1 H Verordening voorzieningen
  huisvesting onderwijs ge-
  meente Hendrik-Ido-Ambacht
8.2 H Incidentele formatie
  jeugdteam

9.  Raadsvoorstellen Ruimtelijke
  Zaken - De Volgerlanden
9.2 H Openbare Verlichting
  2020 - 2024
9.1 D Actieplan duurzaamheid
  2019 - 2022
9.3 H Jaarverslag De Volgerlanden
10.  Comptabiliteitsbesluit

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.

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Hi5Ambacht kijkt terug op weer een sportieve en gezonde Nationale 
Sportweek. Die was van 20 t/m 29 september. Veel kinderen zijn aan de 
slag gegaan met de Challenge-kaart! Deze kaart kan nog tot zaterdag 5 
oktober worden ingeleverd. Dit kun je doen bij de juffen en meesters 
van Hi5 of door de brievenbus te doen (Hoge Kade 60). De school met 
het hoogste deelnemerspercentage wint een springkussen voor een dag 
op school!
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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**

Nieuwe aanvragen*

Verleende omgevingsvergunningen**

Verleende omgevingsvergunningen**

Algemene Plaatselijke Verordening/Bijzondere Wetten

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Datum activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Vrouwgelenweg Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netbeheer BV 2 oktober 2019 tot 3 april 2020 2 oktober 2019

Van Assendelftgaarde het plaatsen van een mobiele kraan t.b.v. onderhoud aan  30 september, 1 oktober en 4 oktober 2019 27 september 2019
18-114 zendmast tussen 07:30 en 16:00 uur 

Rietzanger het organiseren van een buurtborrel waarbij een gedeelte  28 september 2019 tussen 16:00 27 september 2019
 van de straat wordt afgesloten  en 18:00 uur 

Gehele gemeente het venten voor Nuon energie producten 1 oktober 2019 tot en met 31 oktober 27 september 2019
  2020 van maandag tot vrijdag tussen 
  13:00 en 21:00 uur en op zaterdag tussen 
  12:00 en 18:00 uur. 

P.C. Hooftsingel 61 kappen van een beuk en een malus houtopstand vellen 29 juli 2019

Het Volgerland 48 plaatsen dakkapel voorzijde bouwen 25 september 2019

Brasem 14 plaatsen dakkapel voordakvlak bouwen 26 september 2019

Op 23 september 2019 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning, locatie P.C. Hooftsingel 61, ingediend op 29 juli 2019
voor het vellen van een beuk en een malus, te verdagen tot uiterlijk 4 november 2019.

Reeweg 75B plaatsen tijdelijke stellage voor televisieopname voetbalwedstrijd bouwen 16 september 2019
 voor een periode van 1 jaar

* 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 
bezwaarschrift tegen de verleende 
omgevingsvergunning voor het rea-
liseren van een nieuwe school aan 

IJdenhove 238. 
Tijdstip: 18.45 uur 
Datum: dinsdag 8 oktober 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 be-
zwaarschriftencommissie, mevrouw 
M. van Groningen, bereikbaar bij het 

Juridisch Kenniscentrum Drechtste-
den te Dordrecht onder telefoonnum-
mer (078) 770 20 73.


