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Gemeente start met groendak-actie
Wees duurzaam en milieubewust!
Voor een groener Hendrik-Ido-Ambacht start de gemeente, in samenwerking met Groendakcoach, een
groendak-actie die loopt van 24 augustus tot 12 oktober. Deelnemende
woningeigenaren en bedrijven maken kans op een gratis groendak.
Ook kunnen zij gebruikmaken van
een subsidie van het Waterschap
Hollandse Delta.

het dak. Aan de hand daarvan ontvangen zij een voorlopige offerte.
Zodra de voorlopige offerte is goedgekeurd, volgt een dakinspectie.
Wanneer het dak geschikt is, krijgt
de bewoner of het bedrijf de definitieve offerte. Bij goedkeuring van
de definitieve offerte maakt Groendakcoach een afspraak om het
groendak aan te leggen.

Een groendak is een duurzame en
milieubewuste investering. Het is
een met sedum bedekt plat dak.
Deze sterke tuinplanten beschermen het dak tegen zonlicht en hebben een waterbufferend vermogen
wat de riolering minder belast. Ook
bevordert een groendak de biodiversiteit door het leefklimaat voor
insecten te verbeteren.

Verloting en subsidie
Er zijn twee verlotingsmomenten
voor drie groene daken. In week 39
wordt één groen dak verloot onder
bewoners die de voorlopige offerte
goedgekeurd hebben. In week 42
zijn nog eens twee groene daken te
winnen door deelnemers die de definitieve offerte geaccepteerd hebben; één voor bedrijven en één voor
bewoners. Ook kunnen bewoners
gebruikmaken van een subsidie
voor het aanleggen van een groendak via het Waterschap Hollande
Delta (zie wshd.nl/subsidieregelingwaterinitiatieven), hiervoor geldt:
op=op!

Meedoen?
Woningeigenaren en bedrijven kunnen via www.groendakcoach.nl
een aanmeldingsformulier invullen.
Groendakcoach neemt dan contact
op en stelt een aantal vragen over

Als aftrap van de actie is de groep trainees, die afgelopen juni begon bij de gemeente, op 19 en 20 augustus
het dak van het gemeentehuis opgegaan om te helpen met de aanleg van 85 m2 groendak. Uiteraard op 1,5
meter afstand van elkaar.

Stichting Cascade dementievriendelijk
1 op de 5 krijgt te maken met dementie
Stichting Cascade ontving op woensdag 19 augustus het certificaat Dementievriendelijk uit handen van
Cristine Ruinard, aandachtfunctionaris
Dementievriendelijke gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Algemeen teamleider Henk Kooiman en directeur/
bestuurder Marjet van Os namen het
certificaat namens alle medewerkers
in ontvangst.

Het aantal mensen met dementie
groeit de komende jaren. Naar verwachting gaat 1 op de 5 mensen
met deze ziekte te maken krijgen.
Daarom is het belangrijk dat er meer
aandacht komt voor mensen met dementie.

Training
Alle medewerkers van Cascade hebben een training gevolgd uit het
programma ‘Samen Dementievriendelijk’. Ze leerden hoe zij met mensen met dementie en hun familie om
moeten gaan, met name bij beginnende dementie.

Doe mee met de World
Cleanup Day!
Zwerfafval zorgt bij veel inwoners
voor grote ergernis. U kunt zelf ook
iets doen aan minder zwerfafval. Doe
met ons mee aan de World Cleanup
Day op zaterdag 19 september. Op
deze dag ruimen we op verschillende plaatsen in Hendrik-Ido-Ambacht
zwerfafval op. Iedereen kan meedoen: jong en oud, buurten, verenigingen en collega’s.
Vanaf 10.00 uur bent u van harte
welkom op het gemeentehuis om
materialen op te halen, zoals hesjes, grijpers en afvalzakken. Hebt u
geen groep, maar wilt u toch graag
meedoen? Meld u dan alvast aan

Op de foto van links naar rechts: Henk Kooiman (algemeen teamleider), Cristine Ruinard (aandachtfunctionaris
dementievriendelijke gemeente), Marjet van Os (directeur/bestuurder)

via http://bit.ly/Opschoonactie-HIA en
sluit eventueel later aan bij een
groep.
Afvalbingo
Alle deelnemers ‘winnen’ sowieso
een schonere buurt, maar kunnen
ook meedoen met de Afvalbingo. Gewapend met afvalgrijpers en bingokaart is geen stukje zwerfafval veilig.
Kinderen ontpoppen zich tot ware
afvalhelden. Bij een volle bingokaart
ontvangen zij als beloning een leuke
verrassing. En dat is niet alles: Alle
deelnemende groepen maken kans
op een fantastische prijs!

Zaterdag 19 september World Cleanup Day! Doet u ook mee met het opruimen van zwerfafval?

@gemeentehia

Agenda
Onderstaand evenement gaat
niet door:
29 augustus Zomerparkdag
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Echtpaar Smit-Roobol
50 jaar getrouwd

Werk in de wijk

Het echtpaar Smit-Roobol was op 21 op deze dag gefeliciteerd met hun
augustus 50 jaar getrouwd. Burge- gouden huwelijk. Het echtpaar heeft
meester Jan Heijkoop heeft het paar twee kinderen en drie kleinkinderen.

Meer informatie op
www.h-i-ambacht.nl

Collecte
In de periode van 31 augustus
tot 5 september zal er weer
gecollecteerd worden door KWF
Kankerbestrijding.

Volg @gemeentehia
ook op social media
1

Facebook
Twitter
YouTube

2

Instagram

Ambachtsezoom: bouwrijp maken toekomstig bedrijvenpark;
•
tot eind december 2020
Laan van Welhorst; asfalteringswerkzaamheden. Afsluiting vanaf de gemeentegrens
Zwijndrecht tot en met de
rotonde aan de Sophialaan
van 7 tot en met 11 september 2020.Verkeer wordt met
borden omgeleid.

•

•

Overige werkzaamheden,
op diverse plaatsen:
Veegwagen, maaien en
schoffelen in hele gemeente,
doorlopend;
Controle en snoei van alle
bomen: februari 2020 - eind
2022
Rioolinspecties in wijken
Centrum, Sandelingen en
omgeving Grotenoord tot eind
augustus

Drechtstedenvergadering
dinsdag 1 september 2020
De maandelijkse bijeenkomst van
de Drechtstedengemeenten vindt
plaats in de Lockhorst in Sliedrecht.
Vanwege de maatregelen rond het
coronavirus, is de bijeenkomst alleen toegankelijk voor raadsleden
van de Drechtstedengemeenten en
niet voor publiek. U kunt de bijeenkomst volgen via de website
https://drechtsteden.notubiz.nl.

steden-Gorinchem toegelicht door
wethouder André Flach.
21.00 uur: Carrousel Sociaal
De directeur van de Sociale Dienst
Drechtsteden licht de gevolgen van
de coronacrisis voor de regio toe.

Meer informatie
Meer informatie, zoals agenda’s
en bespreekstukken, vindt u in op
Programma
https://drechtraad.drechtsteden.
19.00 uur: Bijeenkomst toelichting nl/. Hebt u vragen? Stuur ze aan
Regio Deal
regiogriffie@drechtsteden.nl.
Hierin wordt de Regio Deal Drecht-

Kijk voor meer informatie op www.h-i-ambacht.nl/corona.

Officiële publicaties
Verkeersbesluiten
Wij informeren u over verkeersbesluiten voor twee gehandicaptenparkeerplaatsen. De verkeersbesluiten
zijn genomen voor een parkeerplaats
in de Oranjestraat en de Van Kijf-

hoekstraat. De bekendmaking van de
verkeersbesluiten is terug te vinden
op www.officielebekendmakingen.nl.
Deze verkeersbesluiten met bijbehorende stukken liggen met ingang van

de dag na bekendmaking gedurende
zes weken voor een ieder ter inzage
in de informatieruimte van het gemeentehuis.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij deze besluiten
is betrokken, binnen zes weken na
bekendmaking een bezwaarschrift

indienen. Het bezwaarschrift moet
worden gericht aan het college van
burgemeester en wethouders van
Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34,
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht.

Officiële publicaties
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Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten
Verleende besluiten**
Adres

Omschrijving

Datum activiteit

Datum bekendmaking

Het Tasveld 10

het uitvoeren van een slijtersbedrijf

onbepaalde tijd

18 augustus 2020

Rossenburgpad 10

het bijschrijven van leidinggevenden op de drank- en horecavergunning
onbepaalde tijd
van Happy Italy		

18 augustus 2020

Rossenburgpad 10

het bijschrijven van beheerders op de exploitatievergunning
onbepaalde tijd
van Happy Italy		

18 augustus 2020

** 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.

Omgevingsvergunning
Ingetrokken aanvraag op eigen verzoek*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Reeweg 51

wijzigen en vergroten woning

bouwen

17 augustus 2020

Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Perengaarde 6

uitbreiding woning achterzijde ter plaatse van 1e verdieping

bouwen

17 augustus 2020

Besluit verlenging beslistermijn **
Op 17 augustus 2020 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie De Plaats 10, ingediend op 23 juni 2020
voor het vergroten van een bedrijfshal, te verdagen tot uiterlijk 30 september 2020.
*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) op 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.

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

INLOOPPUNTEN
(zie www.sophia.nl voor openingstijden)

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE
www.h-i-ambacht.nl/meldpunt
Bij spoed, ook buiten kantoortijden (078) 770 8100

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam
• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam
• Tromplaan 49, sociaal wijkteam

