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Sinds 1 januari 2023 zamelt de ge-
meente plastic, blik en drinkpakken 
(PBD) wekelijks in. Inmiddels zien 
we de hoeveelheid ingezameld PBD 
toenemen. Wethouder Ralph Lafleur: 
“Het is goed om te zien dat onze 
inwoners zoveel aandacht schenken 
aan het scheiden van PBD”.

Alle verzamelcontainers voor plastic, 
blik en drinkpakken verdwijnen eind 
februari 2023 uit het straatbeeld. 
In plaats daarvan plaatst(e) de ge-
meente zogenoemde kroonringen 
verspreid over Hendrik-Ido-Ambacht. 
Hieraan hangt u de inzamelzakken 
met PBD. Een aandachtspunt om 
overlast te voorkomen: hang de in-
zamelzakken niet eerder dan don-
derdagavond, maar vóór vrijdag 
07.30 uur aan een kroonring.

Dank
Wethouder Lafleur heeft begrip voor 
de opbouwende kritiek van inwo-
ners: “Alles wat nieuw is, is even 
wennen, ook voor de gemeente. We 
blijven scherp kijken naar de hoe-
veelheid kroonringen en de plekken 
waar ze hangen. Zo nodig passen 
we die aan. Afval scheiden is heel 
belangrijk. Hoe beter we verschillen-
de soorten afval apart houden, hoe 
meer we waardevolle grondstoffen 
opnieuw kunnen gebruiken. We zijn 
met elkaar goed op weg om het rest-

afval te verminderen. Het wekelijks 
inzamelen van PBD is een belangrijk 
onderdeel daarvan. Ik spreek graag 
mijn waardering uit, want we zien 
dat de kroonringen goed gebruikt 
worden.”

Vragen?
Ontbreken er kroonringen of hebt 
u een vraag over de plek waar ze 
hangen? Laat het ons weten en stuur 
een e-mail naar duurzaam@h-i-am-
bacht.nl. We nemen alle opmerkin-
gen in overweging.

Wat is PBD ook weer?
Wilt u weten wat in de PBD inza-
melbak mag, stel uzelf dan drie 
vragen: 1. Is het een verpak-
king, 2. Is het leeg en 3. Komt 
het uit de keuken of de badka-
mer? Drie keer ja? Dan hoort het 
bij plastic, blik en drinkpakken. 
Raadpleeg ook de HVC-app en 
ontdek via een scan of iets tot 
PBD of restafval hoort.

Waar vindt u de PBD inzamel-
zakken?
1. Ophalen in het gemeentehuis.
2. Te bestellen in de webwinkel 
van HVC via webshop.hvcgroep.nl.
3. Halen in een van de Ambacht-
se supermarkten (blauwe krat).

“Het gaat om onze toekomst”
Nieuwe kans voor boompjes en struikjes

Winkelcentrum Reeweg voldoet aan de Fair Trade-eisen. Uit handen van wethouder Ralph Lafleur ontving het win-
kelcentrum een oorkonde in de vorm van een bordje. Fair Trade betekent eerlijke handel voor iedereen, waarbij alle 
partijen een eerlijke prijs krijgen voor zijn/haar product. Een kerngroep, bestaande uit Marijke Gommans, Floor van 
de Velde en Peter Libregts, zet zich ervoor in om van heel Hendrik-Ido-Ambacht een Fair Trade-gemeente te maken.

Wethouder Lafleur hangt vrijdagochtend vroeg een PBD-zak aan een kroonring. “Alle nieuwe dingen zijn wennen, 
maar de kroonringen worden al goed gebruikt.”

Of hijzelf afval scheidt. En waarom 
hij duurzaamheid belangrijk vindt. 18 
Kinderen uit de zogenoemde plusklas 
van drie basisscholen interviewden 
op woensdag 8 februari wethouder 
Ralph Lafleur over duurzaamheid.

Kijk ze zitten, 18 leerlingen van de 
Willem de Zwijgerschool, de Stadhou-
der Willem III school (beide uit Hen-
drik-Ido-Ambacht) en de Ds. Abraham 
Hellenbroekschool uit Zwijndrecht. 
Locatie: de raadszaal van het ge-
meentehuis, op de plek waar ‘nor-
maal gesproken’ de gemeenteraad 
vergadert. Enthousiast en kritisch. 
Goed voorbereid om wethouder Ralph 
Lafleur te bevragen over wat zij be-
langrijk vinden. Vragen op een vel 
papier. Microfoon aan, om en om een 
vraag aan de wethouder, microfoon 
uit. Duidelijk is dat het onderwerp 
(duurzaamheid) hen bezighoudt. Ze 
noemen “afval scheiden”, “het be-
lang van groen”, “zuinig met water” 
en “vaker de fiets pakken”. Maar ook 
zonnepanelen, biodiversiteit, bomen 
en warmtepompen passeren de re-
vue.

Klimaathelden
Duurzaamheid is een breed en inge-
wikkeld onderwerp. Maar de kinderen 
snappen als geen ander waarom we 
met z’n allen zuinig met de planeet 
moeten omgaan. “Het gaat om onze 
toekomst”, klinkt het. Klimaathelden 
noemt de wethouder hen, omdat zij 
zich zorgen maken en er wat aan wil-
len doen. “Wat doet de gemeente 
aan duurzaamheid?”, wil een leerling 
weten. De wethouder vertelt over een 
naderend duurzaamheidsprogramma 
van het huidige college. “Dit komt 
tot stand met de gemeenteraad, on-
dernemers en inwoners. En we willen 
jullie, de kinderen, er ook bij betrek-
ken.” Knikkende hoofden, de kinde-
ren zijn het ermee eens.

Huiswerk
De tijd vliegt voorbij. Ralph Lafleur 
dankt de kinderen voor hun initiatief 
voor dit gesprek en geeft ze een ca-
deautje. Met huiswerk gaat iedereen 
weer aan de slag: de wethouder om 
Hendrik-Ido-Ambacht nog duurzamer 
te maken en de kinderen om de wet-
houder daarbij te helpen.

In Hendrik-Ido-Ambacht besteden we 
veel aandacht aan groen. Bijvoorbeeld 
tijdens de actie MeerBomenNu, die 
vrijdag 10 februari plaatsvond. Boom-
pjes en struikjes, oftewel inheemse 
zaailingen, krijgen bij deze actie een 
nieuwe, kansrijke leefomgeving. Na 
het verwijderen van de zaailingen uit 

de kansarme leefomgeving slaan we 
ze aan de Zelling tijdelijk op in een 
zogenoemde Bomenhub. Hier liggen 
zaailingen van de esdoorn tot de 
kastanje en van de boerenjasmijn tot 
de wilg. Voldoende keuze dus. Wet-
houder Ralph Lafleur was afgelopen 
vrijdag aanwezig bij het uitdelen van 

de eerste zaailingen aan enthousiaste 
inwoners en ondernemers: “Een mooi 
initiatief waarbij vergroenen samen-
gaat met circulariteit.” MeerBomenNu 
is een landelijke actie waarbij onge-
veer 7000 vrijwilligers de afgelopen ja-
ren al meer dan één miljoen zaailingen 
een nieuwe kans hebben gegeven.

Kinderen ondervragen wethouder Lafleur

“Alles wat nieuw is, is even wennen”

Wekelijkse inzameling plastic, blik en drinkpakken (PBD)
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Kort nadat we hier in Nederland de 
Watersnoodramp herdachten, wer-
den met name Turkije en Syrië ern-
stig getroffen door een natuurramp. 
Burgemeester Jan Heijkoop:

“Velen van u zullen beelden hebben 
gezien van de aardbeving en de ge-
volgen ervan. Tegenover de grote 
blijdschap wanneer iemand levens on-
der het puin wordt gehaald, staat het 
schril contrast van knagende onzeker-
heid bij velen die iemand missen. Ter 
plekke daar en op afstand, bijvoor-
beeld hier in Hendrik-Ido-Ambacht.

Het USAR, het Urban Search & Res-
cueteam dat enkele maanden gele-
den oefende in onze Oranjebuurt, ver-
richtte belangrijk werk in het gebied. 
Ook nu blijkt Hendrik-Ido-Ambacht 
een meelevende gemeente. Ambach-
ters van Turkse en Syrische afkomst 
waarderen de troostende en bemoe-
digende woorden die zij krijgen.

Ik wens de getroffenen, hun naas-
ten en de hulpverleners veel kracht. 
Ik hoop dat zij steun vinden in deze 
zware tijden.”

h-i-ambacht.nl/OverDeAardbeving

Hebt u moeite met het invullen van 
uw aangifte inkomstenbelasting? Vrij-
willigers en medewerkers van het Fi-
nancieel Hulphuis kunnen hierbij hel-
pen. U hebt hiervoor wel een geldige 
DigiD met sms-code nodig. Als u deze 
nog niet hebt, vraag hem dan aan 
voor 1 maart a.s. via www.digid.nl

U kunt in maart en april tussen 09.00 
en 17.00 uur terecht in Cultureel Cen-
trum Cascade op onderstaande dagen.

Maandagen: 6, 13, 20 en 27 maart
3, 17 en 24 april 
Donderdagen: 9, 16, 23 en 30 maart
6, 13 en 20 april

Maakt u wel vooraf even een afspraak? 
Dit kan eenvoudig via het Sociaal Wijk-
team, telefoonnummer 078 - 6822416 
of per e-mail: info@sophia.nl.

Wat neemt u mee?
Om u goed te kunnen helpen zijn een 
aantal gegevens nodig.  U hebt in alle 
gevallen nodig: uw digiD met sms-co-
de en uw mobiele telefoon (i.v.m. sms-
code). Wat u verder nog nodig hebt 
hangt af van uw persoonlijke situatie.

Inkomsten uit werk of woning?
• uw jaaropgave 2022 

Een eigen koopwoning? 
• overzicht betaalde hypotheekrente
 2022

Andere inkomsten? 
• Bijvoorbeeld bankafschriften
 ontvangen alimentatie.

Het kan ook zijn dat u posten kunt af-
trekken bij u belastingaangifte. Denk 
aan:
- Alimentatie en andere onderhouds-

verplichtingen voor ex-partner
- Reiskosten woon-werk met het 

openbaar vervoer
- Bijzondere zorgkosten
- Kosten voor een dieet wat uw arts 

heeft voorgeschreven

Neem zoveel mogelijk betalingsbe-
wijzen en nota’s mee.
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Om 20.00 uur
Commissie WOS

Om 20.00 uur
Commissie R2-
De Volgerlanden

Om 20.00 uur
Commissie ABA/
Financiën

Om 20.00 uur
Raadsvergadering

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

Agenda

Collecte
Geen collectes
20 t/m 25 februari 

Werk in de wijk

 Ambachtsezoom; bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark

 tot begin 2023

 Inrichten Waterbusplein;
 tot en met maart 2023

 Veersedijk afgesloten ter 
hoogte van nr. 49; bouw 
woningen tot 30 juni 2023;

 bedrijven zijn bereikbaar van 
nr. 49 - 79; omleidingsroutes 
zijn ingesteld

 Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

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

• vervangen zuilen ondergrondse 
containers en verwijderen on-
dergrondse containers; door de 
hele gemeente; tot 1 april 2023

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

• Baggerwerkzaamheden door 
de hele gemeente; loopt door 
tot 15 maart 2023

• Kappen van 5 vergunningsvrije 
bomen locatie Toepad 1 – 11 
en herplanten van 3 sierker-
sen; kappen van 1 vergun-
ningsvrije boom ter hoogte 
van Olykamp 7 (meer infor-
matie op www.h-i-ambacht.nl/
bomenkap)

• Volgerlanden; De Straatjes; 
werkzaamheden woonrijp ma-
ken tot medio juni 2023. Gefa-
seerde uitvoering aansluitend 
op de geplande opleveringen 
van de projectwoningen. Mo-
gelijk enige overlast voor de 
nieuwe bewoners.

1

2

3

Openbare commissievergaderingen februari 2023
Op maandag 6 maart 2023 vergadert 
de gemeenteraad. Als voorbereiding 
daarop vergaderen de commissies in 
februari. Via https://hendrikidoam-
bacht.raadsinformatie.nl/ kunt u 
deze vergaderingen live volgen.

Op de agenda’s van de commissie-
vergaderingen staan de volgende 
vaste agendapunten: opening, vast-
stelling van de agenda, spreekrecht 
inwoners, mededelingen en inge-
komen stukken, informatie van het 
college/de portefeuillehouder, uit-
wisseling regionale samenwerking, 

agendapunten volgende vergade-
ring en sluiting.

De specifieke agendapunten vindt 
u hieronder per commissie vermeld:

Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken
Maandag 20 februari 2023, 20:00 uur
• Zienswijze ingroeiperiode
 kostenverdeling GR Sociaal

Ruimtelijke Zaken - De Volgerlanden
Dinsdag 21 februari 2023, 20:00 uur
• Achtste herziening exploitatieplan
 De Volgerlanden-Oost

Algemeen Bestuurlijke
Aangelegenheden-Financiën
Woensdag 22 februari 2023, 20:00 uur
• Zienswijze oprichting Stichting
 waarborgfonds veiligheidsregio’s
• Stand van zaken Openbare
 orde en veiligheid
• Open discussie Startnotitie
 Hondenbeleid

U kunt de stukken ook via de ge-
meentesite 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 commissie-
vergaderingen 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 gebruik-
maken 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 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 mi-
nuten het woord van de voorzitter 
in volgorde van aanmelding. Hierna 
doet de voorzitter of een lid van de 
commissie een voorstel voor de be-
handeling van uw inbreng.

Aardbeving: Ook Ambacht 
leeft mee

Hulp bij invullen aangifte inkomstenbelasting

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Officiële publicaties

Beleidsregels minimabeleid Drechtsteden vastgesteld
Het Dagelijks Bestuur van de GR So-
ciaal heeft op 6 februari 2023 de Be-
leidsregels minimabeleid Drechtsteden 
vastgesteld. Deze beleidsregels bepa-

len onder welke voorwaarden inwoners 
een beroep kunnen doen op minima-
regelingen zoals de individuele bijzon-
dere bijstand en het SMS-Kinderfonds. 

De beleidsregels zijn aangepast in ver-
band met een herijking en ontwikke-
lingen in wetgeving of jurisprudentie. 
De belangrijkste wijziging gaat over de 

extra coulance vanuit de bijzondere bij-
stand bij medische kosten. De beleids-
regels zijn met terugwerkende kracht 
vastgesteld per 1 januari 2023. U kunt 

de beleidsregels inzien op de website 
van de Sociale Dienst Drechtsteden 
www.socialedienstdrechtsteden.nl.

Meer weten over welzijn, zorg, opgroeien, 
opvoeden of werk en inkomen?

www.sociaalwijkteamambacht.nl • 078 682 2416 
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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

Wilt u informatie over nieuwe of gewijzigde regelgeving of over wat er speelt in uw wijk? Wilt u weten welke vergunningen voor evenementen, kappen of bouwen zijn aangevraagd of verleend? 
Kijk dan voor een volledig overzicht op https://bit.ly/OffPubHIA of abonneer u op de e-mailservice. Een korte versie van alle bekendmakingen vindt u wekelijks op deze gemeentepagina’s.

Aanvraag gedaan via het omgevingsloket? Check dan uw e-mail!
Hebt u via de website van het omgevingsloket een aanvraag voor een omgevingsvergunning, een vooroverleg, een sloopmelding of nog een andere aanvraag of melding gedaan?
Dan ontvangt u de reactie van de gemeente via de e-mail op het door u opgegeven e-mailadres. Let op: onze e-mails ontvangt u via de berichtenbox van jeleefomgeving.nl. Dit is een 
beveiligde omgeving. Via een inlogcode die u per e-mail ontvangt, kunt u inloggen op deze omgeving. Het is dus belangrijk dat u deze e-mails opent (het is geen spam).

Officiële publicaties

Verleende besluiten APV en bijzondere wetten**
Druivengaarde 9, het organiseren van een eindejaarsfeest |Guldenweg 40, tijdelijke 
afsluiting van de straat i.v.m. plaatsen van prefab woningdelen | Tromplaan, het leggen 
van een LS kabel door Stedin Netten BV |de Baak, het leggen van 2x laagspanning kabel 
door Stedin Netten BV |Onderdijk, het leggen van LS, MBs kabels c.a. door Stedin Netten 
BV|Margrietstraat, het rooien van kabels door Delta Fiber Netwerk BV | Middentocht, het 
plaatsen van een telekraan t.b.v. werkzaamheden aan gebouwen.

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunningen*
Admiraal de Ruyterlaan 1, vervangen gevelkozijnen en dakisolatie met dakbedekking 
|Bekestein 52, brandveilig gebruik SOL Krommeweg |Bekestein 52, realiseren extra 
brandscheidingen | Noten-bogerd 32, vervangen draagmuur tussen keuken en woonkamer 
voor stalen frame | IJdenhove 236, brandveilig gebruik Sol Villa Ambacht IJdenhove 
|Zwanebloem 8, realiseren aanbouw / voorzijde.

Verleende omgevingsvergunningen**
Bezembinder 45, realiseren nieuwe woning | Veldwachter 3, realiseren nieuwe woning.

Ambtshalve uitgeschreven per 19 oktober 2022***
D. Elonga, geboren 2 december 1987 | Y.D. Yakubova, geboren 10 augustus 1994 | K.Y. 
Yakubova, geboren 23-12 2016. 

* 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.

*** Tegen dit besluit kan door belanghebbende(n) bezwaar gemaakt worden binnen 6 weken 
na bekendmaking van dit besluit.

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.


