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Wanneer je iets maakt of produ-
ceert, wil je daar een eerlijke prijs 
voor. Maar vanzelfsprekend is dat 
niet. Want voor bijvoorbeeld koffie 
en chocolade krijgen de boeren en 
arbeiders nog vaak een veel te lage 
prijs. Als het aan onze gemeente 
ligt, gaat dat snel veranderen.

Want Ambacht wil per 1 januari 
2022 een Fairtrade Gemeente zijn, 
als onderdeel van de afspraken uit 
het Actieplan Duurzaamheid, dat is 
vastgesteld door de gemeenteraad. 
“Dat betekent niet alleen dat we 
als gemeente fairtrade producten 
inkopen”, zegt wethouder Ralph 
Lafleur. “Maar ook dat plaatselijke 
winkels eerlijke producten duidelijk 
zichtbaar verkopen. En we streven 
ernaar dat dan ook lokale organisa-
ties en bedrijven fairtrade produc-
ten kopen en gebruiken.”

Actieve supermarkten
“De supermarkten in Ambacht zijn 
actief met fairtrade”, zegt ex-wet-
houder Floor van de Velde, die sa-
men met Marijke Gommans en Peter 
Libregts de kerngroep vormt. “De 
Plusmarkt ontving een award voor 
hun fairtrade bananen en zonder 

de coronacrisis had de Jumbo een 
fairtrade Koningsdagontbijt geor-
ganiseerd. Inmiddels is er ook een 
werkgroep die contact heeft met al-
lerlei partijen in de Ambachtse sa-
menleving, zoals Albert Heijn, Dirk, 
de Lidl, horeca, kerken, verenigin-
gen, instellingen, Cascade, scholen 
en het gemeentehuis.”

Bewustzijn bij de jeugd
Het begint bij de jeugd. Daarom 
is het streven om, samen met de 
scholen, de jeugd bewust te maken 
van dat eerlijke handel ‘normaal’ is. 
De gemeente geeft het goede voor-
beeld door verschillende fairtrade 
producten in de kantine aan te 
bieden en te serveren. Wethouder 
Lafleur: “Vóór 2022 breiden we het 
assortiment verder uit”.
www.fairtradegemeenten.nl.

Onderweg naar Fairtrade Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, met van links naar rechts Peter Libregts,
Marijke Gommans, wethouder Ralph Lafleur en Floor van de Velde.

Ambacht wil een Fairtrade Gemeente zijn

De stand van Ambacht
Woensdagmiddag 13 mei, graadje of 12, hier en daar een wolk, twijfelend 
zonnetje. Fietsend door onze mooie gemeente, op zoek naar willekeurige 
Ambachters voor een kort gesprek.

Eerlijke handel voor iedereen

Bart (28) in winkelcentrum De Schoof
“Het is lekker rustig wonen in Am-
bacht. Soms iets te rustig. Daarom 
pleit ik graag voor wat meer activi-
teiten voor mij en mijn leeftijdsge-
noten. Zeker in de coronatijd was 
het overal te stil. Gelukkig gaan de 
terrassen straks weer open. Wan-
neer iedereen zich aan de regels 
houdt, mogen we binnenkort weer 
wat meer sociale contacten. Daar 
ben ik echt aan toe.”

Ineke (47) in het Sophiapark
“Hier ben ik graag. Genieten van 
een ijsje en van de spelende kin-
deren om me heen. Daar kan ik 
uren naar kijken. Hangende en zich 
vervelende jeugd maakt het soms 
minder prettig. In het begin zei ik er 
wel eens wat van, maar dan kreeg 
ik een grote mond terug. Nu ga ik 
gewoon een stukje verderop zitten. 
Zo doen Ambachters dat ja, wij la-
ten ons niet zo snel uit het veld 
slaan.”

Ronald (16) in het Sophiapark
“We chillen hier graag met een 
groep vrienden. Ambacht? Uh… ja 
gewoon. Ik ben hier geboren. Er 
wonen wel veel oude mensen. Die 
mopperen tegen ons, omdat we 
hier rondhangen. Waarom? We zijn 
jong, toch? Waar moeten we an-
ders heen? Ik baal toch al zo van 
die corona, met die afstand en zo. 
Hoop dat we binnenkort weer kun-
nen trainen en voetballen. Want ik 
ben klaar met me vervelen.”

Riet (81) op de markt
“Ja, ik ben wel bang. Een vriendin 
van mij is overleden aan corona. 
Maar ik moet toch ook boodschap-
pen doen. Ik loop met een grote 
boog om mensen heen, maar niet 
iedereen let op. Dat maakt me wel 
kwaad. Ze trekken zich er niets van 
aan dat ze mij ziek kunnen maken. 
Maar verder woon ik graag in Am-
bacht hoor. Laatst was er een zan-
ger bij ons in de straat, daar heb 
ik zo van genoten.”

Erik (35) in de rij bij de bibliotheek
“Wat een rij hè! Je kunt merken dat 
mensen het misten: lekker naar de 
bibliotheek voor een nieuw boek. 
Deze heb ik net uit: Acht bergen 
van Paolo Cognetti. Ik lees trou-
wens steeds minder over de co-
rona-regels. Het andere nieuws 
neemt het langzaam weer over. 
Terwijl we er nog niet vanaf zijn. 
Ik denk dat de gemeente daar een 
belangrijke rol in kan blijven spe-
len. Houd alle mensen wakker.”

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Onderstaande bijeenkomsten en 
evenementen gaan niet door:

25 mei Avondvierdaagse

29 augustus Zomerparkdag

Meer informatie op
www.h-i-ambacht.nl/corona

Agenda

Collecte
Landelijke collecties opgeschort

Verderop in De Brug gaan 
burgemeester en wethouders 
in op de stand van Ambacht in 
coronatijd.
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Goed nieuws, want de bibliotheek 
is weer open. Fijn om boeken terug 
te brengen, maar vooral om nieuwe 
boeken te lenen. Er zijn wel speciale 

openingstijden. Computers, printfaci-
liteiten, toiletten, leestafels en stu-
dieplekken zijn niet beschikbaar. Kijk 
voor de openingstijden, veiligheids-

maatregelen en alle andere informa-
tie op www.debibliotheekaanzet.nl.

Eindelijk weer een boek lenen

Werk in de wijk

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

 tot eind mei 2020

 Ambachtsezoom: bouwrijp ma-
ken toekomstig bedrijvenpark;

 tot eind december 2020

 De Raadtweg/Van Kijfhoek-
straat, werkzaamheden riool-
reconstructie wijk Kruiswiel 
fase 2;

 tot en met woensdag
 16 september 2020

 Hoge Kade; uitvoering riool-
project - fase 2 ter hoogte van 
zwembad ‘De Louwert’;

 tot eind mei 2020

 Overige werkzaamheden,
 op diverse plaatsen:

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

• Snoeien van een derde deel 
van de bomen voornamelijk 
in de wijk De Volgerlanden. 
Vanaf 17 februari 2020 -

 medio mei 2020
• Controle en snoei van alle 

bomen: februari 2020 -
 eind 2022
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Rond Hemelvaart komt HVC moge-
lijk op een andere dag langs om 
het afval op te halen. Kijk in de 
HVC afval-app of in de afvalkalen-
der via www.hvcgroep.nl wanneer 
uw afval wordt opgehaald.

Milieustraat op feestdagen
gesloten
De dag na Hemelvaart, vrijdag 
22 mei is de milieustraat gewoon 
open. We verwachten extra drukte. 
Door de maatregelen rondom het 

coronavirus laat HVC minder be-
zoekers tegelijk toe om 1,5 meter 
afstand tussen bezoekers te kun-
nen garanderen. Hierdoor ontstaan 
lange wachtrijen, die kunnen op-
lopen tot 2 uur. Voor ieders veilig-
heid vragen we u om uw bezoek 
aan de milieustraat uit te stellen. 
Mocht een bezoek toch noodza-
kelijk zijn, houd dan rekening met 
lange wachttijden. Kom dus niet 
vlak voor sluitingstijd. Dan kan HVC 
u niet meer helpen.

AfvalinzamelingAfval

Openbare vergadering op 15 juni 2020 
om 20.00 uur
Op maandag 15 juni 2020 verga-
dert de gemeenteraad. Als voorbe-
reiding daarop vergaderen normaal 
gesproken drie commissies op drie 
verschillende avonden in de raads-
zaal. Deze maand worden de com-
missies gecombineerd en wordt de 
vergadering op 26 mei om 20.00 
uur digitaal gevoerd. De gemeente-
raad vergadert dan vanuit huis. Via 
www.bit.ly/hia-raadsinformatie 
kunt u deze openbare vergadering 
live volgen.

Op de agenda van deze gezamen-
lijke commissievergadering staan 
de volgende vaste agendapun-
ten: opening, vaststelling van de 
agenda, spreekrecht burgers, me-
dedelingen en ingekomen stukken, 
informatie van het college/de por-
tefeuillehouder, uitwisseling regio-
nale samenwerking, agendapunten 
volgende vergadering en sluiting.

Daarnaast wordt tijdens deze ver-
gadering de besluitenlijst van de 
opiniërende debatvergadering inte-

grale commissie van 21 april 2020 
vastgesteld. De andere specifieke 
agendapunten vindt u hieronder 
per commissie vermeld:

Welzijn, Onderwijs en Sport
• Geen stukken.

Ruimtelijke Zaken - De Volgerlanden
• Speelruimtebeleid 2020-2030

Algemeen Bestuurlijke
Aangelegenheden - Financiën
• Zienswijzen jaarstukken 2019 en 

begroting 2020 v.w.b. GR Drecht-
steden en GR Veiligheidsregio, 
GR Bureau Openbare Verlichting, 
GR Natuur- en recreatieschap IJs-
selmonde, Omgevingsdienst ZHZ, 
GR Dienst Gezondheid & Jeugd en 
Drechtwerk

• Raadsinformatiebrief Regeling 
 Reductie Energiebeheer

De stukken zijn in te zien via: 
www.h-i-ambacht.nl/gemeenteraad. 
In het scherm klikt u op ‘Vergader-
stukken’ in raadsinformatie.

Wilt u uw mening geven over een 
agendapunt of over een onderwerp 
dat behoort tot het werkterrein 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. Vermeldt ook uw 
naam, adres en telefoonnummer.

Tijdens de (digitale) vergadering 
krijgt u maximaal vijf minuten het 
woord van de voorzitter. Wanneer 
er meerdere insprekers zijn, gaat 
dit in volgorde van aanmelding. 
Tenslotte doet de voorzitter of een 
lid van de raad een voorstel voor 
de behandeling van uw inbreng. De 
totale spreektijd bedraagt dertig 
minuten. Meer over het spreekrecht 
kunt u lezen in de gemeentegids en 
op de gemeentesite.

Bekendmakingen Wet Milieubeheer
Veersedijk 233
De directeur van de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid maakt, ingevolge de 
Wet milieubeheer, hoofdstuk 10 afval-
stoffen, artikel 10.52, het volgende be-
kend. In de afgelopen periode is een 
kennisgeving van het daarbij aangege-
ven besluit ingediend op: 8 mei 2020 
door Joop Rodenburg Sloopwerken 

en puinrecycling B.V. ingevolge artikel 
4.1 van het “Besluit mobiel bouw- en 
sloopafval” voor het plaatsen van een 
mobiele puinbreker aan de Veersedijk 
233 te Hendrik-Ido-Ambacht.

De werkzaamheden vinden plaats in 
de periode van 8 juni 2020 tot en met 
7 september 2020, gedurende 2 werk-

dagen van 07.00 uur tot 19.00 uur.

Nijverheidsweg 36
Op 5 november 2019 hebben wij ge-
gevens ontvangen in het kader van 
het “Activiteitenbesluit milieubeheer”. 
Het gaat over het oprichten van een 
bedrijf gelegen aan de Nijverheidsweg 
36 te Hendrik-Ido-Ambacht. Zasco is 

gespecialiseerd in de handel en dis-
tributie van zaden van allerlei plant-
gewassen. 

Indien daaraan behoefte bestaat, kunt 
u inlichtingen inwinnen bij de Omge-
vingsdienst Zuid-Holland Zuid, tel.nr. 
078 - 7708585. De directeur van de 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

vestigt er de aandacht op dat deze 
bekendmakingen uitsluitend een in-
formatief karakter hebben.

Dordrecht,
burgemeester en wethouders van
Hendrik-Ido-Ambacht
namens dezen, de directeur
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Wanneer wordt 
mijn bak geleegd?

Let op: u kunt alleen op afspraak terecht!
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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 besluiten**

Nieuwe aanvragen*

Verleende omgevingsvergunningen**

Besluit verlenging beslistermijn**

Geweigerde besluiten**

Algemene Plaatselijke Verordening/Bijzondere wetten

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Datum activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Datum activiteit Datum bekendmaking

Grotenoord 41 Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV 18 mei tot 15 oktober 2020 20 mei 2020

Gerard Alewijnsstraat 16 plaatsen geluidscherm bouwen, planologisch afwijken 6 mei 2020

Korte Langesteijn 2 bouwen 3 wasboxen bouwen, planologsch afwijken 11 mei 2020

Watersnip 12 bouwen woning bouwen, planologsch afwijken 13 mei 2020

Op 14 mei 2020 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning, Onderdijk 126, ingediend op 25 maart 2020
voor het realiseren van een overkapping en gesloten erfafscheiding, te verdagen tot uiterlijk 1 juli 2020.

Wassenaar van Obdampark 19 verbouw woning, dakverhoging, dakkapellen, luifels, bouwen, planologsch afwijken 13 mei 2020
 hekwerk entree, deels aanbouw en gevelwijzigingen

Banckertplein 220-282 bouwen stalling voor scootmobielen, aanpassen diverse bouwen 11 mei 2020
 brandscheidingen in 2 appartementengebouwen

Hark 141 bouwen woning bouwen, planologisch afwijken, uitweg maken 24 april 2020

Hark 153 bouwen woning bouwen, planologisch afwijken, uitwegmaken 1 mei 2020

De Spiegel 11 functiewijziging van dienstverlening naar wonen planologisch afwijken 11 mei 2020

Vrouwgelenweg 80 bouwen woning bouwen, planologisch afwijken 11 mei 2020

Gemeente Weigering vergunning kledinginzameling Stichting in het jaar 2021 14 mei 2020
 Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa  

Weteringsingel 47 Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV 13 juli 2020 tot 7 juni 2021 20 mei 2020

Graaf Willemlaan 108 Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV 28 mei tot 28 december 2020 20 mei 2020

Druivengaarde 4 Instemming kabels en leidingen aan Eurofiber Nederland BV 4 juni tot 3 december 2020 20 mei 2020

Graaf Willemlaan 20 Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV 19 juni tot 28 december 2020 20 mei 2020

Nijverheidsweg 64 Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV 27 juli tot 1 december 2020 20 mei 2020

Nijverheidsweg 24 Instemming kabels en leidingen aan KPN BV 1 juli tot 15 oktober 2020 20 mei 2020

Van Renesseborsch 2A Instemming kabels en leidingen aan NEM BV 6 juli 2020 tot 6 juli 2021 20 mei 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.


