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15 november: Dag van de Ondernemer

“We zijn trots op onze
ondernemers!”
Ondernemers verdienen een dag
waarop ze worden bedankt. Anouk
van den Heuvel, accountmanager
bedrijven: “Als gemeente zijn we
ontzettend trots op onze ondernemers!”
Van winkelier tot wereldbedrijf, we
geven ze op de Dag van de Ondernemer graag extra waardering.

bak koffie? Kom dan langs op vrijdag 15 november!”
Eerste aanspreekpunt
Grote of kleine bedrijven, ervaren
ondernemers en starters, iedere
ondernemer kan bij Anouk terecht.
Anouk: “Ik help ondernemers hun
weg te vinden binnen de gemeente.
Starters kan ik op weg helpen door
mee te zoeken naar een locatie of
informatie te geven over bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel.
En ik verbind ondernemers met
elkaar als het gaat om onderwerpen als economie, arbeidsmarkt en
duurzaamheid.”

Kom koffiedrinken
Omdat ondernemers het altijd druk
hebben, wil Anouk niet teveel van
hun tijd in beslag nemen. Anouk:
“Ik ga met een mobiele koffiebar
met professionele barista naar twee
bedrijventerreinen. Om 09.00 uur
ben ik op de Sandeling en om 10.30 Anouk is bereikbaar per mail:
uur op Grotenoord. Bent u onder- a.vandenheuvel@h-i-ambacht.nl of
nemer en hebt u trek in een goede telefonisch: 078-7702634.

Mantelzorgers in het zonnetje gezet

Om 20.00 uur
Commissie RZ De Volgerlanden
Raadzaal gemeentehuis
Om 20.00 uur
Commissie A.B.A. De Financiën
Raadzaal gemeentehuis

02

dec

nov

21

nov

20

Om 20.00 uur
Commissie W.O.S.
Raadzaal gemeentehuis

nov

19

nov

Agenda
18

Anouk van den Heuvel, accountmanager bij de gemeente, bezoekt op de Dag van de Ondernemer Ambachtse ondernemers om hen te bedanken voor hun lef en doorzettingsvermogen.

Van 15.45 tot 18.00 uur
Bijeenkomst dementievriendelijk Ambacht
Cascade

In Hendrik-Ido-Ambacht zorgen honderden mantelzorgers in hun vrije
tijd voor een familielid, buur of goede vriend(in). Zij bieden praktische
hulp en emotionele steun. Dat is
van onschatbare waarde en verdient
onze waardering! Rondom de Dag
van de mantelzorg zetten wij onze
mantelzorgers daarom graag in het
zonnetje.

werking met MEE mantelzorg maken
wij dit mogelijk. Tot 30 november
kunt u een aanvraag indienen via
www.bit.ly/mzhia19

MEE biedt ondersteuning voor mantelzorgers
MEE Mantelzorg organiseert in onze
gemeente informatiebijeenkomsten
en cursussen rondom mantelzorgthema’s. U kunt ook terecht voor perVVV-cadeaukaart
soonlijke ondersteuning. Wilt u meer
Bent u mantelzorger? Dan verdient u informatie? Bel of mail mantelzorghet mantelzorgcompliment, een VVV- consulent Magda Slimmens:(078)
cadeaukaart van € 100,-. In samen- 206 3202 of mantelzorg@meeplus.nl.

Op vrijdag 8 november ontvingen ruim 700 Ambachtse mantelzorgers een
bloemetje. Zoals ieder jaar bezorgd door tientallen vrijwilligers van de Unie
van Vrijwilligers (UVV).

Het echtpaar Brand-Nelemans was op 5 november zestig jaar getrouwd.
Burgemeester Jan Heijkoop heeft hen afgelopen donderdag gefeliciteerd met
hun diamanten huwelijk. Het echtpaar heeft 2 kinderen, 4 kleinkinderen en
3 achterkleinkinderen.

Het echtpaar Van der Ven-Stok was op 5 november zestig jaar getrouwd.
Burgemeester Jan Heijkoop heeft hen op deze dag gefeliciteerd met hun
diamanten huwelijk. Het echtpaar heeft 4 kinderen, 9 kleinkinderen en 2
achterkleinkinderen.

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

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

Collecte
Nationaal MS Fonds
18 tot en met 23 november 2019
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Licht zet
inbrekers
in het zicht
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Wijkhopper in Hendrik-IdoAmbacht van start
Vanaf 2 december rijdt de Wijkhopper ook in Hendrik-Ido-Ambacht. De
Wijkhopper is een veilig, comfortabel
en elektrisch voertuig voor korte ritten in de wijk. Bent u in het bezit
van een Drechthopperpas en betaalt

u via een automatische incasso? Dan
kunt u reizen met dit nieuwe vervoermiddel. De Wijkhopper rijdt op
werkdagen tussen 09.00 en 17.00
uur. Wilt u een rit bestellen of hebt u
vragen? Bel naar: 088 505 8505.

Inbrekers zijn in de wintermaanden het meest actief aan het begin van de avond. Als het buiten
donker is en er in uw huis geen
licht brandt, weet een inbreker
dat er niemand thuis is.
Met een eenvoudige tijdschakelaar op uw binnen- en buitenverlichting kunt u zorgen voor licht.
Maar kijk ook eens kritisch of er
plekken zijn waar inbrekers uit
het zicht staan. Bijvoorbeeld bij
een raam met een grote struik ervoor of een niet verlicht portiek?
Maak het inbrekers moeilijk!
Hang- en sluitwerk met het
Politiekeurmerk Veilig Wonen
vermindert de kans op een inbraak met maar liefst negentig
procent! Wilt u meer tips om inbraak te voorkomen? Lees ze op
www/bit.ly/woninginbraakhia

Het echtpaar Van Ree-IJselendoorn was op 3 november vijfenzestig jaar
getrouwd. Burgemeester Jan Heijkoop heeft hen maandag 4 november
gefeliciteerd met hun briljanten huwelijk. Het echtpaar heeft 2 kinderen,
2 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen.

Hoe werkt
de Wijkhopper?

Werk in de wijk

Wat is de Wijkhopper?

Wat kost de Wijkhopper?

Een veilig, comfortabel, elektrisch voertuig voor
korte ritten in uw wijk.

Hetzelfde als de Drechthopper. U vindt de
tarieven op www.drechthopper.nl.

Voor wie is de Wijkhopper bestemd?

Moet ik lang van tevoren reserveren?

Voor reizigers met een Drechthopperpas.
Belangrijk: De Wijkhopper is niet geschikt
voor reizigers met een rolstoel of een (SOHO)
hulphond. Daarvoor is de Drechthopper. Een
rollator kan wel mee.

Nee hoor, de Wijkhopper kunt u een half uur van
tevoren bestellen.

Wanneer rijdt de Wijkhopper?

Hoe vaak kan ik reizen met de Wijkhopper?
Zo vaak u wilt, maar u maakt gebruik van uw
km-budget van de Drechthopper.

Hoe gaat de betaling?

Op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

Lekker makkelijk met de automatische incasso,
geen omkijken naar!

Heeft u een Drechthopperpas?
Dan kunt u gebruikmaken
van de Wijkhopper!

1

Reserveer een rit
• Bel naar 088 505 8505
• Houd uw Drechthopperpas bij de hand
• Is de Wijkhopper vol, dan wordt alsnog de
Drechthopper ingezet.

Tussenresultaten GFT-E pilot bekend!
Waarom GFT-E scheiden?
Al het GFT-E afval dat in de GFT-E
container gegooid wordt, is goedkoop te verwerken. Zo houden we
samen de inzameling en verwerking
van ons huishoudelijk afval betaal-

baar. En dragen we met elkaar bij
aan een beter milieu. Ons GFT-E afval
wordt namelijk verwerkt in compost
of biogas. Samen halen we eruit wat
erin zit!

7

8
2

De Wijkhopper is een duurzaam en milieuvriendelijk vervoersmiddel.

Bewoners van de Jacob Catsstraat
en de Meerval startten eind september met een wedstrijd GFT-E (groente-, fruit-, tuinafval en etensresten)
scheiden. De wedstrijd is onderdeel
van een pilot. Hiermee onderzoekt
de gemeente of goede faciliteiten en
intensieve communicatie leiden tot
beter afval scheiden.

Hoge Kade; werkzaamheden
nieuwbouw binnenbad
zwembad ‘De Louwert’;
werkzaamheden sloop oude
binnenbad;
tot einde 2019

3

4

Vrouwgelenweg tussen
Zilverreiger/Forel en
Jacobuslaan: aanleg ParkzoneOost: afgesloten tussen
Zilverreiger/Forel en Karper
maandag 14 oktober tot en
met vrijdag 20 december 2019

•

Ambachtsezoom: bouwrijp maken toekomstig bedrijvenpark; •
Tot eind 2019
Elzengaarde: definitief
aanleggen rijbaan tussen inrit
Yulius en Sophialaan: volledig
afgesloten
maandag 14 oktober tot en
met vrijdag 15 november 2019

•

•

Nek-aan-nekrace
Halverwege de pilot zijn de eerste
resultaten bekend en deze zijn positief! We zien een sterke daling van
tuinafval in de restafvalcontainer. De
uitdaging voor de komende periode
wordt het verder terugdringen van
groente-, fruit- en etensresten in de
restafvalcontainer. De straat die dat
het beste doet wint een leuke prijs.
De strijd is spannend, want de straten gaan tot nu toe gelijk op…

5

6

Wethouder Lafleur deelde samen met afvalcoaches van HVC kleine GFT-E
afvalbakjes uit om beter te kunnen scheiden in de keuken.

Reeweg; asfaltwerkzaamheden; gedeelte tussen de Tromplaan en de Antoniuslaan.
Afgesloten voor alle verkeer.
Het verkeer wordt met bebording omgeleid.
dinsdag 12 en woensdag 13
november
Kerkstraat. Tijdelijk plaatsen
van een 15-tal fietsenrekken
tegenover huisnummer 4.
maandag 4 november 2019 tot
eind november 2019

Tussen Boskamp en Heerenhof. Om gevaar te voorkomen:
verwijderen van dode en/of
instabiele bomen.
Voor eind 2019
Gemeenlandskade: vervolg
snoei bomen.
Vanaf maandag 11 november
2019

Overige werkzaamheden, op
diverse plaatsen:
Veegwagen, maaien en
schoffelen in hele gemeente,
doorlopend;
Snoeiwerkzaamheden (beplanting en hagen); door heel de
gemeente
Herinrichting van de rotondes;
beplanten rotonde Droomeiland Krommeweg/Laan van
Welhorst - rotonde Ambachtsezoom - rotonde Ambachtsezoom/Sophialaan/Rietlaan
Kap 31 dode bomen; Het
Jaagpad, Oordenweg, Beatrixsingel, Van Kijfhoekstraat,
Van Polanenstraat, Van der
Lekstraat, Vijverhof, Weteringsingel, Notenbogerd, Dadelgaarde, Zalm, Sophialaan
en Sophiapark, Sophialaan,
Zwanebloem en Rietlaan.

@gemeentehia

woensdag 13 november 2019

Denkt u ook mee over de
verkeersveiligheid op de A15?
Hoe kan de verkeersveiligheid en
-doorstroming op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem verbeterd
worden? Dat onderzoekt de Rijksoverheid met de MIRT-Verkenning
A15 Papendrecht - Gorinchem. MIRT

staat voor Meerjarenprogramma, Infrastructuur, Ruimte en Transport.
Wilt u meedenken? Tijdens de eerste
inloopbijeenkomst op 14 november
2019 kunt u tussen 17.00 uur en
20.00 uur aangeven hoe u bij deze

MIRT-verkenning betrokken wilt
worden. Locatie: Partycentrum De
Lockhorst, Sportlaan 1, 3364 AT Sliedrecht. Meer informatie vindt u op:
www.mirta15papendrechtgorinchem.nl

Aanhangwagen Korteweg
De gemeente verzoekt de eigenaar
van de aanhangwagen met kenteken
WZ-HL-32 geplaatst op de parkeerplaats aan de Korteweg in HendrikIdo-Ambacht, deze van de openbare
weg te verwijderen. De aanhangwagen is door de gemeentelijke handhaver voorzien van een witte sticker
met datum 31 oktober 2019. De eigenaar krijgt de gelegenheid om tot

14 dagen na bekendmaking van deze
kennisgeving de aanhangwagen van
de openbare weg te verwijderen. Na
deze termijn wordt de aanhangwagen zo nodig door de gemeente verwijderd en worden de kosten op de
eigenaar verhaald.
Meer informatie? Bel team Handhaving via telefoonnummer 14078.

Openbare commissievergaderingen november 2019
Op maandag 2 december 2019 ver- Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken
gadert de gemeenteraad. Als voor- Maandag 18 november, 20:00 uur
bereiding daarop vergaderen de • Besluitenlijst commissie WOS
14 oktober 2019
commissies in november.
• Begrotingswijzigingen SOJ 2019
en 2020
Op de agenda’s van de commissievergaderingen staan de volgende • Statutenwijziging stg. Sol Ambacht
en benoeming 7 leden raad van
vaste agendapunten: opening, vasttoezicht Stichting SOL Ambacht
stelling van de agenda, spreekrecht
burgers, mededelingen en ingekomen stukken, informatie van het Ruimtelijke Zaken - De Volgerlanden
college/portefeuillehouder,
agen- Dinsdag 19 november, 20:00 uur
dapunten volgende vergadering en • Besluitenlijst commissie RZ De Volgerlanden 15 oktober 2019
sluiting. De commissievergaderingen vinden plaats in de raadzaal • Rapportage projecten Structuurvisie 2e halfjaar 2019
van het gemeentehuis.
• Tweede voortgangsrapportage
2019 CAI
De specifieke agendapunten vindt
u hieronder per commissie vermeld: • Intrekken exploitatieplan
Ambachtsezoom

• Wijziging afvalstoffenverordening
Algemeen Bestuurlijke
Aangelegenheden-Financiën
Woensdag 20 november, 20:00 uur
• Besluitenlijst commissie ABA-Fin.
16 oktober 2019
• Voortzetting economisch
instrumentarium
• Winternota 2019
• Opgavebladen groeiagenda
Drechtsteden
• Verordeningen leges en belastingen 2020
• Vaststellen reglement van orde
voor de Raad Hendrik-Ido-Ambacht 2020 en Verordening voor
de raadscommissies Hendrik-IdoAmbacht 2020
• Raadsvoorstel Herziening veror-

dening klankbordgesprek
• Vaststellen huishoudelijk reglement Agendacommissie
• Deelname GRD en Drechtswerk
aan werkgeversvereniging VNG
U kunt de stukken ook via de gemeentesite inzien: www.h-i-ambacht.
nl/gemeenteraad. In het scherm kunt
u dan klikken op Vergaderstukken in
raadsinformatie.
Wilt u uw mening geven over een
agendapunt of over een onderwerp
dat behoort tot het werkterrein van
een van de commissies? Maak dan
gebruik van het spreekrecht aan
het begin van de vergadering. Dit
moet u ten minste twee werkdagen
voor de vergadering melden bij de

griffier. De griffier is bereikbaar via
telefoonnummer 14 078 en e-mail
gh.logt@h-i-ambacht.nl. U geeft dan
aan over welk onderwerp u iets wilt
zeggen. Vermeldt ook uw naam,
adres en telefoonnummer.
Tijdens de vergadering krijgt u maximaal vijf minuten het woord van de
voorzitter. Wanneer er meerdere insprekers zijn gaat dit in volgorde
van aanmelding. Tenslotte doet de
voorzitter of een lid van de raad
een voorstel voor de behandeling
van uw inbreng. De totale spreektijd bedraagt dertig minuten. Meer
over het spreekrecht kunt u lezen
in de gemeentegids en op de gemeentesite.

Officiële publicaties
Algemene Plaatselijke Verordening/Bijzondere Wetten
Verleende besluiten**
Adres

Omschrijving

Datum activiteit

Datum bekendmaking

Noordeinde 2

Besloten feest voor personeel van Bolidt Kunststoftoepassing BV

23 november 2019

13 november 2019

Voorn

vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netbeheer BV

22 januari 2020 tot 24 februari 2020

13 november 2019

Schultz van Haegenstraat

instemming aan Volker Wessels Telecom Infratechniek BV

26 juni 2019 tot 31 december 2019

13 november 2019

** 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.

Officiële publicaties
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Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Roestuin 53

plaatsen dakkapel voorzijde

bouwen

25 oktober 2019

Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Hark 1 t/m 43(oneven), 53 t/m
67(oneven) en 77 t/m 131(oneven)

bouwen 58 woningen (Volgerlanden De Laantjes fase 1)

bouwen, planologisch afwijken

7 november 2019

Besluit verlenging beslistermijn**
Op 4 november 2019 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning, locatie De Laantjes ongenummerd, ingediend op 24 juli 2019
voor het bouwen van 39 woningen (Lof en Loof deelplan C1), te verdagen tot uiterlijk 17 december 2019.
* Op www.h-i-ambacht.nl/bomenkap vindt u de overzichten van de te vellen bomen. U kunt geen bezwaar maken of een zienswijze indienen tegen een aanvraag. Wel kunt u de stukken
inzien. Hiervoor kunt u een afspraak te 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 websites 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

