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DECEMBERFEITJES
MARKTEN TIJDENS DE FEESTDAGEN
De Schoof
Op woensdag 29 december 2021 is de weekmarkt bij winkelcentrum De Schoof
aanwezig op de normale tijden.

Op vrijdag 31 december zijn we
telefonisch bereikbaar tot 16.00
uur. Zoals gebruikelijk zijn de
balies open van 09.00 tot 12.00
uur.

Hoogambacht
Op Nieuwjaarsdag 1 januari gaat de markt op WC Hoogambacht niet door.

BAKKEN EN
CONTAINERS
TIJDELIJK
AFGESLOTEN
We maken de buitenruimte
veilig om schade, overlast en
zwerfvuil van vuurwerkresten
te beperken. We sluiten de
afvalbakken
op
plekken
waarvan we weten dat er vaak
vuurwerk -ondanks het verbod
op afsteken van vuurwerkwordt afgestoken.
We halen de bovengrondse
containers voor plastic en textiel
weg. Op dinsdag 4 januari
worden ze teruggeplaatst.
Papiercontainers worden voor
Oudejaarsdag (23, 27 en 30
december) nog geleegd en
vervolgens afgesloten. Op
dinsdag 4 januari openen we
de containers weer.

GEWIJZIGDE
OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS

GEWIJZIGDE
AFVALINZAMELING
Op Nieuwjaarsdag zamelt HVC geen
huishoudelijk afval in. Ook de Milieustraat
is gesloten. Kijk voor actuele informatie op
www.hvcgroep.nl.

GELD VOOR UW OUDE
KERSTBOOM
Lever op maandag 3 of woensdag 12 januari 2022
tussen 09.00 en 16.00 uur uw kerstboom in en
ontvang € 0,50 per kerstboom.
De inleverlocaties voor beide data zijn:
- Winkelcentrum De Schoof
(tegenover restaurant de Watertuin)
- Louwersplein (achter de apotheek)
- Winkelcentrum Hoogambacht
(zijkant van de Sophiahal)
- Hoge Kade, parkeerterrein Ridderhal.

LEVER GEBRUIKT
FRITUURVET EN
BAKOLIE IN
Gebruikt frituurvet en bakolie
kunt u gescheiden inleveren bij
de Milieustraat in de originele
verpakking of in een oude plastic fles. Het frituurafval wordt in
een fabriek verwerkt tot biodiesel. Kijk voor meer informatie op
www.vetgoedbezig.nl.

CARBID SCHIETEN
NIET TOEGESTAAN
Carbidschieten is niet toegestaan in
Hendrik-Ido-Ambacht.

VUURWERKVERBOD TIJDENS OUD EN NIEUW 2021-2022
De Rijksoverheid heeft de verkoop en het afsteken van vuurwerk ook deze jaarwisseling verboden. Vuurwerk
uit de categorie F1 kunt u wel afsteken. Dit zijn bijvoorbeeld de sterretjes en knalerwten.

Ontving u Tozo in 2021?
Maakte u in 2021 gebruikt van de
Tozo-uitkering levensonderhoud? Dat
kan invloed hebben op bijvoorbeeld
uw belastingaangifte. De Sociale
Dienst Drechtsteden zette daarom een

aantal aandachtspunten voor u op
een rij. Meer informatie vindt u op de
website van de Sociale Dienst Drechtsteden: https://bit.ly/SDDTozo2021.

Hulp kinderopvangtoeslagaffaire
Woont u in de Drechtsteden? En bent
u gedupeerd door hoe de Belastingdienst uw kinderopvangtoeslag heeft
uitgevoerd? Dat kan gevolgen hebben voor uw financiële situatie? De
Sociale Dienst Drechtsteden (SDD)
ondersteunt u graag.
Het gaat om de volgende situaties
• U bent gedupeerd door vooringenomen handelen van de Belastingdienst en door onderzoek naar georganiseerde fraude (CAF-zaken).
• U bent gedupeerd doordat de wet
te streng was.
• U krijgt de kwalificatie opzet/grove
schuld, waardoor u in het verleden
geen persoonlijke betalingsregeling kon krijgen.

dan contact met de SDD op. U kunt
dan hulp krijgen met bijvoorbeeld
uw inkomen, schulden, woning of
andere zaken. Kijk voor meer informatie en contactmogelijkheden op:
www.socialedienstdrechtsteden.nl/
toeslagaffairedrechtsteden.

Aanpassing reserveringsvoorwaarden Drechthopper
(Stroomlijn)
Stroomlijn past, in overleg met de
Sociale Dienst Drechtsteden, de reserveringsvoorwaarden van het reizen met de Drechthopper aan. Om
alle reizigers zo goed mogelijk van
dienst te zijn, is het vanaf 1 januari
2022 alleen nog maar mogelijk om
minimaal 4 uur van tevoren een rit
te reserveren. Dit geldt uiteraard niet
voor de zgn. ‘zo spoedig mogelijk-ritten’ die vaak een medische noodzaak
hebben. Daarnaast is het verzoek om
indien mogelijk, meer te reizen tijdens daluren. Dit is op werkdagen
voor 6.30 uur, tussen 9.00-16.00 uur
en na 18.30 uur; in het weekend en
op feestdagen de hele dag.

Extra ondersteuning bij indienen
private schulden
Alle gedupeerde ouders/toeslagpartUitzonderingen voor spoed
ners van de kinderopvang toeslagafVoor de ‘zo spoedig mogelijk-ritten’
faire in de Drechtsteden, waarvan
de pauzeknop (moratorium) op 12
februari 2022 eindigt, hebben op 16
december 2021 een brief van de Belastingdienst ontvangen. Hierin staat
informatie over het indienen van private schulden. Vanaf 5 januari 2022
kunnen private schulden online worWat kan de SDD voor u doen?
den ingediend. Voor meer informatie:
Herkent u zichzelf in een of meer van https://bit.ly/SDDprivateschuld.
de 3 bovengenoemde situaties, neem

De maandelijkse test van de alarmeringssirene is op maandag 3
januari 2022 om 12.00 uur.
Kijk op www.ambachtveilig.nl wat
u moet doen als de sirene op een
ander moment gaat.

(medische noodzaak, zoals een rit
naar een ziekenhuis) en ritten die
lastig minimaal 4 uur van tevoren
kunnen worden gereserveerd (denk
aan doktersbezoek) zijn uitzonderingen mogelijk. Hiervoor kunt u
contact opnemen met Stroomlijn:
088 - 5058505.
Waarom deze aanpassing nodig is
De toegenomen vraag naar vervoer,
de problemen rondom het coronavirus en het nieuwe softwareprogramma, dat de ritten samen met de
centralisten verzorgt, maken dat deze
nieuwe voorwaarden ervoor zorgen
dat reizigers beter worden geholpen
met het vervoer naar een gewenste
bestemming.
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Interview met wethouder Ralph Lafleur over het recycletarief

“Op weg naar een duurzamer Ambacht”
De hoeveelheid restafval moet fors
omlaag. De verbranding ervan is erg
belastend voor het milieu en daarnaast zitten er vaak veel grondstoffen in die we kunnen hergebruiken,
zoals plastic en glas. “Niets doen is
geen optie” stelt wethouder Ralph
Lafleur. Hij maakt zich hard voor een
betere scheiding van ons restafval.
Invoering van het recycletarief moet
hieraan bijdragen.

eerlijkere kostenverdeling. “Door de
grote hoeveelheid restafval, zijn de
afvalverwerkingskosten in Ambacht
erg hoog”, aldus Lafleur. “Het Rijk
gaat de verbrandingsbelasting voor
restafval verhogen en de verwachting
is dat deze kosten blijven stijgen. De
rekening komt bij de gemeente en
dus bij onze inwoners terecht. Deze
kosten dragen wij nu met z’n allen.
Door de hoeveelheid restafval te verminderen, blijven de kosten beheersbaar. Iedereen kan daaraan bijdragen. Het recycletarief beloont degene
die het afval goed scheidt en stimuleert hen die minder goed scheiden
dit alsnog te gaan doen.”

De gemeenteraad gaf de wethouder
opdracht een recycletarief te onderzoeken, als manier om de Ambachter
extra te stimuleren het afval te scheiden. Het leidde tot een voorstel waar
de gemeenteraad in februari over besluit, waarbij inwoners een lager vast Prijsprikkel
basistarief plus een variabel tarief per Wethouder Ralph Lafleur: “Bij de
afvalzak betalen. Dit zorgt voor een verbranding van restafval komt veel

milieubelastend CO2 vrij. Door ons
afval goed te scheiden, kunnen we
de hoeveelheid restafval makkelijk
verminderen. Het afval dat we scheiden, zoals glas, plastic, papier, blik,
groente, etensresten enz. kunnen
we als grondstof hergebruiken. Het
recycletarief is een prijsprikkel. Hoe
minder restafval je aanbiedt, hoe lager je kosten zullen zijn. Het kost wat
moeite, maar het levert veel op. Niet
alleen in de portemonnee.”
Hobbels en bezwaren
Het recycletarief werkt succesvol in
veel gemeenten in Nederland. In Ambacht is het echter nieuw. Ralph Lafleur belooft veel aandacht te geven
aan vragen en mogelijke hobbels en
bezwaren. “Wij vragen de Ambachters hun afval nog beter te scheiden

en daardoor restafval te verminderen.
Reacties zijn logisch, bijvoorbeeld
van inwoners die zich nu inspannen
tegen zwerfafval of inwoners met medisch afval. Tegen hen zeg ik dat we
hiervoor, het liefst met elkaar, een
oplossing vinden.”
Vervangen containers
Met de invoering van het recycletarief
wordt een aantal grijze ondergrondse
afvalcontainers weggehaald. Dit omdat we er straks met minder restafval, ook minder grijze containers nodig hebben. De afstand naar de grijze
container wordt daardoor mogelijk
wel iets langer, maar nooit meer dan
200 meter van de voordeur. Om het
aantal storingen terug te dringen,
gaan we alle ondergrondse afvalcontainers vervangen. Dat moet sowieso,
omdat deze ondergrondse containers
aan het einde van hun technische levensduur zitten. Met nieuwe ondergrondse containers is de verwachting
dat het aantal storingen nihil is.

En wanneer je vragen hebt over afval
en afval scheiden, dan neem je in het
nieuwe jaar contact op met een afvalcoach, die helpt je op weg. Dat kan
onder andere met de chatfunctie op
de website van HVC. Ik adviseer ook
de app van HVC te gebruiken waarin
je onder meer ziet hoe en wat je kunt
scheiden. Ik heb er alle vertrouwen
in dat het ons samen gaat lukken om
de hoeveelheid restafval fors terug
te dringen. Zo werken we met elkaar
aan een duurzamer Ambacht. Met
minder restafval en een beter hergebruik van onze grondstoffen.”

Eenvoudiger dan je denkt
Zelf, zo zegt de wethouder, doet hij
er in zijn 3-persoonshuishouden alles aan om afval op de juiste manier
te scheiden. “Niet alleen voor de
lagere kosten, maar vooral voor het
milieu. Want door onze hoeveelheid
restafval te verminderen en grondstoffen zoveel mogelijk te scheiden
voor hergebruik, geven we de aarde
op een mooie en geruste manier door
aan onze kinderen en kleinkinderen.
Echt, het biedt zo veel voordelen om
je afval goed te scheiden, op meerdere gebieden. Ik vraag iedere inwoner met klem om mee te doen. Het is
echt veel eenvoudiger dan je denkt.
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Om 20.00 uur
Commissie WOS
Online te volgen
Om 20.00 uur
Commissie RZDe Volgerlanden
Online te volgen
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Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen

jan

Agenda

Om 20.00 uur
Commissie ABAFinanciën
Online te volgen

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

Verstrekking van uw
gegevens uit de
basisregistratie personen
(BRP)
Overheidsinstanties en de door de
minister aangewezen instellingen,
krijgen altijd gegevens uit de basisregistratie personen (BRP). Deze
gegevens hebben zij nodig voor het
uitvoeren van hun taken.

Werk in de wijk

Andere instanties
Wij geven geen gegevens aan commerciële instellingen en privépersonen. Wel mogen wij gegevens verstrekken aan instellingen met een
maatschappelijk belang. Deze instellingen krijgen uw gegevens alleen als
zij die nodig hebben voor de uitvoering van hun taak. Als u dit niet wilt,
kunt u om geheimhouding van uw
gegevens vragen.

Denk hierbij aan:
• Belastingdienst
• Justitie
• Pensioenfondsen
• Sociale Verzekeringsbank
• instellingen voor bevolkingsMeer weten?
onderzoek (borstonderzoek).
Op www.h-i-ambacht.nl leest u meer
De gemeente is verplicht deze gege- informatie. Als zoekwoord geeft u
‘geheimhouding’ in.
vens te verstrekken.
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Collecte
Geen collectevergunning
afgegeven

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram

De HVC-app: een afvalcoach
op uw telefoon
de nieuwe app vindt u alle hulpmiddelen zoals de afvalkalender, een
overzicht van alle afvalcontainers en
de milieustraat in de buurt, actuele
meldingen en de afvalwijzer met handige foto- en barcodescanner. De app
is beschikbaar voor Apple en Android
gebruikers en is gratis te downloaden
Met de nieuwe handige HVC-app in de App store of via Google Play.
wordt afval scheiden nog leuker. In
Altijd inzicht in welke bak u uw afval
kwijt kunt, weten waar de dichtstbijzijnde ondergrondse containers en
ophaaldagen zijn? Met de nieuwe
HVC-app kan het allemaal. De app
geeft ook tips op maat passend bij
uw (woon)situatie.
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Ambachtsezoom: bouw- en
woonrijp maken toekomstig
bedrijvenpark.
Eind maart 2022.

6

In week 52 en 01 vinden er geen
bestratingswerkzaamheden plaats.

Inrichten Waterbusplein,
tot voorjaar 2022
Hark noordzijde; aanbrengen
definitieve rijbaan tot aan de
bouwplaats van Den Dunnen;
voorlopig 6 tot en met 24
december 2021; tijdens de
kerstvakantie is de weg open
De Volgerlanden; reiniging /
inspectie riool;
gefaseerde uitvoering tot en
met april 2022 (bewoners
worden vooraf geïnformeerd)

•

•

•

•
5

De Laantjes; woonrijp maken;
tot en met april 2022

De Straatjes, bouwrijp maken;
tot 14 maart 2022

Overige werkzaamheden, op
diverse plaatsen:
Kappen van 68 vergunningsvrije 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
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Ontwerp uitwerkingsplan ‘De Volgerlanden-Oost, uitwerkings- en wijzigingsplan
gebied B2’ en bijbehorend ‘Ontwerpbesluit hogere grenswaarden’ ter inzage
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
maken bekend dat op grond van het
bepaalde in artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht
het ontwerp uitwerkingsplan ‘De
Volgerlanden-Oost, uitwerkings- en
wijzigingsplan gebied B2’ en het bijbehorende ‘Ontwerpbesluit hogere
grenswaarden’ ter inzage liggen van
donderdag 30 december 2021 tot en
met woensdag 9 februari 2022.

Inhoud van het ontwerp
uitwerkingsplan
In het bestemmingsplan De Volgerlanden-Oost, dat onherroepelijk is, is
voor woningbouw een uitwerkingsplicht en een wijzigingsbevoegdheid
opgenomen.
Om de realisatie van dit gedeelte van
nieuwbouwwijk De Volgerlanden mogelijk te maken, zijn in het ontwerpplan ‘De Volgerlanden-Oost, uitwerkings- en wijzigingsplan gebied B2’

de bestemmingen ‘Wonen’, ‘Verkeer’, De ontwerp herziening is in te zien op
‘Groen’ en ‘Tuin’ onderscheiden.
de site www.ruimtelijkeplannen.nl, onder publicatienummer NL.IMRO.0531.
Stukken ter inzage
bp06VolgerlOstUP04-2001. De papieVan donderdag 30 december 2021 ren versie is tijdens de openingsuren
tot en met woensdag 9 februari 2022 in te zien in de hal van het gemeenligt het ontwerp uitwerkingsplan ‘De tehuis.
Volgerlanden-Oost, uitwerkings- en
wijzigingsplan gebied B2’ met de bij- Zienswijzen
behorende stukken, waaronder het Gedurende de terinzagelegging kan
‘Ontwerpbesluit hogere grenswaar- iedereen een zienswijze indienen over
den’, ter inzage.
het ontwerp uitwerkingsplan en het
ontwerpbesluit hogere grenswaar-

den. Schriftelijke zienswijzen moeten
worden gericht aan het College van
Burgemeester en Wethouders van
Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34,
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht. Voor
het indienen van mondelinge zienswijzen moet u vóór 10 februari 2022
contact opnemen met de projectleider, de heer R. De Waele, te bereiken
via doorkiesnummer 078-7702751.

Officiële publicaties
Sinds kort publiceren alle overheidsinstanties hun officiële 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.

* 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.

Verleende besluiten APV en bijzondere wetten**
Bekestein 46, de aanleg van een laagspanningskabel door Stedin Netten BV.
Nieuwe aanvragen*
Willem de Zwijgersstraat t.h.v. Beatrixhof, vellen van 2 Noorse esdoorns en 2 gewone linden
| kruising Weteringsingel – Reeweg, herinrichting kruising | Weteringsingel 138 en 140,
plaatsen 2 dakopbouwen | Vrouwgelenweg 7, bouwen woning met garage/berging.

** 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.

Verleende omgevingsvergunningen**
Dadelgaarde 28, plaatsen dakserre in het zijdakvlak | Van Renesseborch 56, bouwen
dakopbouw aan voorzijde.

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.fixi.nl
Bij spoed, ook buiten kantoortijden (078) 770 8100

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

