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Ben jij minimaal 10 jaar en woon je 
in Hendrik-Ido-Ambacht? Dan heb-
ben we jouw hulp nodig. Hi5Am-
bacht opende vrijdag 8 oktober een 
digitale brievenbus. Hier kunnen 
kinderen ideeën indienen om hun 
gemeente beter, leuker, veiliger of 
mooier te maken.

Kinderen bekijken de wereld met 
andere ogen. Ze zien en beargu-
menteren zaken vanuit een ander 
perspectief en juist die frisse blik 
kan waardevol zijn. Daarom wil de 
gemeente kinderen graag mee laten 
denken over hun woonplaats. Kin-
deren zijn nu eenmaal de toekomst.

Alle kinderen uit groep 7 hebben 
een kaart gekregen van de bur-
gemeester en wethouders met de 
vraag hun beste idee in te dienen 

via de website van Hi5Ambacht. Zo 
wil de gemeente graag horen wat 
kinderen bezighoudt, welke ideeën 
zij hebben voor hun woonplaats of 
waar de gemeente wat meer aan-
dacht aan zou moeten besteden.

Hi5Ambacht bekijkt alle ingestuurde 
ideeën en stuurt ze naar de juiste 
afdeling van de gemeente. Kinde-
ren krijgen altijd bericht terug en 
de ideeën die worden uitgevoerd 
komen op de website. Bovendien 
maken kinderen op die manier ken-
nis met de gemeente en de besluit-
vorming.

Meer informatie en de voorwaarden 
waaraan het idee moet voldoen zijn 
terug te vinden op de website:
www.hi5ambacht.nl/idee.

!!een goed !een goedik heb 
Kinderen uit Ambacht:
denk mee!

Volg @gemeentehia
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Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen

Om 20.00 uur
Commissie ABA-
Financiën
Online te volgen

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

Agenda

Collecte
Hartstichting, Longfonds, 
ReumaNederland
12 t/m 17 oktober

Bent u een inwoner van de Drecht-
steden? En bent u gedupeerd door 
hoe de Belastingdienst uw kinder-
opvangtoeslag heeft uitgevoerd?  
Dat kan gevolgen hebben voor uw 
financiële situatie. De Sociale Dienst 
Drechtsteden ondersteunt u graag.

Het gaat om de volgende situaties:
• U bent gedupeerd door voorin-

genomen handelen van de Be-
lastingdienst en door onderzoek 
naar georganiseerde fraude (CAF-
zaken);

• U bent gedupeerd door de te 
strenge wet;

• U krijgt de kwalificatie opzet/grove 

schuld, waardoor u in het verleden 
geen persoonlijke betalingsrege-
ling kon krijgen.

Wat kan de Sociale Dienst
Drechtsteden voor u betekenen?
Herkent u zichzelf in een of meer 
van de drie bovengenoemde situa-
ties, neem dan contact op met de 
Sociale Dienst Drechtsteden. U kunt 
dan hulp krijgen met bijvoorbeeld 
uw inkomen, schulden, woning of 
andere zaken. Kijk voor meer infor-
matie en contactmogelijkheden op 
www.socialedienstdrechtsteden.nl/
toeslagaffairedrechtsteden.

Bent u actief als zelfstandige in de 
Drechtsteden en hebt u door de 
coronacrisis direct inkomensonder-
steuning nodig? Voor u is er de Tij-
delijke overbruggingsregeling zelf-
standig ondernemers (Tozo). Deze 

regeling is verlengd tot 1 april 2021. 
Voor een digitale aanvraag kunt u 
terecht bij de Sociale Dienst Drecht-
steden. Kijk voor de voorwaarden 
en het aanvragen op de website: 
www.bit.ly/SDDTozo3

Hulp bij problemen
toeslag kinderopvang Tozo-3 gestart

De Dag van de Mantelzorg is dit 
jaar op dinsdag 10 november. Zoals 
elk jaar ontvangen alle mantelzor-
gers uit Hendrik-Ido-Ambacht die 
dag een bloemetje. Hun bijdrage is 
tenslotte onbetaalbaar en dat ver-
dient een blijk van waardering! De 
actie wordt mogelijk gemaakt door 
de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, 
de Blije Borgh Vrijwilligers en MEE 
Mantelzorg.

Kent u één of meerdere mantelzor-
gers? Iemand die langere tijd inten-
sief zorgt voor zijn/haar partner, kind, 
ouder(s), vriend(in) met een chroni-
sche ziekte of beperking? Meld hem 
of haar dan vóór vrijdag 30 oktober 
2020 aan via het aanmeldformu-
lier op www.bit.ly/MEEmantelzorg. 
Dan verrassen wij hen op dinsdag 
10 november 2020 met een bloe-
metje!

Dag van de Mantelzorg

Sociaal
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Hebt u nog oude apparaten of kapotte lampen liggen? Breng ze naar de 
milieustraat Noordpolder. Liever een tweede leven voor uw apparaat? Breng 
het naar een Kringloopwinkel of kijk op www.watismijnapparaatwaard.nl.

Nationale recycleweek

Werk in de wijk

 Ambachtsezoom; bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark,

 tot eind december 2021.

 Kerkstraat; herinrichting deel 
vanaf Graaf-Willemlaan tot de 
Veersedijk. Afgesloten voor 
alle verkeer:

 19 oktober t/m 27 november 
2020.

 Stekelbaars en Voorn;
 aanleg definitieve bestrating,

 tot 30 oktober 2020.

 Agnes Bartoutslaan - De 
Plaats; verwijderen brug door 
onderhoudswerkzaamheden,

 tot eind oktober 2020.

 Hoge Kade; vervangen van 
visvlonder,

 tot 6 november 2020.

 Begraafplaats Waalhof;
 renovatie grafmonumenten,

 tot 13 november 2020.

 Damweg; herstraten,
 afgesloten voor alle verkeer,

 van 7 t/m 18 december 2020.

 Overige werkzaamheden,
 op diverse plaatsen:

• Veegwagen, maaien en 
schoffelen in hele gemeente, 
doorlopend;

• Controle en snoei van alle 
bomen: februari 2020 - eind 
2022

• Kappen van bomen op diverse 
locaties; eind oktober 2020

• Rioolreiniging en rioolwerk 
van binnenuit op diverse plek-
ken in de gemeente tot medio 
oktober.
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In de groene bak gooit u alleen 
groente-, fruit- en tuinafval en etens-
resten. Hiervan maken we groen gas 
om te koken, uw huis te verwarmen 
en uw auto te laten tijden.

Maar we maken er ook schone 
compost van. Tuinders en boeren 
gebruiken die compost om hun 
grond mee te bewerken. Dat werkt 
het beste wanneer er alleen GFT+E 
in de bak zit. Ander afval verstoort 
het proces.

Waar hoort wat?
In de GFT+E-bak hoort dus al-
leen groente-, fruit- en tuinafval 
en etensresten, de rest gooit u in 
een andere bak, ook verpakkin-
gen. Voor een overzicht ‘waar hoort 
wat’ verwijzen wij u graag naar 
www.bit.ly/hvcafvalscheiden.

Eén uitzondering
Er is één uitzondering: een biolo-
gisch afbreekbaar GFT-zakje met 
een Kiemplantlogo of een OK 
Compostlogo om etensresten in te 
doen. Zo’n zakje mag met inhoud 
en al in de GFT+E-bak.

www.hvcgroep.nl/gft

Groene bak: Alleen groente-, fruit- en 
tuinafval en etensresten

gft en etensresten: de basis 
voor groen gas en compost.

1.  Gooi jouw gft en etens- 
resten in de gft-bak.

2.  Het gft en etensresten wordt 
ingezameld.

3.  Gft en etensresten worden 
drie weken vergist. Door 
natuurlijke bacteriën en een 
constante temperatuur van 
54ºC komt biogas vrij.

4.  Van biogas maken we groen 
gas. Dat gebeurt in de ‘CO2 
uitwassing’. Daarna gaat het 
in het openbare gasnet.

4a.   Eindproduct: Groen gas, 
om te koken of huizen mee 
te verwarmen.

5.   Na het vergisten en 
onttrekken van biogas, blijft 
de basis voor compost over. 
Na zes weken omwoelen 
wordt het compost  gezeefd 
om resten steentjes en 
plastic eruit te halen.

5a.   Eindproduct:  
Compost.
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Afval

Nieuwe fase Ambachtsezoom

Omleidingen Kerkstraat

Toekomstig Bedrijvenpark Ambachtse-
zoom gaat een nieuwe fase in met de 
aanleg van riolering, kabels en leidin-
gen (voor elektriciteit, water en glas-
vezel) en de wegen en paden. Daarna 
richten we het openbare gebied in 
met onder meer verlichting, bankjes, 
water, bomen en ander groen.

Lange levensduur
Ambachtsezoom is een circulair be-
drijvenpark. De gemeente ontwikkelt 
het gebied geïnspireerd op de Cradle 
to Cradle-principes. De gebruikte ma-
terialen voor gebouwen, straten en 
omgeving zijn zoveel mogelijk recy-
clebaar. Dit betekent dat de mate-

rialen van goede kwaliteit zijn, een 
lange levensduur hebben en telkens 
opnieuw gebruikt kunnen worden.

Kavels te koop
De inrichting van het gebied duurt 

tot eind 2021. De bouw van de eer-
ste bedrijven start volgend jaar al. 
Interesse in een kavel? Kijk dan op 
www.ambachtsezoom.nl. Er zijn ook 
enkele kavels bestemd voor de com-
binatie wonen en werken.

Van 19 oktober tot en met 18 decem-
ber richt de gemeente de Kerkstraat, 
vanaf de Graaf Willemlaan tot de Veer-
sedijk ter hoogte van ‘Stolk Staal, 
opnieuw in. Er komen onder andere 
rode fietsstroken en twee nieuwe bus-
hokjes. We pakken ook de voetpaden, 
parkeervakken en de inritten naar de 
Damweg, Hoogtstraat, Oranjestraat en 
Waalstraat aan. De Damweg herstra-

ten we deels met straatbakstenen. 
Het parkje langs de Kerkstraat krijgt 
nieuwe paden en extra beplanting.

19 oktober - 18 december
De aannemer is deze week gestart 
met de voorbereidingen. De uitvoe-
ring van het werk start vanaf vol-
gende week maandag 19 oktober en 
duurt tot en met vrijdag 18 december. 

Vanwege het werk is de Kerkstraat 
tussen de Graaf Willemlaan en de 
Veersedijk helemaal afgesloten voor 
doorgaand verkeer van 19 oktober 
t/m 27 november. De Damweg is af-
gesloten van 7 december tot en met 
18 december. Deze planning kan nog 
wijzigen. Omleidingen worden aan-
gegeven met borden. Meer informa-
tie: www.h-i-ambacht.nl/kerkstraat.
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Beleidsregels Participatiewet Drechtsteden

Z-20-373542 Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Ontwerp zesde herziening exploitatieplan De Volgerlanden-Oost

Kennisgevingen

Per 1 november 2020 gelden er aan-
gepaste Beleidsregels Participatie-
wet Drechtsteden. Het Drechtsteden-
bestuur heeft deze 8 oktober 2020 

vastgesteld. In de beleidsregels is 
de bonus voor werkgevers die bij-
standsgerechtigden door het aanbie-
den van een baan uit de uitkering 

helpen, gewijzigd. Voor een arbeids-
overeenkomst voor 6 maanden ont-
vangen werkgevers vanaf 1 novem-
ber € 1.500 in plaats van € 2.000, 

voor 1 jaar € 3.000 in plaats van 
€ 4.000. Verder vervalt de mogelijk-
heid om na 6 maanden een tweede 
baanbonus aan te vragen als de 

werkgever opnieuw een halfjaarcon-
tract aanbiedt. Deze beleidswijziging 
is de uitwerking van het besluit door 
de Drechtraad op 7 juli 2020.

Korte Langesteijn 2
Burgemeester en wethouders van ge-
meente Hendrik Ido Ambacht maken 
bekend dat zij een omgevingsvergun-
ning verlenen aan De Haan Minerale 
Oliën B.V. in het kader van de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht. 
De aanvraag betreft “een wijziging 
van een inrichting”. Het betreft het 
toevoegen van wasboxen aan een 

bestaand LPG-tankstation met een 
wasstraat aan de locatie Korte Lan-
gesteijn 2 te Hendrik-Ido-Ambacht.

De ontwerpbeschikking en andere 
ter zake zijnde stukken liggen van 15 
oktober 2020 tot en met 26 novem-
ber 2020 ter inzage. Wanneer u de 
ontwerpbeschikking in een gemeen-
tehuis of servicepunt wilt inzien, ad-

viseren wij u vooraf een afspraak te 
maken met een medewerker van het 
team Omgeving, bereikbaar via tele-
foonnummer 14 0186.

Zienswijze
Binnen zes weken na de dag waarop 
de ontwerpbeschikking ter inzage is 
gelegd, kan iedereen daarover ziens-
wijzen inbrengen. Schriftelijke ziens-

wijzen stuurt u aan de directeur van de 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, 
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht. 
Hierna stellen wij een definitief be-
sluit op waartegen belanghebbenden 
beroep kunnen instellen. Voor het 
naar voren brengen van mondelinge 
zienswijzen kunt u contact opnemen 
met de behandelend ambtenaar (me-
vrouw A. Bonewit, telefoonnummer 

078 - 770 85 85). Van mondeling naar 
voren gebrachte zienswijzen wordt 
een verslag gemaakt.

Wij maken u erop attent dat slechts 
beroep tegen de uiteindelijke be-
schikking kan worden ingediend als 
ook een zienswijze is ingebracht te-
gen de ontwerpbeschikking en men 
belanghebbende is.

Burgemeester en wethouders van 
Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend 
dat met ingang van donderdag 15 
oktober 2020 tot en met woensdag 
25 november 2020 het ontwerpbe-
sluit tot vaststelling van de zesde 
herziening van het exploitatieplan 
De Volgerlanden-Oost voor iedereen 
ter inzage ligt.

Terinzagelegging
Het genoemde ontwerpbesluit is op 
grond van artikel 6.14 van de Wet 
ruimtelijke ordening en artikel 3.12 
van de Algemene wet bestuursrecht 

op de volgende wijzen in te zien, be-
schikbaar en te raadplegen:

- Het ontwerpbesluit ligt met bij-
behorende stukken gedurende 
de ter inzage-termijn in de infor-
matieruimte van het gemeente-
huis. Let op! Als gevolg van de 
coronamaatregelen gelden aange-
paste openingstijden. Raadpleeg 
www.h-i-ambacht.nl voor de actu-
ele openingstijden.

- Ook zijn bovenstaande stukken te 
raadplegen via de gemeentelijke 

website; www.h-i-ambacht.nl (In-
woners & Ondernemers > Alle on-
derwerpen > Ruimtelijke plannen > 
Bestemmingsplannen > Plannen in 
procedure) en de landelijke websi-
te www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
Identificatienummer (IDN) van het 
exploitatieplan is:

 NL.IMRO.0531.EP06Volgerloost6hz-2001

De toelichting op het exploitatieplan 
ligt ook ter inzage. Dit is enkel ter 
informatie.

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende 
de ter inzagetermijn schriftelijk hun 
zienswijze kenbaar maken op het ont-
werpbesluit voor zover dit betrekking 
heeft op structurele onderdelen. Een 
besluit tot herziening op niet-structu-
rele onderdelen is uitgezonderd van 
de mogelijkheid om beroep in te stel-
len (artikel 8.5 lid 1 Awb). Stuur uw 
zienswijze voorzien van uw naam, 
adres, dagtekening, handtekening 
en motivering, aan de gemeenteraad 
van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht.

Ook kunt u mondeling een zienswijze 
kenbaar maken. U kunt hiervoor een 
afspraak maken via telefoonnummer: 
078-7702669. Om termijnoverschrij-
ding te voorkomen vragen wij u om 
dit uiterlijk 14 dagen vóór afloop van 
de ter inzagetermijn te doen.

Hendrik-Ido-Ambacht,
6 oktober 2020
Burgemeester en wethouders van
Hendrik-Ido-Ambacht

Verleende besluiten**

Nieuwe aanvragen*

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Datum activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

De Baak  het verwijderen van een drinkwaterleiding door Oasen NV 12 oktober tot 21 december 2020 14 oktober 2020

Weteringsingel 39 realiseren dakopbouw en dakkapel bouwen 5 oktober 2020

IJdenhove 238 plaatsen schuur naast nieuwbouw school bouwen, planologisch afwijken 17 september 2020

Vrouwgelenweg het leggen van een HD gasleiding door Stedin Netten BV 6 oktober tot 30 oktober 2020 14 oktober 2020

grasveld Rie Cramerpad het verlengen van de termijn van het bouwdepot  7 oktober 2020 tot 31 maart 2021 12 oktober 2020

** 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.
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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 www.sophia.nl voor openingstijden)

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam

• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam

• Tromplaan 49, sociaal wijkteam

Verleende omgevingsvergunningen**

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Aelbert Cuyplaan 77 plaatsen dakkapel voordakvlak bouwen 6 oktober 2020

Bolster 104 plaatsen dakkapel achterzijde bouwen 9 oktober 2020

Kersengaarde 8 realiseren dakopbouw bouwen, planologisch afwijken 8 oktober 2020

Van Renesseborch 3 plaatsen dakkapel voorzijde bouwen 6 oktober 2020

Zilverreiger 47 realiseren Pool-house met berging en ruimte voor zwembad installatie bouwen, planologisch afwijken 6 oktober 2020

* 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. 


