Officiële publicaties

woensdag 20 november 2019

Klaar voor de vorst
Het gladheidsseizoen is officieel
weer begonnen: bij Aannemersbedrijf Rijsdijk ligt 500 ton strooizout
klaar, twee keer zoveel als HendrikIdo-Ambacht in een normale winter
nodig heeft. Ook de mannen van
Rijsdijk zijn klaar voor het bestrijden van gladheid. “Beter gezegd,
vóórkomen van gladheid”, verduidelijkt John Rijsdijk.

gaat dat in zijn werk? Het meetstation dat vorig jaar geplaatst werd
aan de Ambachtsezoom, vlakbij de
koudste locatie van Ambacht, is een
belangrijk hulpmiddel. “Het meet
onder andere neerslag, luchttemperatuur, luchtvochtigheid, temperaturen van de rijbaan en het fietspad
èn de temperatuur in de funderingen daarvan,” verduidelijkt John.
“Verwachten we in de komende
Begin van het seizoen
uren temperaturen onder nul op nat
“Tijdens kantooruren preventief wegdek, dan gaan we preventief
strooien van locaties zoals brugjes, strooien.”
dijktrappen en de Waterbushalte,
daar begint voor ons het gladheids- Meer informatie?
seizoen meestal mee”, zegt John. Het vervolg van het interview leest
“En daarvoor natuurlijk met het u op de website van de gemeente:
plaatsen van de gele zoutkisten bit.ly/gladhia19.
door heel Ambacht. Winkelcentrabe- Hier vindt u ook informatie over
heerders, Waterbusstewards, inwo- gladheidbestrijding en de routes.
ners: iedereen mag dat zout gebrui- Er zijn twee infographics gemaakt:
ken om gladheid tegen te gaan.”
Dit kunt u doen bij gladheid en Dit
doet de gemeente bij gladheid.
Voorkomen is beter dan...
Via twitter @Ambachtveilig ziet u
Voorkomen van gladheid is beter wanneer de gladheidbestrijders in
dan bestrijden ervan, maar hoe actie zijn.

John Rijsdijk bij een van de sensoren van het meetstation aan de Ambachtsezoom.
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Agenda
Om 20.00 uur
Commissie A.B.A. De Financiën
Raadzaal gemeentehuis
Van 19.00 tot 22.00 uur
Inloopavond
Speelruimtebeleid
Gemeentehuis,
Weteringsingel 1
Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis
Van 19.30 tot 21.30 uur
Spreekuur politie
Politiebureau
Weteringsingel 1

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

Collecte
Het Leger des Heils
25 tot en met 30 november 2019

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook

YouTube

Twitter

Instagram

Denkt u mee over het
nieuwe speelruimtebeleid?
langrijk voor de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van
kinderen. Ze spelen niet alleen in
speeltuinen, maar ook op grasvelden, in de bosjes en ze klimmen in
de bomen. En lopend en fietsend komen kinderen in aanraking met natuur en groen en met de dieren die
er leven. Zo worden kinderen op een
speelse manier bewuster van de natuur en het milieu. Al deze factoren
Nieuw speelruimtebeleid
Buitenspelen is leuk, gezond en kan nemen we zoveel mogelijk mee in
op verschillende manieren. Het ene ons nieuwe speelruimtebeleid. Denkt
kind speelt buiten, een ander kind u met ons mee?
sport of beweegt. Spelen is heel be-

In memoriam

Een prettige buitenruimte voor jong
en oud vinden wij in onze gemeente
erg belangrijk. Daarom willen wij
graag met u in gesprek over ons
nieuwe speelruimtebeleid. Tijdens de
inloopavond op dinsdag 26 november 2019 van 19:00 uur tot 22:00 uur
in het gemeentehuis horen wij graag
uw suggesties!

Henk van der Giessen
23 december 1945

Hendrik-Ido-Ambacht

14 november 2019

Wij denken met grote waardering terug aan Henk van der
Giessen. De heer van der Giessen was raadslid namens het CDA
van oktober 2000 tot april 2002 en wethouder van april 2002
tot en met april 2006. Na zijn wethouderschap is de heer Van
der Giessen bestuurslid geweest van de commissie Erepenning
van september 2006 tot en met september 2014, waarvan de
laatste vier jaar als voorzitter.
Zijn waardevolle inzet voor Hendrik-Ido- Ambacht werd
gekenmerkt door zijn ondernemende stijl van werken. Henk van
der Giessen was een energieke en innemende persoonlijkheid.
Tijdens zijn wethouderschap opende Dock 03 (tegenwoordig
Baxhuis). Hij voerde de Zomerparkdag in als waardering voor
de vrijwilligers in Hendrik-Ido-Ambacht. Ook kwam er een
skatebaan in het Baxpark en werd het eerste onderwijscluster
in De Volgerlanden gebouwd.

@gemeentehia

woensdag 20 november 2019

Container vol of kapot? Meld het!
Kent u dat? U wilt uw afval in de ondergrondse container gooien. Maar
deze is vol of kapot. U kunt uw afval
dan meestal kwijt in een andere container. Helaas laten sommige inwoners hun afval in zo’n geval achter
naast de container. Dit is geen fraai
gezicht en kan ook ongedierte aantrekken.
Wat u kunt doen
Ziet u een ondergrondse container
die vol of kapot is? Maak dan een
melding via de Fixi-app of ga naar
www.h-i-ambacht.nl/meldpunt. Grof
vuil kunt u laten ophalen door HVC
via www.hvcgroep.nl of via 08000700. Met uw hulp kunnen we onze
leefomgeving opgeruimd en schoon
houden. Daarom plaatsen we de komende weken stickers op de ondergrondse containers met de oproep
om geen afval naast de ondergrondse containers achter te laten.

Werk in de wijk

Programma Sinterklaasintocht
H-I-Ambacht 23 november 2019
Waterbusplein
09.30 uur kinderen van SOL
Admiraal zingen
09.45 uur aankomst Sinterklaas en
pieten met de boot
09.50 uur ontvangst Sinterklaas
door burgemeester
10.30 uur vertrek naar Winkelcentrum
De Schoof

Duurzaam

Acties

DOE
M E E!

Energiebesparen en duurzamer
leven doet u op uw manier. Wilt
u ook iets doen? Dat kan! Bijvoorbeeld door mee te doen aan
duurzame acties.

Winkelcentrum Hoogambacht
Winkelcentrum De Schoof
12.15 uur Pietenband is aanwezig
10.30 uur Pietenband is aanwezig
van 12.15-13.00 uur
van 10.30-11.15 uur
10.45 uur Sint en zijn pieten zijn aan- 12.20 uur Sint en zijn pieten zijn aanwezig van 12.20-13.20 uur
wezig van 10.45-11.45 uur
Winkelcentrum Louwersplein
Winkelcentrum Reeweg
13.45 uur Pietenband is aanwezig
11.25 uur Pietenband is aanwezig
van 13.45-14.30 uur
van 11.25-12.00 uur
11.55 uur Sint en zijn pieten zijn aan- 14.00 uur Sint en zijn pieten zijn aanwezig van 14.00-14.30 uur
wezig van 11.55-12.10 uur

Wijkhopper in Hendrik-IdoAmbacht van start
Vanaf 2 december rijdt de Wijkhopper ook in Hendrik-Ido-Ambacht. De
Wijkhopper is een veilig, comfortabel
en elektrisch voertuig voor korte ritten in de wijk. Bent u in het bezit
van een Drechthopperpas en betaalt

u via een automatische incasso? Dan
kunt u reizen met dit nieuwe vervoermiddel. De Wijkhopper rijdt op
werkdagen tussen 09.00 en 17.00
uur. Wilt u een rit bestellen of hebt u
vragen? Bel naar: 088 505 8505.
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t/m 30 november
november = kindersportkledinginzamel-maand
Inzamelbakken in Cascade,
Sporthal de Ridderhal,
Sophiahal en bij HI5Ambacht
Zie www.facebook.com/hi5ambacht

Vrouwgelenweg tussen
Zilverreiger/Forel en
Jacobuslaan: aanleg ParkzoneOost: afgesloten tussen
Zilverreiger/Forel en Karper
maandag 14 oktober tot en
met vrijdag 20 december 2019

9

Ambachtsezoom: bouwrijp maken toekomstig bedrijvenpark;
Tot eind 2019
Elzengaarde: definitief
aanleggen rijbaan tussen inrit
Yulius en Sophialaan: volledig
afgesloten
vanaf maandag 14 oktober
tot en met woensdag 20
november 2019

•

•

5

Krommeweg:
asfaltherstelwerkzaamheden
•
fietspad (tussen Zuidwende en
Ambachtsezoom). Omleiding
via Elzengaarde.
Zaterdag 23 november 2019

6

Kerkstraat. Tijdelijk plaatsen
van een 15-tal fietsenrekken
tegenover huisnummer 4.
tot eind november 2019

tot maart 2020
groepsaankoop
spouwmuurisolatie
Zie www.regionaalenergieloket.nl
Kijk voor meer inspiratie op
www.iedereendoetwat.nl.

Hoge Kade; werkzaamheden
nieuwbouw binnenbad
zwembad ‘De Louwert’;
werkzaamheden sloop oude
binnenbad;
tot einde 2019

Tussen Boskamp en
Heerenhof. Om gevaar te
voorkomen: verwijderen van
dode en/of instabiele bomen.
Voor eind 2019.
Gemeenlandskade: vervolg
snoei bomen.
Vanaf maandag 11 november
2019.
Onderdijkse Rijweg tussen
huisnummers 218 en 234:
maken huisaansluitingen
nieuwbouwwoningen en
aanleg trottoir: volledig
afgesloten
tussen maandag 25 en vrijdag
29 november 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
Droomeiland Krommeweg/
Laan van Welhorst - rotonde
Ambachtsezoom - rotonde
Ambachtsezoom/Sophialaan/
Rietlaan

@gemeentehia
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Snoei uw overhangend
groen
Nu het kouder wordt, is het weer tijd
om het groen te snoeien. Beplanting
die vanuit de tuin over een schutting
groeit of een struik die over het trottoir hangt kan helaas overlast geven.
De gemeente houdt in de gaten dat
het geen wildgroei wordt.

u overhangend groen van uw buren
en zorgt dit voor overlast binnen uw
erfgrenzen? Kom dan in goede harmonie met elkaar tot een oplossing.

Waar gooit u het weg?
Klein snoeiafval, onkruid en gemaaid
gras is grondstof voor compost en
Wij vragen u dan ook om uw tuin biogas. Dit mag u dus in de GFT-E
te controleren op overhangend groen container gooien. Hout en dikke taken te snoeien als dat nodig is. Ziet ken kunt u kwijt bij de Milieustraat.

Een goede bak koffie, Italiaanse lekkernij en een goed gesprek met ondernemers. Op vrijdag 15 november, de Dag
van de Ondernemer gingen wethouder André Flach en Anouk van den Heuvel, accountmanager bedrijven, op pad met
een mobiele koffierbar.

Collectieve
zorgverzekering voor
inwoners met
laag inkomen
Hebt u een laag inkomen en hoge
zorgkosten? Dan is de Zorgverzekering
Drechtsteden misschien interessant
voor u. U sluit hiermee een complete
ziektekostenverzekering af die veel
zorgkosten ruim vergoedt. De Sociale
Dienst Drechtsteden betaalt mee aan
de premie en de zorgverzekeraar VGZ
geeft korting. Op de website www.
socialedienstdrechtsteden.nl/zd vindt
u meer informatie over de zorgverzekering en de voorwaarden om deze
verzekering af te kunnen sluiten.

Let op: afval van buxus (buxusmot) of Japanse duizendknoop kan na
omzetten in compost weer overlast geven in uw tuin. Gooi dit daarom
weg bij het restafval, daar wordt het verbrand.

Mantelzorger? Dan verdient
u een compliment!
In Hendrik-Ido-Ambacht zorgen honderden mantelzorgers in hun vrije
tijd voor een familielid, buur of goede vriend(in). Zij bieden praktische
hulp en emotionele steun. Dat is
van onschatbare waarde en verdient
onze waardering!

Voor meer informatie en advies kunt
u terecht op het spreekuur van VGZ
en de sociale dienst:
• Woensdag 27 november van 9.00
tot 12.00 uur in het gemeentehuis
| Raadhuisplein 3 | Zwijndrecht
• Woensdag 27 november van 13.00
tot 16.00 uur bij Centrum Jeugd en
gezin | Zeelt 2 | Alblasserdam

VVV-cadeaukaart
Bent u mantelzorger? Dan verdient u
het mantelzorgcompliment, een VVVcadeaukaart van € 100,-. In samenwerking met MEE mantelzorg maken
wij dit mogelijk. Tot 30 november
kunt u een aanvraag indienen via
www.bit.ly/mzhia19.

U kunt met uw vragen over pakketten
en vergoedingen ook bellen naar VGZ,
telefoonnummer 0900 779 97 71.

Officiële publicaties
Algemene Plaatselijke Verordening/Bijzondere Wetten
Verleende besluiten**
Adres

Omschrijving

De Raadtweg 12
Instemming kabels en leidingen aan CIF IJsselmonde BV
		

Datum activiteit

Datum bekendmaking

11 maart 2019 tot 30 november 2019
(verlenging)

20 november 2019

Officiële publicaties

woensdag 20 november 2019

Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Langesteijn 102

verwijderen branddeuren

bouwen

17 oktober 2019

Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Reeweg 75B

tijdelijke camerastelling voor maximale instandhoudingstermijn van 5 jaar

bouwen

8 november 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.

Verkeer
“Wij informeren u over verkeersbesluiten Verplaatsing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Van Kijfhoekstraat, Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Thorbeckestraat, Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Van Godewijckstraat, Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Agnes Bartoutslaan en Elektrisch oplaadpunt De Raadtweg. De bekendmaking van de
verkeersbesluiten is terug te vinden op www.officielebekendmakingen.nl” en ligt voor iedereen ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht.

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

INLOOPPUNTEN
(zie websites voor openingstijden)

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE
www.h-i-ambacht.nl/meldpunt
Bij spoed, ook buiten kantoortijden (078) 770 8100

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam
• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam
• Tromplaan 49, sociaal wijkteam

