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Ambachtse mantelzorgers
worden verrast
Hightea en bloemen
Zaterdag 10 november is het de Dag
van de Mantelzorg. Op deze dag
worden mantelzorgers extra in het
zonnetje gezet. Ook in Ambacht zorgen mantelzorgers ervoor dat een
vriend, buur of familielid (langer)
thuis woont door wekelijks zorg te
verlenen. Daarom kunt u een mantelzorger verrassen of u als mantelzorger complimenteren.

Ontvang een cadeaubon als
mantelzorger
Bent u een mantelzorger? Dan verdient u het mantelzorgcompliment:
een cadeaubon ter waarde van
€ 100,-. In samenwerking met MEE
Plus maakt de gemeente HendrikWie verrast u met
Ido-Ambacht dit mogelijk. Tot 1 deeen gratis kaartje?
Kent u een mantelzorger in uw om- cember kunt u een aanvraag indiegeving en wilt u hem of haar verras- nen. Hoe vraagt u het compliment
aan? Kijk dan op www.h-i-ambacht.nl/
sen? Kijk dan op de website
Bent u als mantelzorger bekend bij www.dagvandemantelzorg.nl
mantelzorgcompliment of
MEE Plus en hebt u zich aangemeld? en stuur diegene een gratis kaartje. op www.MEEmantelzorg.nl.
Dan schuift u op woensdag 7 november aan voor een hightea in het
ontmoetingscentrum Wielstaete.
Ook ontvangt u op vrijdag 9 november een boeket bloemen thuis. Als
dank voor uw inzet!

Doe mee met de Dag van de Mantelzorg op zaterdag 10 november.
Verras een mantelzorger met een gratis kaartje of verdien als
mantelzorger een cadeaubon.

Werk aan Noordeinde is op de helft
Het eind van de werkzaamheden aan
de ontsluiting Noordeinde - N915
komt langzaam in zicht. Het werk
is nu halverwege. Als alles volgens
planning verloopt, is eind dit jaar
alles gereed! Het Noordeinde en de
rotonde zijn dan weer geheel open
voor het verkeer en hiermee is de
overlast achter de rug. Tot die tijd
vragen we nog veel geduld van iedereen die over het Noordeinde rijdt.

asfalteren. Ons advies is om het
Noordeinde dan zoveel mogelijk te
vermijden en als het kan gebruik te
maken van de omleidingsroute via
de A16. De hele dag is er dus veel
hinder voor het verkeer. In de middag, van 12.00 uur tot 19.00 uur, zijn
de Veerweg en het Grotenoord helemaal afgesloten voor al het gemotoriseerd- en fietsverkeer (wel bereikbaar voor voetgangers).

voor het verkeer. De doorgaande
route gaat dan over de nieuw geasfalteerde rijbaan. De Nijverheidsweg
is, tot het einde van de werkzaamheden in december, niet bereikbaar
vanaf de rotonde van het Noordeinde. De Nijverheidsweg is bereikbaar
via de ‘doorsteek’ bij de Nieuwe
Bosweg. Dit geven we aan met bebording. De situatie voor het fietsverkeer en voetgangers blijft hetzelfde.

Extra hinder op 10 november
Nieuwe verkeersroute
Het bouwteam gaat de noordelijke Zaterdag 10 november om midderrijbaan op zaterdag 10 november nacht verandert de tijdelijke route

ACTIVITEITENKALENDER
• Donderdag 8 november
Vanaf 19.00 uur
Begrotingsraad +
raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

Eerste paal de grond
in voor nieuwbouw
SOL Villa Ambacht

• Dinsdag 20 november
Vanaf 20.00 uur
Commissie WOS
Raadzaal gemeentehuis
• Woensdag 21 november
Vanaf 20.00 uur
Commissies ABA-Financiën /
RZ-De Volgerlanden
Raadzaal gemeentehuis
Meer informatie over de
activiteiten kunt u vinden op
www.h-i-ambacht.nl

Dinsdag 30 oktober sloeg wethouder André Flach samen met Koen en
Merel de eerste (of eigenlijk de laatste) paal voor de nieuwbouw van
een prachtig nieuw schoolgebouw van SOL Villa Ambacht.

Zaterdagnacht verandert de verkeersroute bij het Noordeinde. Op de kaart
betekent: rood = afgesloten, groen = bereikbaar, oranje = werkgebied.

Wat gaat de gemeente
doen bij gladheid?
Het wordt buiten steeds kouder en
het duurt waarschijnlijk niet lang
meer voor het gaat vriezen. De gemeente is daarom voorbereid om bij
gladheid op de belangrijkste wegen
en straten in Ambacht te strooien.
Ook staan er op een aantal plekken
strooizoutkisten, zodat u kunt helpen
om uw straat begaanbaar te houden.
Strooiroutes
Als het vriest, strooit de gemeente
als eerste op de belangrijkste hoofdwegen, doorgaande wegen, ontsluitingswegen en de belangrijkste
fietsroutes (zoals school/thuis routes). Ook op belangrijke locaties als
bruggen, bushaltes en locaties als
bejaardencentra strooien we, maar
dan met de hand. We strooien niet
op alle wegen. Benieuwd naar de
route van de strooiwagen? Kijk dan
op www.h-i-ambacht.nl/gladheid.

Zoutkisten
Ook staan de zoutkisten weer klaar.
Daar pakt u gratis een emmertje zout
om bijvoorbeeld uw stoep begaanbaar te houden. Benieuwd waar de
zoutkisten staan? Kijk dan op de
website www.h-i-ambacht.nl/gladheid.
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Gratis fietskeuring:
zaterdag 10 november
‘Maak een punt van nul
verkeersslachtoffers. Doe mee!’
De Fietsersbond Drechtsteden is
weer gestart met een serie fietskeuringen in de Drechtsteden.
Met als doel veilig de weg op
gaan.
Doet u ook mee?
De fietskeuring vindt plaats in
De Schoof op zaterdag 10 november van 10.00 tot 16.00 uur.
Enthousiaste vrijwilligers kijken
uw fiets gratis na, stellen het af,
kijken naar de verlichting en repareren soms kleinigheden.

Jeugdboeken
over bomen
Komt u ook kijken in de bieb?
Speciaal voor de Boomplantdag 2018 heeft de openbare
bibliotheek in Cascade een
presentatieblok ingericht. Hierop staan interessante en grappige jeugdboeken over bomen,
zoals boeken van de serie ‘De
waanzinnige boomhut’ en informatieve boeken over bomen. Kom gerust kijken!
Boomplantdag 2018
Woensdag 14 november viert
Hendrik-Ido-Ambacht de Boomplantdag; de start van het plantseizoen. Op deze dag planten
leerlingen van OBS De Waterlelie
acht bomen in het Sophiapark.
Ze doen dit samen met wethouder Ralph Lafleur en groenaannemer GKB. GKB schenkt deze
bomen aan de Ambachters. Iedereen is welkom om te komen
kijken! Het planten begint om
ongeveer 10.30 uur, tegenover
Sophiastaete.

woensdag 7 november 2018

Geef uw oude kleding een nieuwe bestemming
Textielcontainer Sympany
De herfst is officieel begonnen. Tijd
om uw zomerkleding op te bergen
en uw najaarskleding uit de kast te
halen! Ook een goed moment om
door uw kledingkast te gaan en oude
(niet meer draagbare kleding) weg te
doen.
Hebt u oude kleding (die niet meer
draagbaar is)? Doe ze dan in de
textielcontainer van Sympany. De
kledingstukken en schoenen die te
klein, te groot, uit de mode, kapot
of versleten zijn kunt u allemaal
kwijt in deze container. Kijk op
www.sympany.nl/vind-een-container/
voor een Sympany container in uw

buurt.
Kleding recyclen
Sympany krijgt steeds meer kleding
die niet meer draagbaar is. Innovatie
en recyclen worden om die redenen
steeds belangrijker. Daarom werken
zij samen met verschillende partners
om de oude niet meer draagbare
kleding een nieuwe bestemming
te geven; recyclen. Sympany heeft
als doelstelling om recyclebaar textiel op deze manier hoogwaardiger
in te zetten. Benieuwd hoe zij dit
doen? Lees het op www.sympany.nl/
wat-doen-we/kleding-recyclen/

Het is weer tijd voor de
Werk in de wijk
jaarlijkse buurtkerstboom!
Ook dit jaar kunt u voor uw buurt
weer een kerstboom aanvragen.
Een kerstboom is voor jong en oud
en brengt mensen bij elkaar. Samen met uw buren kunt u de boom
versieren en zorgen voor een gezellige kerstsfeer in de straat.
Wilt u de kerstsfeer ook in uw
buurt ervaren? Meld u dan aan! De
gemeente zorgt voor de kerstboom,
u en uw buurtbewoners zorgen
samen voor de verlichting en versiering in de boom. Maak van de
kerstboom het pronkstuk van uw
buurt, want de mooiste boom valt
in de prijzen!

Hoe kunt u een buurtkerstboom
aanvragen?
1. Meld u aan door een e-mail te
sturen naar WBW@h-i-ambacht.nl
(dit kan tot en met 22 november, OP=OP);
2. vermeld in de e-mail uw naam,
adresgegevens en de gewenste
locatie voor de kerstboom;
3. versier samen met uw buren de
boom;
4. zorg samen voor de verlichting
en elektriciteitssnoeren;
5. maak een foto van de versierde
buurtkerstboom en mail deze
voor 17 december naar
WBW@h-i-ambacht.nl;
6. ontvang een bevestiging van
ons of uw buurtkerstboom in
aanmerking komt voor de mooiste boom in Ambacht.

1

Elzengaarde tussen Boomgaarde en Aardbeigaarde dicht;
bouw woningen Waterhof
17 juli 2017 – februari 2019

2

Noordeinde; werkzaamheden,
overlast, straks een betere
doorstroming
3 september tot eind
december 2018

3

Ons openbaar vervoer
gaat veranderen!
Voor meer informatie en
de dienstregeling kijk op:
www.qbuzz.nl/dmg

4

Gehele Brederodehof; bestratingswerkzaamheden worden
gefaseerd uitgevoerd
1 juni tot eind december 2018
Hoge Kade; nieuwbouw binnenbad zwembad De Louwert
Tot juni 2019

5

Bushalte Reeweg aan de
Ambachtsezoom); plaatsen
laadpaal voor bussen
22 oktober tot aan medio
december 2018

6

Huygensstraat; herstraatwerkzaamheden
Week 42 tot eind
december 2018

•

•

Overige werkzaamheden, op
diverse plaatsen:
veegwagen, maaien en
schoffelen in hele gemeente
doorlopend;
winterschouw (het verwijderen
van de waterplanten uit de
watergangen) van 1 t/m 9
november 2018.

Officiële publicaties
BEKENDMAKINGEN
Deze week geen bekendmakingen.
ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING/BIJZONDERE WETTEN
Verleende vergunningen/
ontheffingen*
• Het plaatsen van een keet en dixi
naast Steenbakkersstraat 13 in de
periode van 16 oktober tot 28 december 2018, datum bekendmaking
26 oktober 2018.
• Het plaatsen van wegafzettingen ter
hoogte van de Hoge Kade 50 in de
periode van 1 tot 9 november 2018,
datum bekendmaking 26 oktober
2018.

POSTADRES

telefoon
e-mail
website

• Het collecteren voor stichting Kika
in de periode van 11 tot en met 16
februari 2019, datum bekendmaking
30 oktober 2018.
• Het organiseren van een kerstfeest
op het middenterrein van het Banckertplein op 15 december 2018 van
14:00 tot 23:00 uur met een opbouw vanaf 12:00 en afbouw tot
23:45 uur, datum bekendmaking 30
oktober 2018.
• Het produceren van versterkt geluid
op 2 november 2018 van 07:00 tot
10:00 bij de Nijverheidsweg 40 t.b.v.
een betoging, datum bekendmaking
30 oktober 2018.
* Bent u het niet eens met het besluit?
Op www.h-i-ambacht.nl/bezwaar vindt

Postbus 34
3340 AA
Hendrik-Ido-Ambacht
14 078
gemeente@h-i-ambacht.nl
www.h-i-ambacht.nl

gemeentehia
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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.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Nieuwe aanvragen
omgevingsvergunning*
• Dorpsstraat 63, maken van een uitweg naar de openbare weg, -uitweg
maken, hebben of
veranderen, 25 oktober 2018
• Oeverwal 11, plaatsen dakkapel aan
voorzijde, -bouwen, 28 oktober
2018

U kunt geen bezwaar maken of een
CrossFit, -planologisch afwijken,
zienswijze indienen tegen een aan2 november 2018
vraag. Wel kunt u de stukken inzien. • Weteringsingel 56, realiseren dakHiervoor kunt u een afspraak maken
opbouw (nokverhoging), -bouwen,
met de afdeling Beheer Openbare
30 oktober 2018
Ruimte (team vergunningverlening en • Zuidwende 2g (kavel 2 Hendricxhandhaving) op telefoonnummer 14
hof ), realiseren woning, -bouwen,
078.
-planologisch afwijken,
30 oktober 2018
Verleende
omgevingsvergunningen* (regulier)
*Bent u het niet eens met het besluit?
• Pruylenborg 140, realiseren
Op www.h-i-ambacht.nl/bezwaar vindt
dakkapel aan voor- en achterzijde u informatie over het indienen van
van de woning, -bouwen,
zienswijzen, bezwaar, beroep en voor31 oktober 2018
lopige voorziening. Hebt u vragen?
• De Schoof 32, verbouwing gedeelte Neem dan gerust contact op met de afwinkelcentrum De Schoof, -bouwen, deling Beheer Openbare Ruimte (team
-handelsreclame
vergunningverlening en handhaving)
toestaan, 31 oktober 2018
via telefoonnummer 14 078.
• De Veldoven 33, het oprichten van

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEWINKEL (BALIES PUBLIEKSHAL)
ma en wo
14.00 - 19.30 uur
di, do en vr
09.00 - 12.00 uur
OPENINGSTIJDEN RECEPTIE (PUBLIEKSHAL)
ma t/m vr
08.00 - 17.00 uur
MELDPUNT OPENBARE RUIMTE
www.h-i-ambacht.nl/meldpunt
Bij spoed, ook buiten kantoortijden (078) 770 81 00

SOCIAAL WIJKTEAM EN JEUGDTEAM AMBACHT
T (078) 682 24 16
E info@sophia.nl
I www.sociaalwijkteamambacht.nl
I www.jeugdteamambacht.nl
Inlooppunten (zie websites voor openingstijden)
• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam
• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam
• Tromplaan 49, sociaal wijkteam
Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht
woensdag 7 november 2018

