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Samen een 
warm Ambacht

Hulp bij het vinden van 
een antwoord op uw vraag
Wilt u weten waar u heen kunt met uw vraag? Of wilt u hulp bij 
het regelen van ondersteuning? Blijf niet met uw vragen rondlopen. 
Zoek gratis steun bij mensen die u de weg wijzen en adviseren.

Sociaal wijkteam Ambacht | Telefoon: 078-6822416
Locatie: Cascade, Hoge Kade 50, Hendrik-Ido-Ambacht

Waar kunt u komende week terecht? Hieronder vindt u waar u met 
of zonder afspraak langs kan komen voor ondersteuning of advies.

Maandag

Adviseur Geldzaken
Op afspraak
Van 09.00 - 12.00 uur | Huiskamer van de Wijk Banckertplein
Van 13.00 – 16.00 uur | Cultureel Centrum Cascade
Contact: 078 - 6822416  

Algemeen Maatschappelijk Werk
Inloop zonder afspraak
Dagelijks: 09.00 - 12.00 uur | Cultureel Centrum Cascade
Contact: 078 - 6822416

Donderdag 

Adviseur Geldzaken
Op afspraak
Van 09.00 - 12.00 uur | De Ark
Contact: 078 - 6822416 

Koffie inloopochtend
Van 09.00 tot 12. 00 uur | De Ark

Algemeen Maatschappelijk Werk
Inloop zonder afspraak
Dagelijks: 09.00 - 12.00 uur | Cultureel Centrum Cascade
Contact: 078 - 6822416

Woensdag

Algemeen Maatschappelijk Werk
Inloop zonder afspraak
Van 09.00 - 12.00 uur | Huiskamer van de Wijk Banckertplein
Van 09.00 - 12.00 uur | Cultureel Centrum Cascade
Van 09.00 – 12.00 uur | De Ark 
Contact: 078 – 6822416

Koffie inloopochtend
Van 09.00 tot 12. 00 uur | De Ark

Dinsdag

Algemeen Maatschappelijk Werk
Inloop zonder afspraak
Dagelijks: 09.00 - 12.00 uur | Cultureel Centrum Cascade
Contact: 078 - 6822416

Bureau Sociaal Raadslieden
Van 09.30 tot 13.00 uur |Cultureel Centrum Cascade
Contact: 088 - 1237011 of
e-mail sociaal.raadslieden@meevivenz.nl 

Koffie inloopochtend
Van 09.00 tot 12. 00 uur | De Ark

Vrijdag

Algemeen Maatschappelijk Werk
Inloop zonder afspraak
Dagelijks: 09.00 - 12.00 uur | Cultureel Centrum Cascade
Contact: 078 - 6822416

Kroonringen voor inzameling plastic afval
Voor de inzameling van PBD-afval 
(plastic, blik en drankkartons) gaat 
de gemeente Ambacht kroonringen 
ophangen. Dit is een ring aan de lan-
taarnpaal met haakjes om uw PDB-af-
valzak aan te hangen. Om te bepalen 
waar de kroonringen komen heeft het 
college van burgemeester en wethou-
ders het ‘Ontwerp aanwijzingsbesluit 
PBD kroonringen’ vastgesteld. 

Nu zijn er geen duidelijke inzamel-

plekken voor PBD-zakken. Hierdoor 
worden de zakken ook aan de paal-
tjes van de ondergrondse containers 
gehangen. Daardoor kan HVC de on-
dergrondse containers niet legen. En 
als zakken los op de stoep liggen, 
waaien ze weg of worden ze aange-
vreten. Met de kroonringen zorgen 
we voor duidelijke inzamelplekken 
en verbeteren we de inzameling van 
PBD.

Inloopavond 
Op maandag 31 oktober is er een in-
loopmoment. Dan kunt u de kaarten 
bekijken met de voorlopige locaties 
van de kroonringen en kunt u vragen 
stellen. U bent van 16.30 tot 19.30 
uur van harte welkom in het gemeen-
tehuis (Weteringsingel 1). De plan-
nen zijn ook digitaal te bekijken op 
h-i-ambacht.nl/pbdkroonringen.
En uw vragen kunt u mailen naar 
duurzaam@h-i-ambacht.nl. Een kroonring aan een lantaarnpaal.
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Op dinsdagavond 11 oktober waren 
de college- en gemeenteraadsleden 
te gast in de brandweerkazerne aan 
de Krommeweg. Tijdens deze avond 
presenteerden de hulpdiensten zich 
en konden zij zelf aan de slag en er-

varen wat het is om hulpverlener te 
zijn. Deze avond maakte onderdeel 
uit van het introductieprogramma 
voor de leden  van het college en ge-
meenteraad na de verkiezingen.

Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat zij op 
11 oktober 2022 het ‘Ontwerp aanwij-
zingsbesluit PBD kroonringen´ heeft 
vastgesteld. De plaatsen zoals weer-
gegeven in de bijbehorende Excellijst 
worden aangewezen als locaties voor 
PBD kroonringen. Ter illustratie zijn 

de locaties ook weergegeven op de 
bijbehorende kaart. 

Ter inzage
Het ontwerp aanwijzingsbesluit in-
clusief bijlagen ligt van 19 oktober 
tot en met 30 november ter inzage. 
Op de website h-i-ambacht.nl/pb-

dkroonringen kunt u de documen-
ten digitaal inzien. Ook kunt u het 
ontwerp aanwijzingsbesluit tijdens 
openingstijden inzien in het gemeen-
tehuis (Weteringsingel 1). Daarnaast 
kunt u op verzoek en tegen betaling 
een afschrift krijgen van het ‘Ontwerp 
aanwijzingsbesluit PBD kroonringen’.

Zienswijze indienen
U kunt van 19 oktober tot en met 30 
november 2022 op het ‘Ontwerp aan-
wijzingsbesluit PBD kroonringen’ uw 
zienswijze indienen. Stuur uw ziens-
wijze per post naar Gemeente Hen-
drik-Ido-Ambacht, Weteringsingel 1, 
3342 AE in Hendrik-Ido-Ambacht ter 

attentie van Mark de Vries.

Hebt u vragen over deze bekendma-
king of het indienen van een ziens-
wijze? Neem dan telefonisch con-
tact op met Mark de Vries, afdeling 
Beheer Openbare Ruimte,
via 078 - 770 27 38.

De Raad Ervaart

Ontwerp aanwijzingsbesluit PBD kroonringen
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Om 20.00 uur
Commissie ABA -
Financiën

10.30 - 12.00 uur
Bomenroute door
Ambacht onder leiding 
van gids

Om 19.00 uur 
Begrotingsraad

Om 19.00 uur 
Begrotingsraad

Om 20.00 uur 
Raadsvergadering

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
Geen collectevergunning 
verleend
24 t/m 29 oktober

Werk in de wijk

 Ambachtsezoom: bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark

 tot eind 2022

 Inrichten Waterbusplein,
 tot herfst 2022

 Reconstructie kruising Reeweg 
- Weteringsingel;

 29 augustus tot 24 oktober 
2022; gefaseerde uitvoering; 
omleidingsroutes worden 
ingesteld; huizen en winkels 
blijven bereikbaar

 Landmanshof, Vlasserstraat en 
Vlassersingel herstraatwerk-
zaamheden;

 22 augustus tot eind oktober 
2022; straten en trottoirs 
volledig afgesloten; omleiding 
m.b.v. bebording en éénrich-
tingverkeer tijdens werkzaam-
heden tijdelijk opgeheven

 Overige werkzaamheden,
 op diverse plaatsen:

• het reguliere onderhoud aan 
de groenvoorzieningen uitvoe-
ren, zoals schoffelen, maaien 
en randsnoei bij heesterbe-
plantingen; doorlopend

• het snoeien van bomen door 
de hele gemeente; de werk-
zaamheden lopen door tot 10 
december 2022

• vervangen zuilen ondergrond-
se containers en verwijderen 
ondergrondse containers; door 
de hele gemeente; 12 septem-
ber 2022 tot 1 april 2023

• het maaien van bermen en 
rietkragen door de hele ge-
meente; start 3 oktober

• het rooien van groen in het 
groenvakje bij winkelcentrum 
de Schoof inclusief 4 bomen 
(niet vergunningsplichtig); 17 
oktober tot 28 november (zie 
ook de website)
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2

3
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Officiële publicaties

Duurzame bomenroute: 
wandelt u mee?
Bron van schaduw, schuilplaats voor 
insecten, oorsprong van voedsel… 
Elke boom heeft zo zijn eigen ken-
merken en functie. In het kader van 
de Nationale Klimaatweek vindt za-
terdag 29 oktober de Duurzame bo-
menroute plaats. We nemen u graag 
mee langs een aantal bijzondere bo-
men in Ambacht. Wandelt u mee?

Ruud de Jong, beleidsadviseur groen 
bij de gemeente, wandelt ook mee. 
Onderweg vertelt hij u iets over ons 
groenbeleid. Maar de aandacht gaat 
vooral naar de bomen waar we bij stil 

zullen staan. De wandeling duurt 1,5 
uur, is maximaal 3,5 km en is toegan-
kelijk voor minder-validen.

Aanmelding voor de wandeling
De Duurzame bomenroute is op za-
terdag 29 oktober van 10.30 tot 
12.00 uur. We verzamelen bij het ge-
meentehuis, Weteringsingel 1. Er is 
plaats voor maximaal 15 wandelaars. 
Wilt u meelopen? Meldt u dan aan 
via duurzaamheid@h-i-ambacht.nl. U 
krijgt per e-mail een bevestiging van 
uw aanmelding.
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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.fixi.nl

Bij spoed, ook buiten kantoortijden (078) 770 8100

INLOOPPUNTEN ZORG

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam

• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam

• Druivengaarde 15, sociaal wijkteam

Officiële publicaties

Verleende besluiten APV en bijzondere wetten**
Hark, het verwijderen van een laagspanningskabel door Stedin Netten BV.

Nieuwe aanvragen*
Klompenmaker 1, bouwen woning | Vrouwgelenweg 94, bouwen woning.

Verleende omgevingsvergunningen**
Bezembinder 32, bouwen woning | Meerval 36, plaatsen dakkapel/voorzijde | Warmoeziershof 
73, plaatsen dakkapel/voorzijde.

Besluit verlenging beslistermijn*
Wittensteyn 8, verbouwen van de garage. 

Besluit aanvraag omgevingsvergunningsvrij plan**
Beatrixhof nabij 8, plaatsen zonweringen op balkons van diverse appartementen.

Verkeersbesluit**
Avelingen, verbod op stilstaan | Margrietstraat, gehandicaptenparkeerplaats | Van 
Renesseborch; gehandicaptenparkeerplaats.

* 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.

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 die op de Groene Kaart staat? 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.

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.


