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In de straten, lanen en parken van Hendrik-Ido-Ambacht staan maar liefst 
300 soorten bomen. Iedere soort heeft zijn eigen kenmerken en natuur-
waarde. Een van deze bomen is de wilg. Een nadere kennismaking.

Paspoort de Wilg

Uiterlijk:	 gele	bloemen,	katjes	en	zonder	stekels.
Kleur:	 geelbruin	tot	grijs.
Hoogte:	 20	tot	maximaal	30	meter	(snelgroeiend).
Het	blad:	 lancetvormig,	heldergroen.
Grootte	blad:	 6	tot	12	cm.
Waar	staan	ze:	 lanen	en	brede	straten,	parken,
	 begraafplaatsen,	grote	tuinen.
Oorspronkelijke	naam:	 Salix	alba.
Giftig:	 nee.
Geschikt	voor:	 natte	grond,	maar	ook	windbestendig
	 en	bestand	tegen	overstromingen.
Diervriendelijk:	 drachtboom	voor	bijen,	waardboom	voor
	 vlinders	en	voedsel	voor	450	(!)	insectensoorten.
Herkomst:	 Europa,	West-	en	Noord-Azië	en	Noord-Afrika.
Bekendste	soort:	 treurwilg	(Salix	babylonica).

Bijzonderheden
•	Belangrijke	houtproducent	voor	onder	meer	triplex,	speelgoed,	klompen	

en	kisten.
•	Wilgen	zijn	voor	insecten	een	belangrijke	leverancier	van	stuifmeel.
•	De	wilg	kan	op	ongeveer	2	meter	hoogte	afgezaagd	worden	en	heet	dan	

knotwilg.
•	Tijdens	 de	 boomplantdag	 plantten	 schoolkinderen	 60	 knotwilgen	 in	

onze	gemeente.
•	Volgens	het	bijgeloof	zou	de	wilg	een	sterke	magische	lading	hebben.
•	De	 treurwilg,	 met	 zijn	 hangende,	 haast	 verdrietige	 takken,	 doet	 zijn	

naam	eer	aan.
•	Houtskool	van	wilgen	is	zeer	gewild	bij	tekenaars.

Afsluiting Wantijbrug: houd 
rekening met extra reistijd
Vanaf	zondag	19	januari	start	Rijkswa-
terstaat	met	de	werkzaamheden	aan	
de	 Wantijbrug	 tussen	 Papendrecht	
en	 Dordrecht.	 Deze	 wordt	 volledig	
afgesloten	 voor	 auto’s,	 motorfiet-
sen	en	vrachtwagens.	Hulpdiensten,	
(brom)fietsers,	 voetgangers	 kunnen	
wel	 over	 de	 brug.	 De	 werkzaamhe-
den	 zullen	 naar	 verwachting	 tot	 en	

met	3	april	duren.	Omdat	het	verkeer	
wordt	 omgeleid	 over	 de	A15	 en	 de	
A16	wordt	extra	drukte	verwacht	op	
de	wegen	 in	 en	 rondom	Dordrecht.	
Houd	u	dus	rekening	met	extra	reis-
tijd.	Meer	 informatie	 vindt	 u	 op	 de	
website	 van	 Rijkswaterstaat:	 http://
bit.ly/RWSWantijbrug
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Van 10.00 tot 12.00 uur
Kindersportkleding
beurs
Sporthal De Ridderhal
www.hi5ambacht.nl

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

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

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

Agenda
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Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Werk in de wijk

 Hoge Kade; afronding 
werkzaamheden nieuwbouw 
zwembad ‘De Louwert’;

	 tot	eind	april	2020

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

	 Tot	en	met	vrijdag	24	januari	
2020

 Ambachtsezoom: bouwrijp ma-
ken toekomstig bedrijvenpark;

	 Tot	eind	december	2020

 Elzengaarde, Perzikengaarde, 
Morellengaarde: aanleg 
extra parkeerplaatsen en 
vervangen grasbetontegels in 
parkeervakken door andere 
waterdoorlatende stenen:

	 Tot	en	met	vrijdag	17	januari	
2020

 Perengaarde 1 t/m 115, 
zijde Laan van Welhorst; 
bestratingswerkzaamheden 
voor de winkels.

	 Van	20	januari	2020	t/m
	 14	februari	2020

 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
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Grof afval laten ophalen,
daarvoor moet u binnenkort betalen

Kindersportkledingbeurs in De Ridderhal

Laat u vanaf 1 februari uw grof af-
val thuis ophalen, dan betaalt u daar 
€ 20 per keer voor. Dit geldt ook 
voor het ophalen van grof tuinafval 
en elektrische apparaten. Zelf weg-
brengen van dit afval naar de milieu-
straat blijft gratis.

De	reden	voor	de	verandering	is	dat	
afval	dat	wordt	weggebracht	naar	de	
milieustraat	 goed	 kan	 worden	 ge-
scheiden	en	dus	gerecycled.

Wilt	 u	 grof	 afval,	 grof	 tuinafval	 en	
elektrische	apparaten	toch	laten	op-
halen,	kijk	dan	op	www.hvcgroep.nl	
of	bel	 naar	0800-0700.	De	klanten-
service	 van	HVC	 is	 geopend	 tussen	
08.00	en	17.00	uur.

Op	 zaterdag	 18	 januari	 2020	 mo-
gen	 alle	 kinderen	 uit	 Hendrik-Ido-
Ambacht	 tussen	 10.00	en	 12.00	uur	
gratis	 1	 set	 sportkleding,	 1	 paar	
sportschoenen	 en	 1	 sportattribuut	
uitzoeken	 (zolang	 de	 voorraad	
strekt).	 Ook	 kunnen	 ze	 deelnemen	
aan	 een	 sportieve	 activiteit	 en	 een	
workshop	kleien.	De	eerste	200	kin-
deren	ontvangen	een	nieuwe	bidon	
bij	binnenkomst.	De	sportmaterialen	
die	overblijven	gaan	naar	een	goed	
doel.	Locatie:	sporthal	De	Ridderhal.	
Meer	informatie:	www.hi5ambacht.nl.

Collecte
Er is geen collectevergunning
afgegeven.

Openbare commissievergaderingen
januari
Op	maandag	3	februari	2020	verga-
dert	de	gemeenteraad.	Als	voorbe-
reiding	daarop	vergaderen	de	com-
missies	 in	 januari.Op	 de	 agenda’s	
van	 de	 commissievergaderingen	
staan	 de	 volgende	 vaste	 agenda-
punten:	 opening,	 vaststelling	 van	
de	 agenda,	 spreekrecht	 burgers,	
mededelingen	en	 ingekomen	stuk-
ken,	 informatie	van	het	 college/de	
portefeuillehouder,	 agendapunten	
volgende	 vergadering	 en	 sluiting.	
De	commissievergaderingen	vinden	
plaats	 in	 de	 raadzaal	 van	 het	 ge-
meentehuis.

De	 specifieke	 agendapunten	 vindt	
u	hieronder	per	commissie	vermeld:

Welzijn,	Onderwijs	en	Sociale	Zaken
Maandag	20	januari	2020,	20:00	uur
•	Besluitenlijst	commissie	WOS	

van	16	december	2019
•	Zienswijze	wijziging	kostenver-

rekening	van	de	jeugdhulp	Zuid-
Holland	Zuid

•	 Integraal	Huisvestingsplan

Ruimtelijke	Zaken	-	De	Volgerlanden
Dinsdag	21	januari	2020,	20:00	uur
•	Besluitenlijst	commissie	RZ	-
	 De	Volgerlanden	gecombineerd	

met	commissie	ABA-Financiën	
van	17	december	2019

•	Vaststellen	bestemmingsplan	
Vrouwgelenweg	21-23

•	Wijziging	aanwijzing	routering	
Gevaarlijke	Stoffen	Hendrik-Ido-
Ambacht

•	Vaststellen	bestemmingsplan	De	
Baak	16	e.o.

Algemeen	Bestuurlijke
Aangelegenheden-Financiën
Woensdag	22	januari	2020,	20:00	uur
•	Verkoop	aandelen	Eneco
•	Verordening	rechtspositie
	 raads-	en	commissieleden

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	of	over	een	onderwerp	
dat	behoort	tot	het	werk¬terrein	van	
een	van	de	commissies?	Maak	dan	
gebruik	 van	 het	 spreekrecht	 aan	
het	 begin	 van	 de	 vergadering.	 Dit	
moet	u	ten	minste	48	uur	voor	aan-
vang	 van	 de	 vergadering	 melden	
bij	de	griffier.	De	griffier	 is	bereik-
baar	via	telefoonnummer	14	078	en	
e-mail	 gh.logt@h-i-ambacht.nl.	 U	
geeft	dan	aan	over	welk	onderwerp	
u	iets	wilt	zeggen.	Vermeld	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	
volgorde	van	aanmelding.	Tenslotte	
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.
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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**

Ingetrokken	aanvraag	op	eigen	verzoek	*

Besluit	verlenging	beslistermijn	**

Algemene Plaatselijke Verordening/Bijzondere Wetten

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Datum activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Vrouwgelenweg	nabij	nr.	23	 Vergunning	kabels	en	leidingen	aan	Stedin	Netten	BV	 3	februari	tot	6	juli	2020	 15	januari	2020

De	Baak	(Ambachtsezoom	kavel	J6)	nabij	nr.	16	 bouwen	bedrijfshal	met	kantoor	 bouwen,	uitweg	maken,	hebben	of	veranderen	 18	december	2019

Landmanshof	75	 Vergunning	kabels	en	leidingen	aan	Stedin	Netten	BV	 20	januari	tot	20	februari	2020	 15	januari	2020

Vrouwgelenweg	23	 Vergunning	kabels	en	leidingen	aan	Oasen	NV	 2	maart	tot	1	juni	2020	 15	januari	2020

Zuidwende	2	F	 Instemming	kabels	en	leidingen	aan	NEM	BV	 17	februari	tot	18	augustus	2020	 15	januari	2020

Steenbakkersstraat	6	 Vergunning	kabels	en	leidingen	aan	Oasen	NV	verlenging	 4	maart	2019	tot	29	februari	2020	(verlenging)	 15	januari	2020

Voorn	120	 Instemming	kabels	en	leidingen	aan	CIF	IJsselmonde	BV	 9	oktober	2018	tot	11	april	2020	(verlenging)	 15	januari	2020

Grotenoord	2C	 Vergunning	kabels	en	leidingen	aan	Stedin	Netten	BV	 1	april	tot	1	september	2020	 15	januari	2020

Van	Assendelftgaarde	8	 Vergunning	kabels	en	leidingen	aan	Stedin	Netten	BV	 20	januari	tot	30	mei	2020	 15	januari	2020

Brederodehof	49	 plaatsen	erfafscheiding	 bouwen	 11	december	2019

Havenkade	6	 herstellen	en	herbouwen	van	bijgebouwen	 bouwen	 9	januari	2020

Langesteijn	102	 verwijderen	branddeuren	 bouwen	 17	december	2019

Laagveen	35	 plaatsen	dakkapel	voorzijde	 bouwen	 10	januari	2020

Stekelbaars	2	 plaatsen	twee	dakkapellen	 bouwen	 10	januari	2020

Het	Volgerland	40	 plaatsen	dakkapel	en	garage	bij	woning	voegen	 bouwen,	planologisch	afwijken	 10	januari	2020

Stekelbaars	2	 plaatsen	twee	dakkapellen	 bouwen	 9	december	2019

Thorbeckestraat	78	 plaatsen	berging	 bouwen	 14	december	2019

Rijksstraatweg	ongenummerd	tegenover	nr.	9	 plaatsen	tijdelijke	antenne	 bouwen,	planologisch	afwijken	 10	december	2019

* U kunt geen bezwaar maken of een zienswijze indienen tegen een aanvraag. Wel kunt u de stukken inzien. Hiervoor kunt u een afspraak 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.

Op	6	januari	2020	hebben	burgemeester	en	wethouders	besloten	de	beslissing	op	de	aanvraag	omgevingsvergunning,	locatie	Banckertplein,	ingediend	op	7	oktober	2019
voor	het	aanpassen	van	de	entreepartijen	van	het	appartementencomplex	Bankcertplein(	huisnummers	21	t/m	212),	te	verdagen	tot	uiterlijk	20	februari	2020.


