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Jeugdzorg, de lokale aanpak van 
armoede en schulden en beleid 
rondom werk en inkomen en zorg en 
ondersteuning. De Adviesraad Soci-
aal Domein geeft hierover (en meer) 
gevraagd en ongevraagd advies aan 
de gemeente. Hebt u hart voor het 
welzijn van onze inwoners, wordt 
dan lid van deze raad!

De leden zijn de ogen en oren van 
de Ambachtse samenleving. Ogen 
en oren gericht op het welzijn van 
iedereen. Het gaat onder meer over 
veilig en gezond opgroeien, armoe-
de en schulden, de aanpak van een-
zaamheid en het langer zelfstandig 
blijven wonen van senioren. “De 
gemeente ziet ons als een serieuze 
partner bij de stappen die ze zet op 
het gebied van welzijn”, zegt voor-
zitter Gert Stolk.

Eigen ontwikkeling
Lid Tineke Veldhuisen weet precies 
waarom ze lid is van deze raad: “Ik 

wil iets betekenen voor anderen. 
Voor mensen die ons nodig hebben. 
Het is prachtig wanneer wij als raad 
zaken voor elkaar krijgen. Zaken die 
het welzijn van anderen verbeteren. 
Ik word daar blij van.” Gert vult aan: 
“In onze raad werk je ook aan je ei-
gen ontwikkeling, via cursussen en 
workshops en we leren als leden 
ook van elkaar en van ons werkge-
bied. Lid zijn van de Beleidsadvies-
raad maakt écht een rijker mens van 
je.”

Lid worden?
De Adviesraad Sociaal Domein ver-
gadert ongeveer 10 keer per jaar. 
Inclusief voor- en nawerk besteedt 
u acht uur per keer. Voor het werk 
bij deze raad is een vrijwilligersver-
goeding beschikbaar. Wilt u ook lid 
worden van de Beleidsadviesraad 
Sociaal Domein? Stuur dan uw cv en 
motivatie naar voorzitter Gert Stolk 
(stolk-g@caiway.nl).

Gert Stolk (links) en Tineke Veldhuisen voelen zich een rijker mens als lid van de Beleidsadviesraad Sociaal Domein.

Zaterdag doopte vrijwilligster van Zuid-Hollands Landschap Helene Toe-
poel het nieuwe veer van en naar de Sophiapolder. Het voetveer draagt 
de naam Sophia en is geschikter voor gebruik door hulpdiensten dan het 
vorig. Het schip komt in het eerste kwartaal van 2023 in de vaart.

“Je wordt er écht een rijker mens van”

NK Tegelwippen: Ambacht 
2de in de Drechtsteden

Verstrekking van uw 
gegevens uit de basis- 
registratie personen (BRP)

Verhoging eenmalige energietoeslag

Nederland wipte een dikke 2,8 mil-
joen tegels uit tuinen, oftewel een 
oppervlakte van 40 voetbalvelden of, 
opgestapeld, 1000 keer de Domtoren. 
Een prachtig resultaat van het NK Te-
gelwippen 2022. Ambacht deed ook 
mee en behaalde een keurige tweede 
plek in de Drechtsteden, net achter 
Dordrecht.

Ambacht deed van harte mee aan 
het NK Tegelwippen, met een aan-
tal opvallende acties: Intratuin ruilde 
bijna 2000 tegels om voor plantjes, 
de mannen van de gemeentelijke 
buitendienst haalden meer dan 6 ton 
tegels op, wethouder Ralph Lafl eur 
wipte eigenhandig en samen met de 
leerlingen 175 tegels op het school-
plein van de Watervlinder en Rhiant 
en een aantal huurders van de Schut-
se haalden er 375 tegels uit. Lande-
lijk behaalde Ambacht de 63ste plek 
van de 135 deelnemende gemeenten.

Schaduw en biodiversiteit
Inwoner Anné Plaisier deed mee met 
het NK Tegelwippen. “Toen wij in 
juni verhuisden, zagen we nauwelijks 
vogels in onze voor 95% betegelde 
tuin. Als ex-hovenier vind ik groen in 
een tuin belangrijk, een groene om-
geving is immers een gezonde om-
geving. Het geeft schaduw op warme 
dagen en het is goed voor de biodi-
versiteit. Deel één van de tegels is in-
middels verwijderd, binnenkort gaan 
we verder met tegels wippen. Uiter-
aard behouden we wel een terras en 
een pad naar de schuur. Tegels wip-
pen kan iedereen, ik raad wel aan om 
van tevoren een plannetje te maken.

Volgend jaar weer
Het NK Tegelwippen werd dit jaar 
gewonnen door de gemeente Den 
Haag met meer dan 300.000 tegels. 
Het plan van Ambacht is om volgend 
jaar weer mee te doen aan het Neder-
lands Kampioenschap Tegelwippen.

Overheidsinstanties en de door de 
minister aangewezen instellingen 
krijgen altijd gegevens uit de ba-
sisregistratie personen (BRP). Deze 
gegevens hebben zij nodig voor het 
uitvoeren van hun taken. 

Denk hierbij aan:
• Belastingdienst
• Justitie
• Pensioenfondsen
• Sociale Verzekeringsbank 
• instellingen voor bevolkingsonder-
zoek (borstonderzoek).
De gemeente is verplicht deze gege-
vens te verstrekken.

Andere instanties 
De gemeente geeft geen gegevens 
aan commerciële instellingen en 
privépersonen. Wel mogen wij ge-
gevens verstrekken aan instellingen 
met een maatschappelijk belang. 
Deze instellingen krijgen uw gege-
vens alleen als zij die nodig hebben 
voor de uitvoering van hun taak. Als 
u dit niet wilt, kunt u om geheim-
houding van uw gegevens vragen. 

Meer weten?
Op www.h-i-ambacht.nl leest u meer 
informatie. Als zoekwoord geeft u 
‘geheimhouding’ in.

De hoge energiekosten veroorzaken 
nog steeds fi nanciële problemen bij 
inwoners, ook in de Drechtsteden. 
Het Rijk heeft een vergoeding inge-
steld om mensen met een inkomen 
tussen 120% en 130% van het wet-
telijk sociaal minimum te helpen met 
betalen van hun energierekening. 
Dit heet de energietoeslag. De ge-
meenteraden van de gemeenten in 
de Drechtsteden hebben besloten 

om de eenmalige energietoeslag te 
verhogen. 

Inwoners van Ambacht ontvangen 
€ 300,- extra energietoeslag. Hebt 
u eerder de energietoeslag van � 
600,- ontvangen, dan krijgt u deze 
extra toeslag automatisch. De Soci-
ale Dienst Drechtsteden informeert u 
hierover per brief.

Meer informatie en aanvragen een-
malige energietoeslag
Hebt u nog geen eenmalige energie-
toeslag aangevraagd? Of wilt u meer 
informatie? Kijk dan op de website 
van de Sociale Dienst Drechtsteden  
www.socialedienstdrechtsteden.nl/
energieinformatie. Via deze website 
kunt u ook meteen een aanvraag in-
dienen.

Adviesraad Sociaal Domein zoekt leden
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Om 20.00 uur 
Raadsvergadering

Om 20.00 uur
Cie WOS 
komt te vervallen

Om 20.00 uur 
Cie RZ/De Volgerlanden

Om 20.00 uur
Cie ABA/Financiën

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 12 t/m 17 december
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Werk in de wijk

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

Inrichten Waterbusplein; tot en 
met december 2022

 Herstraten Soeteliefskamp 1 
t/m 24; 28 november tot half 
december 2022

 De Hoogenbergpad; volledig 
afgesloten vanaf beide kanten 
t/m 30 december; omleidings-
route ingesteld

 Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

• het reguliere onderhoud 
aan de groenvoorzieningen 
uitvoeren, zoals schoffelen, 
maaien en randsnoei bij hees-
terbeplantingen; doorlopend

• het snoeien van bomen 
(treurwilgen) door de hele ge-
meente; de werkzaamheden 
lopen door tot 10 december 
2022

• vervangen zuilen ondergrond-
se containers en verwijderen 
ondergrondse containers; 
door de hele gemeente; 12 
september 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 12 december (zie 
ook de website)

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

• het aanbrengen van bomen 
en groenvoorzieningen in de 
Laantjes (De Volgerlanden); 
21 november t/m 7 december

• Renovaties, snoeien en 
inboeten van beplantingen 
door de hele gemeente; start 
half november tot eind maart 
2023
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Openbare commissievergaderingen 
december 2022

Op maandag 16 januari 2023 vergadert de 
gemeenteraad. Als voorbereiding daarop 
vergaderen de commissies in december. Via https://
hendrikidoambacht.raadsinformatie.nl/kunt u deze 
vergaderingen live volgen. 

Op de agenda’s van de commissievergaderingen 
staan de volgende vaste agendapunten: opening, 
vaststelling van de agenda, spreekrecht burgers, 
mededelingen en ingekomen stukken, informatie 
van het college/de portefeuillehouder, uitwisseling 
regionale samenwerking, agendapunten volgende 
vergadering en sluiting. 

De specifi eke agendapunten vindt u hieronder per 
commissie vermeld:

Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken
Maandag 12 december 2022, 20:00 uur: vervalt 
wegens ontbreken van agendapunten

Ruimtelijke Zaken – De Volgerlanden
Dinsdag 13 december 2022, 20:00 uur 
• Tijdelijke oplossing voorzieningen sport en 

bewegingsonderwijs i.v.m. renovatie gymzaal 
Admiraal

• Vaststelling partiële herziening Antoniapolder +

Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden-Financiën
Woensdag 14 december 2022, 20:00 uur
• Begrotingswijziging als gevolg 

collegewerkprogramma
• Protocol accountantscontrole 2022 en 

normenkader 2022

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

Spreekrecht 
Iedereen krijgt de gelegenheid om tijdens de raads- 
en commissievergaderingen iets te zeggen 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 
griffi er over welk(e) onderwerp(en) op de agenda u 
iets wilt zeggen. Dat kan via telefoonnummer 078 770 
26 87 en e-mailadres: gh.logt@h-i-ambacht.nl.
- Geef uw naam, (e-mail)adres en telefoonnummer op.

Tijdens de vergadering krijgt u 5 minuten het woord 
van de voorzitter in volgorde van aanmelding. Hierna 
doet de voorzitter of een lid van de commissie een 
voorstel voor de behandeling van uw inbreng.

Ontwerp achtste herziening exploitatieplan De Volgerlanden-Oost

Burgemeester en wethouders van Hendrik-
Ido-Ambacht maken bekend dat met ingang 
van donderdag 8 december 2022 tot en met 
woensdag 18 januari 2023 het ontwerpbesluit 
tot vaststelling van de achtste herziening van 
het exploitatieplan De Volgerlanden-Oost ter 
inzage ligt. 

Terinzagelegging 
Het hiervoor genoemde ontwerpbesluit 
wordt op grond van artikel 6.14 van de Wet 
ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de 
Algemene wet bestuursrecht op de volgende  
locaties ter inzage gelegd/gepubliceerd zodat 
u ze kunt inzien en raadplegen:

- In de publieksruimte van het 
gemeentehuis, Weteringsingel 1 tijdens 
onze openingstijden. 

- Digitaal via www.h-i-ambacht.nl
(Inwoners & Ondernemers > Alle 
onderwerpen > Ruimtelijke plannen > 
Bestemmingsplannen in procedure);

- Op de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
Identifi catienummer (IDN) van het 
exploitatieplan is: NL.IMRO.0531.
EP06Volgerloost8hz-2001.

De toelichting op het exploitatieplan wordt ook 
ter inzage gelegd maar is enkel ter informatie. 

Zienswijzen 
Belanghebbenden kunnen gedurende de 
inzagetermijn schriftelijk hun zienswijze 
kenbaar maken op het ontwerpbesluit voor 
zover dit betrekking heeft op structurele 
onderdelen. Een besluit tot herziening op niet-
structurele onderdelen is uitgezonderd van de 
mogelijkheid om beroep in te stellen (artikel 
8.5 lid 1 Awb). U moet uw zienswijze voorzien 
van uw naam, adres, datum, handtekening en 
motivering, en richten aan de gemeenteraad 
van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 
AA Hendrik-Ido-Ambacht.

Ook kunt u eventueel mondeling een 
zienswijze kenbaar maken. Maak hiervoor een 
afspraak via telefoonnummer: 078-7702669. 
Om termijnoverschrijding te voorkomen 
verzoeken wij u om uiterlijk 14 dagen vóór 
afl oop van de inzagetermijn een afspraak te 
maken.

Hendrik-Ido-Ambacht, 7 december 2022
Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-
Ambacht

woensdag 7 december 2022Offi ciële publicaties

Na de aftrap op donderdag 25 au-
gustus door wethouder Jauharina Oe-
lfke-ten Seldam vonden de afgelopen 
maanden zes verschillende bijeen-
komsten plaats op het gebied van fi t 
en veilig blijven fi etsen tot je 100ste. 

De bijeenkomsten bestonden uit 
verschillende theorie- en praktijkon-
derdelen zoals een interactieve ver-
keerskennisquiz, fysio-fi t oefeningen 
van een geriatrisch fysiotherapeut, 
een behendigheidsparcours, een 
fi etscheck en dode hoek oefeningen 
met een vrachtwagen. Ook waren er 
voorlichtingen over medicijnen en 
het effect van ouder worden in het 
verkeer. De bijeenkomsten werden 
aangeboden door Hi5 Ambacht in 
samenwerking met het Regionaal On-
dersteuningsbureau Verkeersveilig-
heid Zuid-Holland. 

Volgend jaar biedt Hi5 Ambacht dit 
leuke en leerzame project nog een 
keer aan. Mocht u interesse hebben, 
houdt de website van Hi5Ambacht 

dan in de gaten! 
https://www.hi5ambacht.nl/

Doortrappen 55+ Hendrik-Ido-Ambacht 
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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**
Sophiapromenade 14. het vergroten van de slijterij | Sophiapromenade 78, het verstrekken 
van alcohol in een slijterij | Rossenburgpad 10, het wijzigen van de leidinggevenden op 
de exploitatievergunning |Rossenburgpad 10, het wijzigen van de leidinggevenden op de 
Alcoholwetvergunning |Uiterwaard, het leggen van een LS kabel en nieuwe aansluitingen 
door Stedin Netten BV |De Wadi, het maken van huisaansluitingen door Oasen NV | 
Natuursteenweg, het leggen van diverse laagspanning elektra kabels door Stedin Netten 
BV |Onderdijk, het maken van 14 glasvezelaansluitingen door Delta Fiber Netwerk BV | 
Appelgaarde, het leggen van een laagspanning kabel t.b.v. laadpaal |Onderdijkse Rijweg, het 
leggen van 1 laagspanningskabel door Stedin Netten BV. 

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunningen*
Onderdijkse Rijweg ongenummerd-kavel 3, realiseren nieuwe woning |Stoelenmatter 25, 
bouwen vrijstaande woning |Stoelenmatter 27,  bouwen vrijstaande woning.

Besluit buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning **
De Hooge Donck 16, wijzigen en uitbreiden woning.

Verleende omgevingsvergunningen**
Hooftlaantje 92, wijzigen garagedeur in vast gevelkozijn.

* 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.


