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Waar laat u winterafval?
De winter is in volle gang en dat
is goed te merken. De sneeuwvlokken vallen uit de hemel en de eerste waaghalzen lopen op het ijs.
Ineens moet u wisselen naar winterbanden, antivries bijvullen in de
ruitensproeiervloeistof tank, een
ijskrabber gebruiken of een aluminium ruitbeschermer plaatsen. Wat
doet u met winterafval?
Afval scheiden
Plastic, metaal en drankkarton verpakkingen (PMD) komen nog steeds
terecht in het restafval en dat is
zonde. Het is namelijk geen afval,
omdat het waardevolle grondstoffen

zijn waar weer nieuwe materialen
en producten van worden gemaakt.
Daarom kunt u zomerbanden inleveren bij de Milieustraat of bij de
garage waar u wisselt naar winterbanden. Lege flessen antivries en
botte ijskrabbers kunt u doen in de
zak voor PMD. Gescheurde of oude
aluminium ruitbeschermers kunt u
bij het restafval doen. Op deze manier werken we samen in Ambacht
aan afval scheiden!
Wat hoort waar?
Wilt u precies weten welke (winterafval) producten waarin horen? Kijk
dan op www.afvalscheidingswijzer.nl.

Tijdelijke omleiding
fietspad Noordeinde tussen
De Schenkel en N915

ACTIVITEITENKALENDER
• Maandag 18 februari
Vanaf 19.30 uur
Commissie WOS
Raadzaal gemeentehuis

Het fietspad tussen de Havenkade
en de N915 sluiten we aan op het
Noordeinde. Zo ontstaat een overzichtelijkere en veiligere verkeerssituatie. We doen dit tussen maandag
11 februari en 8 maart. Tijdens het
werk is het fietspad op het Noordeinde tussen de N915 en De Schenkel
vanwege het bouwverkeer afgesloten voor het fietsverkeer. Fietsers
kunnen gebruik maken van de omleidingsroute via het huidige fietspad
aan de Havenkade.

• Woensdag 20 februari
Vanaf 20.00 uur
Commissies RZ De Volgerlanden / ABA Financiën
Raadzaal gemeentehuis
• Maandag 4 maart
Vanaf 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis
Meer informatie over de
activiteiten kunt u vinden op
www.h-i-ambacht.nl

Wat gaan we wanneer doen?
Op maandag 11 februari verwijderen
we langs het fietspad HavenkadeOp het kaartje is de omleidingsroute voor het fietsverkeer en het werkge- N915 vijf bomen en verplaatsen vier
bied weergegeven. Legenda: rood = afgesloten voor fietsverkeer, oranje jonge bomen. Er is zorgvuldig gekeken of we de aanwezige bomen kun= werkgebied nieuw fietspad, groen = omleidingsroute fietsverkeer

nen behouden. De jonge vier bomen
kunnen een aantal meter worden
verplaatst, de vijf andere bomen
kunnen niet worden gespaard.
Van maandag 11 februari tot en met
maandag 25 februari leggen we de
ondergrond voor het nieuwe fietspad aan. Van maandag 4 maart tot
en met vrijdag 8 maart asfalteren
we op een aantal momenten het
nieuwe fietspad en verwijderen we
het oude fietspad. Vrijdag 8 maart
aan het eind van de dag gaat het
nieuwe fietspad tussen Havenkade
en Noordeinde open. Het fietspad
Noordeinde tussen De Schenkel en
N915 gaat dan ook weer open. Dan
zijn alle werkzaamheden van de ‘ontsluiting Noordeinde-N915’ afgerond.

Buurtbemiddelaars gezocht
Buurtbemiddeling is een aanpak om
bewoners te helpen hun burenconflicten zelf op te lossen, door met elkaar in gesprek te gaan. Dat gebeurt
onder leiding van vrijwilligers, de
bemiddelaars, die speciaal worden
getraind. Voor het project Buurtbemiddeling is Hendrik-Ido-Ambacht
op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Is
buurtbemiddeling iets voor u? Lees
dan waar u aan moet voldoen om
aan te melden.

eenmaal weer met elkaar in gesprek een tweedaagse training in het voezijn, kan het probleem veel eenvou- ren van bemiddelingsgesprekken.
Naast deze training krijgt u ook begediger worden opgelost.
leiding van een coördinator, bijschoWij zoeken vrijwilligers die beschik- ling en is er geregeld uitwisseling van
ken over goede sociale vaardig- ervaringen met buurtbemiddelaars.
heden, die neutraal naar anderen
kunnen luisteren en in een conflict
onpartijdig kunnen blijven.
Het is interessant en afwisselend vrijwilligerswerk. Het kost u gemiddeld
enkele, door uzelf te plannen, uren
per maand.

Een goede buurtbemiddelaar is
In de eerste plaats een uitstekende Wat kunt u verwachten?
luisteraar. Als de ruziënde partijen Om bemiddelaar te worden, krijgt u

Interesse?
Meld u dan aan bij de coördinator
via telefoonnummer (078) 750 8969
of via e-mail buurtbemiddeling@
meeplus.nl.
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De gemeente heeft een
nieuwe website
Naturalisatieceremonie
Op donderdag 31 januari hebben deze mensen de Nederlandse nationaliteit gekregen.

Van links naar rechts: de heren G. Kavaz, W. Tucker, burgemeester Jan Heijkoop en
mevrouw C. Sittikul

Werk in de wijk

Op 31 januari ging onze nieuwe web- (dit noemen we de toptaken);
site live! Dat betekent dat we vanaf
nu een nieuwe website hebben.
Dit gaan we nog verbeteren
We zijn nog niet klaar. Nu gaan we de
Dit is beter
teksten op alle pagina’s verbeteren.
De website ziet er meteen heel an- We makken alles makkelijker leesders uit. Dat maakt de website dui- baar en zo komt informatie zo goed
delijker en zo past hij ook beter bij mogelijk terug in zoekmachines.
onze huisstijl. Maar er veranderde
meer, bijvoorbeeld:
Ideeën
- de zoekfunctie werkt veel beter;
Er kan natuurlijk altijd een foutje
- de onderwerpen zijn voortaan lo- ingeslopen zijn. Ziet u iets wat niet
gischer verdeeld over 4 tabbladen klopt? Of mist u informatie? Belt
(bovenaan website);
u dan naar 14 078 of mail naar
- op elk tabblad zijn de veel gezoch- communicatie@h-i-ambacht.nl.
te pagina’s binnen een klik vindbaar

Waterpartijen
Binnenkort beginnen de werkzaamheden voor de realisering
van waterpartijen in en rond het
Landje en de Dorpsweide. Hier
worden 90 bomen verwijderd,
waardoor het water en 100 andere bomen in dit gebied, meer
ruimte krijgen.

Briljanten huwelijk
Het echtpaar Van Loon-Van Dam
was op woensdag 1 februari vijfenzestig jaar getrouwd. Burgemeester Jan Heijkoop heeft hen
op deze dag gefeliciteerd met
hun briljanten huwelijk.
Het echtpaar heeft vijf kinderen,
17 kleinkinderen en 15 achterkleinkinderen.

Gladheid op uw inrit
en stoep
De winter is nu echt in aantocht en gen en fietspaden. Voor strooiroudit betekent een grote kans dat de tes kijk op onze (nieuwe) website:
wegen glad worden door sneeuw en www.h-i-ambacht.nl.
ijzel.
U kunt gladheid op uw inrit en eigen
De gemeente verzorgt de gladheids- stoep voorkomen door het sneeuwbestrijding op aangegeven hoofdwe- vrij te maken.

1

Elzengaarde tussen Boomgaarde en Aardbeigaarde dicht;
bouw woningen Waterhof
17 juli 2017 - februari 2019

2

Fietspad na Havenhoofd Noordeinde; werkzaamheden
fietspad, overlast, straks een
betere doorstroming
3 september 2018 tot eind
februari 2019

3

4

5

65-jarig huwelijk echtpaar
Van Loon-Van Dam.
6

7

Huygensstraat; herstraatwerkzaamheden
14 januari tot begin maart
2019, afhankelijk van de weersomstandigheden.

8

IJdenhove: werkzaamheden
rioolreconstructie
9 januari 2019 - eind mei 2019

9

Rotonde Ambachtsezoom/
Reeweg, Ambachtsezoom:
grondtransport
24 januari - medio februari

Hoge Kade; nieuwbouw binnenbad zwembad De Louwert
Tot juni 2019
Rietlaan tussen Laan van
Welhorst en Steur; reconstruc- •
tiewerkzaamheden volledige
afsluiting
7 januari 2018 t/m 8 maart 2019 •
Waelneslaan; herstraatwerkzaamheden
december 2018 tot eind
maart 2019
Rietzanger; aanleggen definitieve bestrating, weg wordt
gefaseerd afgesloten
7 januari t/m 1 maart 2019

•

Overige werkzaamheden, op
diverse plaatsen:
veegwagen, maaien en schoffelen in hele gemeente doorlopend;
baggeren (zwaartepunt in
watergangen rondom Sportpark Schildman, zuidzijde
wijk Krommeweg en buurt De
Sandeling) tot maart 2019;
snoeiwerkzaamheden (beplanting); door heel de gemeente.

Officiële publicaties
BEKENDMAKINGEN
Ontwerpbesluit Dienst van
Algemeen Economisch Belang (DAEB)
Dierenopvang
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
maken op grond van de Algemene
inspraakverordening en afdeling 3.4
van de algemene wet bestuursrecht
bekend, dat zij het ontwerpbesluit
over het aanwijzen van een Dienst
van Algemeen Economisch Belang
(DAEB) voor de taken rondom dierenopvang definitief hebben vastgesteld.

Toelichting op het besluit
De gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht,
Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht,
Alblasserdam en Sliedrecht willen
de opvangtaak, vervoertaak en destructietaak voor dieren aanwijzen als
Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) met ingang van 1 januari
2019 voor acht jaar. Ook willen deze
gemeenten de Stichting Dordrecht
Dierentehuis voor vier jaar aanwijzen om vastgestelde DAEB-taken uit
te voeren met een optie tot vier jaar
verlenging.
Beroep
Het besluit is onder toepassing van
de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 4.3 Awb)
tot stand gekomen. Alleen degenen
die een zienswijze hebben ingediend
tegen de voorgenomen besluiten
kunnen beroep instellen bij de rechtbank. U kunt dan binnen zes weken
na verzending van deze brief beroep
instellen bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, door middel van het inzenden van een beroepschrift.

U kunt het beroepschrift ook digitaal
indienen bij de Rechtbank Rotterdam via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op de
genoemde website voor de precieze
voorwaarden. Voor de behandeling
van het beroep brengt de Rechtbank
griffierecht in rekening.
Subsidieplafond 2020
Op basis van artikel 5, lid 1, van de
Algemene Subsidieverordening 2016
kan de gemeenteraad subsidieplafonds vaststellen voor de subsidieverlening aan maatschappelijke
organisaties. Op 8 november 2018
heeft de raad besloten het subsidieplafond 2019 ook voor 2020 van
toepassing te verklaren. De wijze van
verdeling van de subsidies in 2019
is eveneens van toepassing. Hiervoor
wordt verwezen naar het Uitvoeringsprogramma subsidies 2019 op de
website van de gemeente.
Het definitieve subsidieplafond 2020
kan afwijken van 2019 als binnen de
gemeentebegroting 2020 minder of
meer budget beschikbaar wordt gesteld voor de onderstaande beleidsterreinen.
Dit kan tot gevolg hebben, dat de
subsidies naar boven of naar beneden worden aangepast, bijvoorbeeld
vanwege bezuinigingen of indexering.
Zodra daarover meer bekend is, zullen wij de betrokken organisaties
hierover informeren.

Het Subsidieplafond 2020 is vastgesteld op een totaal bedrag van
€ 4.632.598,-. Dit vormt de basis
voor de aanvraag van subsidies voor
2020. De verdeling van de subsidies
Het beroepschrift moet aan een aan- is als volgt:
tal voorwaarden voldoen. Dit is geregeld in artikel 6:5 van de Algemene Kunst en cultuur
wet bestuursrecht. Het beroepschrift (Bibliotheek, Theater, kunstbeoefemoet ondertekend zijn. Verder moet ning amateurs, kunst en cultuur voor
er ten minste in staan: uw naam en inwoners, informatievoorziening loadres, de datum, de omschrijving kaal e.d.) € 1.169.685,van het besluit waartegen u beroep Sport en Recreatie
aantekent en de gronden van uw be- (Sporthallen, zwembad, projecten
roep.
sport) € 1.214.295,-

POSTADRES

telefoon
e-mail
website

Postbus 34
3340 AA
Hendrik-Ido-Ambacht
14 078
gemeente@h-i-ambacht.nl
www.h-i-ambacht.nl
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Jeugd en gezin
(Voorzieningen ter ondersteuning
jeugd en gezinnen, preventief aanbod jeugd, voor- en vroegschoolse
voorzieningen, jongerenwerk, jeugdspeelpark) € 1.065.122,Maatschappelijke ondersteuning
(GGZ-inloop, ouderenondersteuning
en –ontmoeting, Algemeen maatschappelijk werk en sociaal-juridische begeleiding, Wmo-informatie,
belangenbehartiging en projecten,
ondersteuning en –waardering mantelzorgers en vrijwilligers, hulpverlening aan slachtoffers, vluchtelingen
en instandhouden anti-discriminatiepunt € 1.183.496,Totaal € 4.632.598,Het subsidieplafond heeft uitsluitend betrekking op de verstrekking
van gemeentelijke welzijnssubsidies.
Overige bijdragen vanuit de gemeente op deze beleidsvelden (m.n. de
velden Jeugd en Gezin en Maatschappelijke ondersteuning) zijn niet in dit
overzicht opgenomen.
Aanwijzing toezichthouder brp
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat zij
op 11 december 2018 de benoeming
tot onbezoldigd ambtenaar en aanwijzing als toezichthouder Wet basisregistratie heeft vastgesteld. Het
besluit treedt met terug werkende
kracht op 11 december 2018 in werking.

Ter inzage
Het besluit ligt met ingang van heden gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de publiekshal van
het gemeentehuis.
Een ieder kan op verzoek tegen betaling van de kosten een afschrift krijgen van het genoemde besluit.
Het is wettelijk niet mogelijk om een
zienswijze, of bezwaar tegen dit besluit in te dienen.
Voor vragen over deze bekendmaking
kunt u contact opnemen met mevrouw P. Knopper, afdeling Bestuurszaken, telefoonnummer 14 078.

Aanwijzing beveiligingsfunctionaris
De burgemeester maakt bekend dat
hij op 6 december 2018 de aanwijzing beveiligingsfunctionaris en
plaatsvervangend beveiligingsfunctionaris reisdocument heeft vastgesteld. Het besluit treedt met terugwerkende kracht op 6 december
2018 in werking.

Ter inzage
Het besluit ligt met ingang van heden gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de publiekshal van
het gemeentehuis.
Een ieder kan op verzoek tegen betaling van de kosten een afschrift krijgen van het genoemde besluit.

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE
www.h-i-ambacht.nl/meldpunt
Bij spoed, ook buiten kantoortijden (078) 770 81 00

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Nieuwe aanvragen
omgevingsvergunningen*
• Dotterbloem 8, plaatsen dakkapel
achterzijde woning, -bouwen, 28
januari 2019
• Molenhoef 43, plaatsen houten
berging in voorerf, -bouwen, -planologisch afwijken, 27 januari 2019
Het is wettelijk niet mogelijk om een
zienswijze, of bezwaar tegen dit be- • Noordeinde 121, realisatie van bedrijfspand met werkplaatsfunctie,
sluit in te dienen.
-bouwen, 14 januari 2019
Voor vragen over deze bekendmaking
kunt u contact opnemen met mevrouw P. Knopper, afdeling Bestuurs- * Op www.h-i-ambacht.nl/bomenkap
vindt u de overzichten van de te velzaken, telefoonnummer 14 078.
len bomen. U kunt geen bezwaar maken of een zienswijze indienen tegen
ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING/BIJZONDERE WETTEN een aanvraag. Wel kunt u de stukken
inzien. Hiervoor kunt u een afspraak
te maken met de afdeling Beheer
Verleende vergunningen/
Openbare Ruimte (team vergunningontheffingen*
• Het organiseren van een rommel- verlening en handhaving) op telefoonmarkt op 2 maart 2019 tussen nummer 14 078.
09:00 en 16:00 uur (opbouw vanaf
07:00 uur en afbouw tot 18:00 uur) Verleende omgevingsvergunningen*
in de sporthal De Ridderhal, Hoge (regulier)
Kade 60, datum bekendmaking 25 • Paulusweg 69, maken van een uitweg, -uitweg maken, hebben of
januari 2019.
veranderen, 1 februari 2019
• Het jaarlijks organiseren van een
optocht en ceremonie tijdens Do- • Ring 266, vervangen garagedeur
voor vaste pui met enkele deur,
denherdenking op 4 mei tussen
-bouwen, 30 januari 2019
19:00 en 20:30 uur vanaf het gemeentehuis, Weteringsingel 1 naar • Winkelcentrum De Schoof 234,
vervangen van reclame, -bouwen,
de begraafplaats Waalhof, Graaf
-handelsreclame maken, 29 januari
Willemlaan 8 volgens vaste route
2019
en jaarlijks programma, datum bekendmaking 25 januari 2019.
• Het jaarlijks produceren van geluid * Bent u het niet eens met het besluit?
www.h-i-ambacht.nl/bezwaar
middels toestellen of geluidsappa- Op
ratuur tijdens de optocht en cere- vindt u informatie over het indienen
monie van Dodenherdenking op 4 van zienswijzen, bezwaar, beroep en
mei tussen 19:00 en 20:30 uur bij voorlopige voorziening. Hebt u vrahet gemeentehuis, Weteringsingel 1, gen? Neem dan gerust contact op met
de optocht en op de begraafplaats de afdeling Beheer Openbare Ruimte
Waalhof, Graaf Willemlaan 8, datum (team vergunningverlening en handhaving) via telefoonnummer 14 078.
bekendmaking 25 januari 2019.

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEWINKEL (BALIES PUBLIEKSHAL)
ma en wo
14.00 - 19.30 uur
di, do en vr
09.00 - 12.00 uur
OPENINGSTIJDEN RECEPTIE (PUBLIEKSHAL)
ma t/m vr
08.00 - 17.00 uur

* 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.

SOCIAAL WIJKTEAM EN JEUGDTEAM AMBACHT
T (078) 682 24 16
E info@sophia.nl
I www.sociaalwijkteamambacht.nl
I www.jeugdteamambacht.nl
Inlooppunten (zie websites voor openingstijden)
• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam
• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam
• Tromplaan 49, sociaal wijkteam
Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht
woensdag 6 februari 2019

