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Een ouder echtpaar dat opeens de 
huur niet kan betalen. Een vrouw 
die terugdeinst als je haar arm wilt 
pakken. Een onverklaarbare angst. 
Dit kunnen signalen zijn van ouder-
mishandeling. Op woensdag 15 juni 
is de internationale Dag tegen oude-
renmishandeling.

Jaarlijks zijn in Nederland 200.000 
mensen slachtoffer van ouderen-
mishandeling. In bijna alle gevallen 
gaat het om ouderen die afhankelijk 
zijn geworden van hulp of zorg. Ple-
gers zijn vaak mensen dicht bij het 
slachtoffer: familie, nieuwe vrien-
den, buren of zorgverleners. Het is 
dus goed om alert te zijn, maar wat 
ziet u nu echt en wat kunt u doen?

Niet-pluisgevoel
Neem een niet-pluisgevoel serieus. 
Blijf alert en benoem de feitelijke 
signalen. Win daarna advies in, 
vraag (anoniem) hulp aan het Soci-
aal Wijkteam Ambacht of bij Veilig 
Thuis, stel de persoon gerust eens 
de vraag: hoe gaat het met u? Te-
genwoordig merken ook notarissen, 
banken en woningcorporaties signa-
len op van mogelijke ouderenmis-
handeling.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie over 
ouderenmishandeling op www. 
veiligthuiszuidhollandzuid.nl of neem 
contact op met het Sociaal Wijkteam 
Ambacht via (078) 68 22 416.

Dag tegen Ouderenmishandeling
Woensdag 15 juni
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Om 20.00 uur 
Commissie WOS

Om 20.00 uur 
Commissie RZ/
De Volgerlanden

Om 20.00 uur
Commissie ABA/
Financiën

van 10.00 – 17.00 uur
Zomerparkdag

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

Agenda

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Collecte
Er kan gecollecteerd worden 
door Maag Lever Darm Stichting 
van 20 tot en met 25 juni 2022.

Werk in de wijk

 Ambachtsezoom: bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark tot medio 2022.

  
 Inrichten Waterbusplein, tot 
voorjaar 2022.   

  Hark: bestratingswerkzaamhe-
den tussen huisnummers 1 en 
85; afgesloten voor doorgaand 
verkeer, bereikbaarheid tus-
senliggende doodlopende 
straatjes is gewaarborgd; 16 
mei tot 17 juni.

  
 Nabij De Heerenhof 48 en 
Silverkamp 2; bruggen afge-
sloten voor oppervlaktebehan-
deling; 17 en 18 juni

 Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

• Kappen van 68 vergunnings-
vrije bomen in hele gemeente 
(voor meer informatie zie onze 
website).

• Snoeien op diverse locaties 
van heesters en bosplantsoen 
(vanaf januari start Baxpark en 
verder doorlopend).

• Controle en snoei bomen voor 
een deel van het bomenbe-
stand: april 2021 – december 
2022.

• Aanplant van bomen vanaf 
januari, zie website voor de 
locaties.
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Nieuw inrichtingsplan on-
dergrondse afvalcontainers
De inwerpzuilen van de ondergrondse 
afvalcontainers zijn aan het eind van 
hun levensduur. Daarom vervangt de 
gemeente dit najaar de oude zuilen. 
De zuil is het gedeelte dat u boven 
de grond ziet. 

De oude inwerpzuilen geven veel 
storing. Met de nieuwe zuilen zal het 
aantal storingen afnemen. Op een 
aantal locaties vervangen we de bo-
vengrondse oud-papierbakken door 
ondergrondse containers. De nieuwe 
zuilen zijn ook geschikt voor de in-
voering van het recycletarief op 1 ja-
nuari 2024.

Nieuw inrichtingsplan
Het plaatsen van de nieuwe zuilen 
was een natuurlijk moment om nog 
eens naar de locaties van de onder-
grondse containers te kijken. Daarom 
heeft de gemeente een nieuw inrich-
tingsplan voor ondergrondse contai-
ners gemaakt. Dit plan ligt ter inzage. 
Zie voor meer informatie de officiële 
bekendmaking op de volgende pagi-
na. In het aangepaste inrichtingsplan 
is een aantal containers weggehaald 
en zijn er containers toegevoegd. 

Inloopbijeenkomst
Op donderdag 23 juni organiseert de 
gemeente van 16.30 tot 19.30 uur een 
inloopbijeenkomst in de Raadzaal 
van het gemeentehuis (Weteringsin-
gel 1). Tijdens deze bijeenkomst kunt 
u de inrichtingsplannen bekijken en 
uw vragen stellen. U kunt ook mailen 
naar duurzaam@h-i-ambacht.nl.

Het bovengrondse deel van de af-
valcontainers - de zuil - wordt dit 
najaar vervangen.
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Ontwerp aanwijzingsbesluit ondergrondse containers 
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat zij 
op 7 juni 2022 het ‘Ontwerp aanwij-
zingsbesluit ondergrondse contai-
ners’ heeft vastgesteld. Het gaat om 
het inrichtingsplan van ondergrondse 
containers voor de hele gemeente. In 
dit plan is vastgelegd waar de on-
dergrondse containers staan. In de 

nieuwe situatie is een aantal onder-
grondse containers weggehaald en 
zijn er containers toegevoegd. 

Ter inzage
Van 15 juni tot en met 27 juli ligt het 
‘Ontwerp aanwijzingsbesluit onder-
grondse containers’ inclusief bijla-
gen ter inzage. Op de website www. 

h-i-ambacht.nl/afvalcontainers kunt u 
de documenten digitaal inzien. Ook 
kunt u het ontwerp aanwijzingsbe-
sluit tijdens openingstijden inzien in 
het gemeentehuis (Weteringsingel 1). 
Daarnaast kunt u op verzoek en te-
gen betaling een afschrift krijgen van 
het ‘Ontwerp aanwijzingsbesluit on-
dergrondse containers’.

Zienswijze indienen
U kunt van 15 juni tot en met 27 juli 
op het ‘Ontwerp aanwijzingsbesluit 
ondergrondse containers’ uw ziens-
wijze indienen. Stuur uw zienswijze 
per post naar Gemeente Hendrik-Ido-
Ambacht, Weteringsingel 1, 3342 AE 
in Hendrik-Ido-Ambacht ter attentie 
van Mark de Vries. 

Neem bij vragen over deze bekend-
making of het indienen van een 
zienswijze telefonisch contact op met 
Mark de Vries, afdeling Beheer Open-
bare Ruimte, via 078 – 770 27 38.

Officiële publicaties Woensdag 15 juni 2022

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.fixi.nl

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

Sinds vorig jaar publiceren alle overheidsinstanties hun officiële bekendmakingen via een website en/of een e-mailalert. Ook de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht werkt tegenwoordig op 
deze manier. Dus gaan uw buren verbouwen of wordt er een boom gekapt? Blijf op de hoogte van alles wat er in uw buurt gebeurt, zoals evenementen, kap- en bouwvergunningen, 
verkeersbesluiten en nieuwe of gewijzigde wetgeving. Ga naar https://bit.ly/OffPubHIA of maak gebruik van de handige e-mailservice. Als extra service naar u als inwoner blijven we een 
verkorte versie wekelijks publiceren op de gemeentepagina’s in deze krant.

Officiële publicaties

Verleende besluiten APV en bijzondere wetten**
Stoelenmatter, leggen diverse aansluitkabels | Van Godewijckstraat, verwijderen 
laagspanningskabel | Louwersplein, maken huisaansluiting | Noordeinde, maken 
huisaansluiting | Nijverheidsweg, verwijderen laagspanningskabel en nieuwe aanleg | 
Noordeinde, maken huisaansluiting | Jaagpad, leggen laagspanningskabel | gemeente, 
plaatsen reclameborden | De Volgerlanden, organiseren “Bolidt Inner Circle Run 2022.

Nieuwe aanvragen*
Graaf Willemlaan 3, realiseren uitbouw, nokverhoging en dakkapel | Groenewaal 25, 
vergroten woning | Huysweer 7, verwijderen dragende binnenmuur.

Verleende omgevingsvergunningen**
Brasem 4, plaatsen dakkapel/voorzijde | Kerkplein 12, plaatsen dakkapel kerkzijde, 2 

dakramen, isoleren dak een aanbrengen dakpannen | Natuursteenweg 12 t/m 12E, dakpannen 
| Aert van Nesstraat 68, plaatsen dakkapel/voorzijde | Rijksstraatweg 44A, bouw hekwerken 
t.b.v. paardeweide en aanleggen beplanting.

* 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) via 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.

LET OP! Binnenkort treedt de Omgevingswet in werking. Past uw initiatief/(bouw)plan niet binnen het huidige bestemmingsplan? Dan adviseert de gemeente u in de meeste gevallen 
om vanaf 1 juli 2022 tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet een aanvraag uitgebreide procedure omgevingsvergunning te volgen (in plaats van een aanvraag voor een 
bestemmingsplanwijziging). Zo voorkomt u vertraging en extra kosten. Vragen? Neem gerust contact op met team Ruimtelijke Ordening van de gemeente via telefoonnummer 14078.

Openbare commissievergaderingen juni 2022
Op maandag 4 juli 2022 vergadert de ge-
meenteraad. Als voorbereiding daarop ver-
gaderen de commissies in juni. Via de link 
h e n d r i k i d o a m b a c h t . r a a d s i n f o r m a t i e . n l 
/kunt u deze vergaderingen live volgen.

Op de agenda’s van de commissievergaderin-
gen staan de volgende vaste agendapunten: 
opening, vaststelling van de agenda, spreek-
recht burgers, mededelingen en ingekomen 
stukken, informatie van het college/de porte-
feuillehouder, uitwisseling regionale samen-
werking, agendapunten volgende vergadering 
en sluiting. 

De specifieke agendapunten vindt u hieronder 
per commissie vermeld:

Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken
Maandag 20 juni 2022, 20:00 uur
• 7e wijziging GR DG&J.
• Wijziging GR Sociaal invlechting Drecht-
werk.

Ruimtelijke Zaken – De Volgerlanden
Dinsdag 21 juni 2022, 20:00 uur
• Grondexploitatie 2022 Bedrijvenpark Am-

bachtsezoom fase 1.
• Grondexploitatie 2022 Genieterrein-Wa-

terbusplein.
• Vaststelling verklaring van geen beden-

kingen Rijksstraatweg 52, dierenpension.
• Grondexploitatie 2022 De Volgerlanden.
• Rapportage projecten structuurvisie 

2022.

Algemeen Bestuurlijke
Aangelegenheden-Financiën
Woensdag 22 juni 2022, 20:00 uur
• Jaarstukken 2021.
• Kaderbrief 2023  

en voorjaarsnota 2022.

U kunt de stukken ook via de 
gemeentesite inzien: 
www.h-i-ambacht.nl/gemeenteraad. 
In het scherm kunt u dan klikken op 
‘Vergaderstukken’ in raadsinformatie. 

Spreekrecht 
Iedereen krijgt de gelegenheid om tijdens de 
raads- en commissievergaderingen iets te zeg-
gen over de onderwerpen die op de agenda 
staan. Hiervoor is maximaal dertig minuten 
ingeruimd aan het begin van de vergadering. 

Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht, ga 
dan als volgt te werk:

- Meld ten minste 48 uur voor de vergadering 
bij de griffier over welk(e) onderwerp(en) op 
de agenda u iets wilt zeggen. Dat kan via tele-
foonnummer 078 - 770 26 87 en e-mailadres: 
gh.logt@h-i-ambacht.nl.
- Geef uw naam, (e-mail)adres en telefoon-
nummer op.

Tijdens de vergadering krijgt u 5 minuten het 
woord van de voorzitter in volgorde van aan-
melding. Hierna doet de voorzitter of een lid 
van de commissie een voorstel voor de be-
handeling van uw inbreng.


