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Veel inwoners zijn steeds bewuster 
bezig met afval scheiden. Om het 
scheiden nog eenvoudiger te ma-
ken, halen we plastic, blik en drank-
pakken (PBD) vanaf 1 januari 2023 
iedere vrijdag op.

Daarmee verwachten we dat u nog 
meer PBD gaat scheiden. En zo ma-
ken we Ambacht samen weer een 
stukje duurzamer. Zorg ervoor dat 
de inzamelzak uiterlijk vrijdagoch-
tend om 07.30 uur aan een kroon-
ring hangt. U mag de zak niet eerder 
dan donderdagavond vanaf 22.00 
uur ophangen. Zo houden we samen 
het straatbeeld netjes.

PBD-kroonringen
In december 2022 en januari 2023 
hangen we kroonringen aan een 
groot aantal (lantaarn)palen. Kroon-
ringen zijn stevige ophangbeugels 
waar u de PBD-inzamelzakken aan 
ophangt. Zo voorkomen we dat de 
zakken wegwaaien of dat dieren ze 
aanvreten. Op www.h-i-ambacht.nl/
afval ziet u waar de kroonringen ko-
men te hangen.

Verzamelcontainers en inzamelzak-
ken
Eind februari 2023 halen we de ver-
zamelcontainers voor PBD weg. Uit 
ervaring weten we dat die contai-
ners ander afval aantrekken in de 
vorm van bijplaatsingen en dumpin-

gen. Vervuilde PBD-vrachten moeten 
worden afgekeurd en als restafval 
worden verbrand en dat is zonde! 
Dit voorkomen we met inzamelzak-
ken.

Gratis bestellen/ophalen
De zakken bestelt u gratis via www.
hvcgroep.nl/webshop of u haalt ze 
op in de Publiekshal van het ge-
meentehuis. Vanaf begin 2023 komt 
er ook in alle supermarkten in onze 
gemeente een ophaalpunt. We infor-
meren u via de website en het ge-
meentenieuws nog over wanneer de 
ophaalpunten er precies zullen zijn. 

Van afval naar grondstof
Goed gescheiden afval is beter te 
recyclen. Daarom is het belangrijk 
dat u uw huisvuil bij het goede afval 
gooit. Benieuwd wat er bij plastic, 
blik en drinkpakken mag? Kijk in de 
fl yer die huis aan huis is verspreid 
of gebruik de Afvalwijzer in de HVC-
app.

Met de veranderingen bereiden we 
ons voor op de invoering van een 
recycletarief op 1 januari 2024. 
Wilt u meer weten? Kijkt u dan op 
www.h-i-ambacht.nl/afval of www.h-
i-ambacht.nl/recycletarief. Hier vindt 
u ook een lijst met veelgestelde vra-
gen en antwoorden. Staat uw vraag 
er niet tussen? Laat het ons weten 
via duurzaam@h-i-ambacht.nl.

Toegankelijkheid van de begraafplaats vinden wij belangrijk. Daarom zijn er 
vanaf nu twee rolstoelen beschikbaar voor bezoekers van de begraafplaats 
Achterambachtseweg. Verantwoordelijk wethouder Jauharina Oelfke testte de 
nieuwe rolstoelen als eerste, samen met de beheerders van de begraafplaats.
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Berichten van de Sociale Dienst 
Drechtsteden
Vaststelling aanpassing Beleids-
regels eenmalige energietoeslag 
Drechtsteden 
Het Dagelijks Bestuur van de GR So-
ciaal heeft op 12 december 2022 de 
‘Beleidsregels eenmalige energietoe-
slag Drechtsteden’ met terugwerkende 
kracht per 11 april 2022 vastgesteld. 
Hiermee wordt de eerdere versie van 
de beleidsregels, vastgesteld op 21 
maart 2022, vervangen. Met de ener-
gietoeslag worden huishoudens met 
een laag inkomen fi nancieel onder-
steund vanwege de stijging van de 
energieprijzen. De belangrijkste wijzi-
gingen van de beleidsregels zijn een 
verhoging van de energietoeslag met 
€ 300 of € 500 en een verlengging 

van de aanvraagperiode van 1 novem-
ber 2022 naar 1 januari 2023.

Vaststelling tijdelijk addendum op de 
Beleidsregels minimabeleid Drecht-
steden vanwege de energiecrisis
Het Dagelijks Bestuur van de GR So-
ciaal heeft op 14 november 2022, in 
verband de energiecrisis, een tijdelijk 
addendum op de Beleidsregels mini-
mabeleid Drechtsteden vastgesteld. 
Deze tijdelijke beleidsregels bepalen 
onder welke voorwaarden inwoners 
een beroep kunnen doen op individu-
ele bijzondere bijstand voor hun ver-
hoogde energiekosten. De bijzondere 
bijstand kan worden verstrekt op ba-
sis van de jaarafrekening en na aftrek 

van de ontvangen energietoeslag, de 
landelijke energiecompensatie en de 
gebruikelijke energiekosten volgens 
het Nibud. De vermogenstoets is be-
perkt tot de direct beschikbare geld-
middelen. De beleidsregels gelden 
tot en met 31 december 2023.

Wilt u de beleidsregels inzien, kijk 
dan op de website van de Sociale 
Dienst Drechtsteden: www.sociale-
dienstdrechtsteden.nl. 

GELD VOOR UW OUDE KERSTBOOM EN VUURWERKAFVAL

PRULLENBAKKEN EN CONTAINERS 
TĲ DELĲ K AFGESLOTEN

CARBID 
SCHIETEN NIET 
TOEGESTAAN

Lever op dinsdag 3 of woensdag 
11 januari 2023 tussen 09.00 en 
16.00 uur uw kerstboom en/of vuur-
werkafval in en ontvang € 0,50 per 
kerstboom/afvalzak. 

De inleverlocaties voor beide data 
zijn: 
- Winkelcentrum De Schoof (tegen-

over restaurant de Watertuin)
- Louwersplein (achter de apo-

theek)

- Winkelcentrum Hoogambacht (zij-
kant van de Sophiahal)

- Reeweg (parkeerterrein sportvel-
den). 

We maken de buitenruimte veilig 
voor vuurwerk om schade, over-
last en zwerfvuil van vuurwerkres-
ten te beperken. We sluiten de af-
valbakken op plekken waarvan we 
weten dat er vaak vuurwerk wordt 
afgestoken. Kort voor de jaarwis-
seling halen we de bovengrondse 
containers voor plastic en textiel 

weg. Vanaf maandag 2 januari tot 
uiterlijk vrijdag 6 januari worden 
ze teruggeplaatst. Papiercontai-
ners worden voor Oudejaarsdag 
(23, 27 en 30 december) nog ge-
leegd en vervolgens afgesloten. 
Op maandag 2 januari openen we 
de containers weer. Carbidschieten is niet toege-

staan in Hendrik-Ido-Ambacht. 
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09 ja
n

16 ja
n

Om 19.30 uur
Nieuwjaarsreceptie

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 collectes
van 2 t/m 7 januari 202

Werk in de wijk

Ambachtsezoom;
 bouw- en woonrijp maken 
toekomstig bedrijvenpark tot 
eind 2022.

Inrichten Waterbusplein;
 tot en met december 2022.

De Hoogenbergpad;
volledig afgesloten vanaf beide 
kanten t/m 30 december; om-
leidingsroute ingesteld.

  Veersedijk afgesloten t.h.v. 
no. 49;

 bouw woningen tot 30 juni 
2023; bedrijven zijn   bereik-
baar van no. 49 – 79; omlei-
dingsroutes zijn ingesteld.

Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

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

• Het vervangen zuilen onder-
grondse containers en verwij-
deren ondergrondse contai-
ners; door de hele gemeente; 
tot 1 april 2023.

• Het kappen van bomen op 
diverse locaties vanuit boom-
veiligheidscontrole najaar 2022 
(zie website).

• Renovaties, snoeien en inboe-
ten van beplantingen door 
de hele gemeente; start half 
november tot eind maart 2023.

1

2

3

4

Het jongerenwerk in Ambacht organiseert in de kerstvakantie verschillende activiteiten. Zoals lasergamen, voetbal en 
een FIFA 23-toernooi. Kijk voor meer informatie op https://jongerenwerkhia.nl.

Bewoners van het Banckertplein ontvangen de prijs voor de hele straat voor 
de mooiste buurtkerstboom. De winnende kerstboom was onder andere ver-
sierd met houten schijfjes voorzien van wensen voor 2023.

Voorkom verstoppingen 
nieuwe ondergrondse 
containers
De nieuwe containers beschikken 
over twee inwerpopeningen. Een 
opening voor een 30 liter zak (de pas 
één keer aanbieden) en een 60 liter-
opening (de pas twee keer aanbie-
den). De nieuwe ondergrondse con-
tainers worden over het algemeen 
goed gebruikt, maar niet altijd. En 
dat is met name vervelend voor de 
buren.

Met dekbedden, kartonnen dozen, 
stukken piepschuim en te grote, er 
bovenuit stekende vuilniszakken ra-

ken de containers verstopt. Dekbed-
den en piepschuim kunt u inleveren 
bij de milieustraat, kartonnen dozen 
horen bij het oud papier. Let op 
de grootte van de vuilniszakken en 
maak (snoei)afval ook compact ge-
noeg. Zorg dat alles in de inwerpope-
ning past en er niet bovenuit steekt. 

Hieronder een aantal afbeeldingen 
van waar onze buitendienst tegenaan 
loopt. Laten we er samen voor zor-
gen dat iedereen zijn/haar afval kan 
blijven aanbieden. 
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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.fi xi.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

Sinds vorig jaar publiceren alle overheidsinstanties hun offi ciële 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.

Verleende besluiten APV en bijzondere wetten**
Guldenweg 40, telekraan | Sophiapromenade 78, wijziging leidinggevenden slijterij | 
Sophiapromenade 14, wijziging leidinggevenden slijterij.

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunningen*
Achterambachtseweg 8B, vervangen drainage | Admiraal de Ruyterlaan 1, plaatsen tijdelijke 
klaslokalen | Noordeinde 121, herstellen damwand en constructie | Stoelenmatter 3, plaatsen 
dakkapel voorzijde.

Rectifi catie reeds gepubliceerde verleende omgevingsvergunning is nieuwe aanvraag**
Veldwachter 3, realiseren nieuwe woning.

Besluit buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning*
Guldenweg 26, verbreden inrit | Nijverheidsweg 1, aanbrengen spandoek met frame | 
Onderdijk 26, plaatsen zonnepanelen achterdakvlak.

Verleende omgevingsvergunningen**
Evertsenstraat 14, plaatsen dakkapel voorzijde | Kerkstraat 28, plaatsen buitenverblijf | 
Stoelenmatter 3, plaatsen dakkapel voorzijde.

Besluit verlenging beslistermijn**
Achterambachtseweg 16, vergroten bedrijfswoning.

* 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.  


