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De gemeenteraad van Hendrik-Ido-
Ambacht heeft ingestemd met de 
invoering van een recycletarief voor 
restafval. De Ambachter krijgt vanaf 
1 januari 2024 invloed op de eigen 
afvalstoffenheffi ng. 

Wethouder Ralph Lafl eur: “Een 
recycletarief stimuleert om afval 
te scheiden, daarmee is dit be-
sluit een goede uitkomst voor 
ons milieu. Uit de ervaringen van 
andere gemeenten weten we: 
een recycletarief zorgt voor min-
der restafval, meer herbruikbare 
stromen en lagere kosten. Het zal 
even wennen zijn, daar gaan we 
onze inwoners bij helpen, onder 
meer met voorlichting en afvalcoa-
ches. Onze restafvalzakken zitten 
nu vol herbruikbare grondstof-
fen die er niet in thuishoren. Met 
een recycletarief belonen we de 
goede afvalscheider, anderen da-
gen we uit om het beter te doen.”

Afvalstoffenheffi ng in twee delen
Vanaf 2024 betalen huishoudens 
een lager basistarief. Met daarnaast 
een variabel recycletarief per aan-
bieding van restafval. Wie gemid-
deld afval scheidt, blijft eenzelfde 
bedrag betalen als nu het geval is. 

Het aanbieden van herbruikbare 
afvalstromen blijft gratis: GFT-E, 
glas, oud papier, karton, textiel, 
plastic, blik en drinkpakken. 

Verbeteringen in het systeem 
Veel van de containers in Ambacht 
zijn aan het einde van hun levens-
duur; die worden in de aanloop 
naar 2024 vervangen. De kans op 
storingen wordt hierdoor minimaal. 
Zakken met plastic afval worden in 
plaats van tweewekelijks straks 
wekelijks ingezameld met ringen 
aan lantaarnpalen. Zo’n 100-150 
restafvalcontainers die minimaal 
gebruikt worden, komen te verval-
len. Vaak gaat het om locaties met 
meerdere containers, waarvan de 
dubbele containers overbodig zijn. 
De maximale loopafstand vanaf 
een Ambachtse voordeur tot een 
restafvalcontainer wordt 200 me-
ter. In de rest van Nederland is die 
afstand gemiddeld 300 meter.

Meer informatie
Bezoek onze webpagina met 
vragen en antwoorden: 
www.h-i-ambacht.nl/recycletarief. 
Vragen stellen is mogelijk via 
duurzaam@h-i-ambacht.nl.

Beter scheiden door recycletarief vanaf 2024 

Verkiezingen

StemWijzer Ambacht 10 februari online

Verkiezingsdebat 

Help mee op het stembureau

Op 16 maart zijn de gemeente-
raadsverkiezingen. Welke onder-
werpen spelen er in Ambacht en 
wat zijn de standpunten van de 
politieke partijen hierover? De 
StemWijzer, die donderdag 10 
februari uitkomt, helpt u op weg. 

De StemWijzer bevat ongeveer 
30 stellingen. Deze kunt u be-
antwoorden met ‘eens’, ‘on-
eens’ of ‘geen van beide’. De 
StemWijzer vergelijkt vervolgens 
met welke partijen u de meeste 
overeenkomsten hebt. Bij ieder 
standpunt staat een toelichting 
van de politieke partijen. Daar-
door ziet u eenvoudig wat zij 
van een bepaald onderwerp vin-

den. Ook kunt u de partijen een-
voudig met elkaar vergelijken.

De StemWijzer, die is ontwik-
keld door ProDemos, komt 10 
februari online op 
www.StemWijzer.nl.

In aanloop naar de gemeente-
raadsverkiezingen van woens-
dag 16 maart gaat Radio 
Rijnmond in de hele regio in 
gesprek met de lokale lijsttrek-
kers. Op woensdag 16 februari 

tussen 18.00 en 19.00 uur zijn 
de Ambachtse lijsttrekkers aan 
het woord. Atos zendt deze 
radio-uitzending via beeld uit 
vanuit de raadszaal van de ge-
meente Hendrik-Ido-Ambacht. 

Radio Rijnmond is te ontvangen 
via de ether op 93,4 FM of digi-
taal via uw kabelprovider. Voor 
meer informatie over ATOS: 
www.atosrtv.nl/omroep/ontvangst.

We zoeken stembureauleden. Na 
onze eerste oproep ontvingen we 
enthousiaste aanmeldingen, maar 
we kunnen nog meer leden ge-
bruiken.

Dus bent u 18 jaar of ouder, 
sociaal vaardig, fl exibel (tijd, 
pauzes, locatie, tot laat moeten 
blijven) en betrokken bij onze 
gemeente? Meld u dan aan als 
lid van stembureaus.
Het werken op een stembureau 

is een bijzondere ervaring én u 
ontvangt er een fi nanciële ver-
goeding voor. 
Wilt u meer informatie, kijk dan op
www.h-i-ambacht.nl/verkiezingen. 
Meteen aanmelden kan per mail: 
verkiezingen@h-i-ambacht.nl.

Acties om 
energie te 
besparen 
Op www.regionaalenergieloket.nl/acties
vindt u een overzicht van lopende acties 
om energie te besparen, zoals de isolatie 
en dubbelglasactie voor woningeigena-
ren.

Ook organiseert de gemeente samen 
met het Regionaal Energieloket een 
aantal informatieavonden: 
• Woensdag 9 februari: digitale in-

formatieavond isolatie/dubbelglas 
voor woningeigenaren 

• Woensdag 16 februari: digitale in-
formatieavond energie besparen 
voor huurders

21 Fe
b

Om 20.00 uur
Commissie WOS
Online te volgen

22 Fe
b

Om 20.00 uur
Commissie RZ/
De Volgerlanden
Online te volgen

23 Fe
b

Om 20.00 uur
Commissie ABA/Financiën
Online te volgen

07 M
aa

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen

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 collecte
14 t/m 19 februari 



@gemeentehia woensdag 9 februari 2022

Werk in de wijk

 Ambachtsezoom: bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark, tot eind maart 
2022

  Inrichten Waterbusplein, tot 
voorjaar 2022

  
De Volgerlanden; reiniging 
/ inspectie riool; gefaseerde 
uitvoering tot en met april 
2022 (bewoners worden vooraf 
geïnformeerd)

De Laantjes; woonrijp maken; 
tot en met april 2022

De Straatjes, bouwrijp maken; 
tot 14 maart 2022

Reconstructie bushaltes 
Ambachtsezoom ter hoogte 
van kruising met Het Tasveld; 
en aanbrengen opslagdepot 
groenvak tussen De Zelling 
en Ambachtsezoom; start 31 
januari  tot eind februari

Verkeershinder Krommeweg 
(deel Sophialaan naar Intra-
tuin) halve rijbaan afgesloten 
en verkeersregeling met ver-
keersregelaars; 8 en 9 februari

Zwanebloem afsluiting en 
omleiding via Langeweg en 
Korteweg; 10 februari

   Zaaivat; gefaseerd aanbrengen 
van de defi nitieve bestrating 
t/m 25 februari; bewoners ont-
vangen brief van de aannemer

  Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

• Kappen van 68 vergunnings-
vrije bomen in hele gemeente 
(meer informatie en de locatie 
van deze bomen vindt u op 
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 bomenbestand:
 april 2021 – oktober 2022;

• Aanplant van bomen vanaf 
januari, zie website voor de 
locaties

• Aanplant groen in De Laantjes; 
vanaf 7 februari

• Diverse werkzaamheden aan 
watergangen; inpeilen en 
inventarisaties beschoeiingen: 
1e kwartaal 2022
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Offi ciële publicaties woensdag 9 februari 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.fi xi.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 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? 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 www.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.

Offi ciële publicaties

Verleende besluiten APV en bijzondere wetten**
Hoogveen, het leggen van 2 laagspanning openbare verlichting kabels door Stedin Netten 
BV. 

Nieuwe aanvragen*
Aalborg Haackslaan 33, plaatsen dakopbouw nummers 33, 35 en 37 |Achterambachtse-
weg 41, realisatie paardenbak met hekwerk |Ambachtsezoom kavel Omega 7, bouwen be-
drijfspand, plaatsen erfafscheiding, plaatsen vlaggenmasten, plaatsen bijgebouw en aanleg 
in-en en uitrit |Dadelgaarde 137, plaatsen dakkapel in voordakvlak |van der Eijndestraat 16, 
realiseren dakopbouw en dakkapel |Ambachtsezoom kavel Delta 7a,bouwen (bedrijfs) wo-
ning ( E ) |Ambachtsezoom kavel Delta 7b, bouwen (bedrijfs) woning ( M ).

Verleende omgevingsvergunningen**
Wilhelminasingel 6, plaatsen dakopbouw op de schuur.

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Ambachtsezoom kavel Delta 3 en 7, bouwen bedrijfshal en 2 woningen. 

Verkeersbesluiten**
Bongerd, tegenover nr. 37, elektrische laadvoorziening |Beukenstraat, gehandicaptenpar-
keerplaats.

* 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 vra-
gen? Neem dan gerust contact op met de afdeling Beheer Openbare Ruimte (team vergun-
ningverlening en handhaving) via telefoonnummer 14 078.

LET OP! Op 1 juli 2022 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 15 februari 2022 tot 1 juli 2022 een aanvraag uitgebreide procedure omgevingsvergunning te volgen (in plaats van een aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging). Zo 
voorkomt u vertraging en extra kosten. Voor aanvragen die na 1 juli worden ingediend, gelden de nieuwe regels van de Omgevingswet. 

Vragen? Neem gerust contact op met team Ruimtelijke Ordening van de gemeente via telefoonnummer 14078. 

TOEKENNING NUMMERS KANDIDATENLIJSTEN 
Op 4 februari 2022 besloot het centraal stembureau 
om 10.00 uur in een openbare zitting over:
• de geldigheid van de 

kandidatenlijsten
• handhaving van de daarop voorkomende kandidaten
• handhaving van de geplaatste aanduiding
• de nummering van de 

kandidatenlijsten

Dit zijn de toegekende nummers van de kandidatenlijsten:
1   SGP-ChristenUnie
2   Gemeente Belangen
3   CDA
4   VVD
5   D66
6   Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
7   A.U.B.

8 ECHT VOOR AMBACHT (E.V.A.)
9 Realistisch Ambacht

De toegekende nummers van de kandidatenlijsten staan ook 
op het proces-verbaal I4. Het proces-verbaal ligt ter inzage bij 
receptie van de gemeente en op 
www.h-i-ambacht.nl/verkiezingen.

Tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft wethouder Steven van Die de 
leden van de raad de eerste exemplaren van ‘Ambacht Sociaal’ uitgereikt. 
Dit boekje is een hulpwijzer voor inwoners bij vragen over werk, geld, zorg, 
welzijn, opgroeien, relaties, wonen, vervoer, ontspanning en ontmoeting. 
Ambacht Sociaal helpt om de juiste organisatie te vinden. Het boekje is 
onder andere te verkrijgen bij het gemeentehuis en het Sociaal Wijkteam.


