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“Oud papier spekt onze renovatiekas”
Hans van Leeuwen
(Gereformeerde Gemeente)
De Gereformeerde Gemeente werkt
aan onderhoud en renovatie van
hun steeds duurzamer kerk. Deels
gefinancierd door het ophalen van
oud papier en karton.
Eens per maand rijden er twee wagens van HVC door de wijken rondom de Petrakerk in Ambacht. Aan
boord, behalve de chauffeur van
HVC, twee leden van de Gereformeerde Gemeente. Zij zorgen voor
het legen van de containers. “Oud
papier en karton verzamelen doen
we al sinds begin van de jaren 70”,
vertelt gemeentelid Hans van Leeuwen. “Er was een tijd dat het rond
de 12 cent per kilo opleverde, tegenwoordig is dat vier cent per kilo.
Maar het levert nog altijd een prima
totaalbedrag op. Het ophalen van
oud papier en karton spekt onze
kas jaarlijks met een paar duizend
euro.”

Zonnepanelen
Van Leeuwen zegt vervolgens met
gepaste trots: “Dat geld stoppen
we in onze bouw-, onderhoud- en
renovatiekas. Zodoende hebben we
inmiddels onder meer de vloer en
de muren van de kerk geïsoleerd
en liggen er zonnepanelen op het
dak.” De Gereformeerde Gemeente
vindt duurzaamheid sowieso een
belangrijk thema. “En daarbij hoort
ook het op de juiste manier scheiden van afval”, aldus Van Leeuwen
tot slot.
Meer weten
Alles over het scheiden van oud papier en karton vindt u op https://
www.hvcgroep.nl/papier-en-karton.
Wilt u een gratis oud papier- en
kartoncontainer, bestel deze dan bij
HVC via 0800 - 0700.

Hans van Leeuwen zamelt oud papier en karton in voor de Gereformeerde Gemeente. Goed voor de kas en voor
het milieu.

Je ziet het niet,
maar het is er wel…

Tips om veilig de feestdagen
te vieren in coronatijd

Winters houtvuurtje, met mate gezellig

Er zijn veel coronabesmettingen in Nederland. Veel mensen krijgen corona van vrienden of familie, vaak zonder dat ze
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Agenda

20

jan

19

Om 20.00 uur
Commissie WOS
Online te volgen
Om 20.00 uur
Commissie RZ De Volgerlanden
Online te volgen

jan

18

jan

jan

11

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

Collecte
Voor de komende 2 weken
is geen collectevergunning
afgegeven.

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook
Twitter
YouTube
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Inzamelingsactie illegaal
vuurwerk
Hebt u nog (illegaal) vuurwerk in
huis? U kunt dit zonder consequenties en tot 25 kg per persoon inleveren op maandag 28 december. Dit

Aan alle kinderen in
Ambacht
Hoe help jij een oudere?

kan van 09.00 tot 16.00 uur op de
parkeerplaats van FC Dordrecht, toegang via de provinciale weg/Reeweg
Veel ouderen verlangen naar wat exOost.
tra hulp en aandacht. Zeker in deze
tijd maakt een klein gebaar vaak een
groot verschil. Help jij ook mee?

Coronaregels
Je maakt oudere mensen er heel blij
mee! Houd je alsjeblieft wel aan de
geldende coronaregels, maar binnen
die regels kun je best veel doen. ZoStuur bijvoorbeeld een kerstkaart dat we wat meer naar elkaar omkijmet een aardige tekst erop. Wanneer ken en samen deze tijd goed doorje daarop dan je eigen adres schrijft, komen.
krijg je misschien wel een kerstkaart
terug. Hoe leuk is dat? Of je doet Heb je een goed idee?
een klusje voor een oudere. Denk Wellicht heb je zelf ook goede ideeën
aan een rondje met de hond, kof- over wat we in Hendrik-Ido-Ambacht
fie inschenken, de afwas doen, alles kunnen doen. Laat het weten via
kan. Wat ook leuk is: bak een cake https://www.hi5ambacht.nl/idee/ of
of kook een maaltijd en breng dat stuur ons een bericht via de sociale
zelf langs.
media. Gebruik daarbij #hiajeugdhelpt. Dank jullie wel.

Collectes en wervingen

Werk in de wijk

Krijgt u tijdens de feestdagen een collectant aan de deur? Dan is hiervoor geen vergunning afgegeven. Wees dus kritisch aan wie u doneert.
Het werven van leden is wél mogelijk. Kijk voor actuele informatie over
collectes en wervingen op www.cbf.nl/collecte-en-wervingsrooster.

Bedenk naam voor nieuwe
activiteiten-app
Begin 2021 introduceert Ambacht uw ideeën vóór 6 januari op naar
een app met activiteiten op het ge- ajf.neels@h-i-ambacht.nl.
bied van zorg, welzijn, bewegen en
vrijwilligerswerk. Zo ziet u straks
makkelijk waar u terecht kunt.
Maar hoe zullen we die app noemen?
Denk met ons mee. De winnaar ontvangt een VVV-cadeaukaart. Stuur

Instagram

Officiële publicaties
Kennisgevingen
Carbidschieten
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat zij op
8 december 2020 de “Beleidsregel
aanvraag ontheffing artikel 4:6 lid 2
Algemene plaatselijke verordening
Hendrik-Ido-Ambacht in geval van
carbidschieten” heeft vastgesteld.
Door vaststelling van deze beleidsregel heeft het college van burgemeester de bevoegdheid gekregen om
specifiek geen ontheffing geluidshin-

der te verlenen voor het carbidschieten. Dit besluit is genomen vanwege
de ernstige vrees voor het ontstaan
van geluidsoverlast door het carbidschieten voor omwonenden en voor
de omgeving.

plaatselijke verordening Hendrik-IdoAmbacht in geval van carbidschieten”.

Het is wettelijk niet mogelijk om een
zienswijze of bezwaar tegen dit besluit in te dienen. Voor vragen over
deze bekendmaking kunt u contact
Ter inzage
Een ieder kan op verzoek tegen be- opnemen met Mark de Vries, afdeling
taling van de kosten een afschrift Beheer Openbare Ruimte, telefoonkrijgen van “Beleidsregel aanvraag nummer 078-7702738.
ontheffing artikel 4:6 lid 2 Algemene

1

2

Ambachtsezoom; bouw- en
woonrijp maken toekomstig
bedrijvenpark,
tot eind december 2021.
Kerkstraat; herinrichting deel
vanaf Graaf-Willemlaan tot de
Veersedijk. Afgesloten voor
alle verkeer:
t/m 23 december 2020.

3

•

•

Damweg, herstraten,
afgesloten voor alle verkeer;
t/m 24 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

Officiële publicaties
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Verordening Leerlingenvervoer Hendrik-Ido-Ambacht 2021
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat op 5
oktober 2020 de verordening Leerlingenvervoer Hendrik-Ido-Ambacht

2021 door de raad is vastgesteld. De lokale maatwerk en treedt 1 januari
nieuwe verordening is in grote lijnen 2021 in werking.
een voortzetting van de huidige verordening Leerlingenvervoer en het De verordening sluit aan bij de Mo-

delverordening
Leerlingenvervoer aanpassingen op de pagina Ondervan de VNG en is op onderdelen wijs op www. h-i-ambacht.nl.
aangepast aan ons lokale maatwerk.
U vindt de nieuwe verordening en

Actualisatie beleidsregels schuldhulpverlening Drechtsteden
Het Drechtstedenbestuur heeft op 3
december 2020 de geactualiseerde
Beleidsregels
Schuldhulpverlening
Drechtsteden vastgesteld. De aan-

passingen in de beleidsregels zijn
vooral technisch van aard. De belangrijkste wijziging betreft de toegang tot schuldhulpverlening. Met

de aangepaste beleidsregels hebben
ook zelfstandig ondernemers (natuurlijke personen met een bestaand
bedrijf ) toegang tot schuldhulpver-

lening. Een artikel dat zelfstandig beleidsregels
Schuldhulpverlening
ondernemers uitsloot, is geschrapt. inzien op www.socialedienstdrechtDe nieuwe beleidsregels gaan in op steden.nl.
1 januari 2021. U kunt aangepaste

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten
Verleende besluiten**
Adres

Omschrijving

Datum activiteit

Datum bekendmaking

Willem de Zwijgerstraat

het leggen/verwijderen van laagspanningskabels door Stedin Netten BV

8 januari tot 30 juni 2021

23 december 2020

Vrouwgelenweg

het maken van een drinkwateraansluiting door Oasen NV

4 januari tot 30 juli 2021

23 december 2020

Weteringsingel

de aanleg van een huisaansluiting door KPN BV

7 januari tot 31 juli 2021

23 december 2020

Rijksweg A16

het leggen/verwijderen van een laagspanningskabel door Stedin Netten BV

4 december 2020 tot 3 december 2021

23 december 2020

Rijksstraatweg

het leggen van een laagspanningskabel door Stedin Netten BV

30 november 2020 tot 30 juni 2021

23 december 2020

Welhorst

het uitvoeren van kabelwerkzaamheden door Ziggo BV

14 december 2020 tot 18 december 2020

23 december 2020

Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Ambachtsezoom ongenummerd,
kavel J3c

bouwen bedrijfspand

bouwen

12 november 2020

Onderdijkse Rijweg 262

wijziging bestemming ‘maatschappelijk naar wonen

planologisch afwijken

11 december 2020

Rietlaan t.h.v. nummer 7 t/m 25

vellen van 9 rode paardenkastanjes en 5 witte paardenkastanjes

houtopstand vellen

24 november 2020

Thorbeckestraat 27

realiseren dakopbouw en dakkapel

bouwen, planologisch afwijken

4 december 2020

Thorbeckestraat 63

draairaam in voorraam aan voorgevel op begane grond

bouwen

7 december 2020

Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Van Elkstraat 7

vernieuwen dakkapel en plaatsen dakraam

bouwen

16 december 2020

Kersengaarde 17

plaatsen dakopbouw

bouwen, planologisch afwijken

16 december 2020

Reeweg 93

realiseren overkapping

planologisch afwijken

16 december 2020

Ring 411

plaatsen dakkapel/voorzijde

bouwen

18 december 2020

Veersedijk 87

plaatsen gevelreclame

bouwen

18 december 2020

Weteringsingel 39

realiseren dakopbouw en dakkapel

bouwen

18 december 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.

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 www.sophia.nl 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

