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Dorpsweide in De Volgerlanden
Volop ruimte voor recreatie
Volgend jaar wandelt u vanuit het
Sophiapark via een kronkelend
pad, langs het water, direct naar de
Veersedijk.

Buitenruimte
De Dorpsweide biedt alle ruimte en
mogelijkheden om buiten te zijn.
Corné licht toe: “Op dit moment
graven we een grote sloot. Naast de
Met de aanleg van deze ‘Dorps- sloot wordt begin 2020 een half verweide’ wordt de groene strook, die hard pad gelegd. Op een trapveldje
dwars door De Volgerlanden loopt, kan dan ook gevoetbald worden.
afgerond.
Later volgt een bootcamplocatie
aan het einde van de Dorpsweide.”
Spoortunnel
Projectleider Corné van Dongen: Vrouwgelenweg
“De spoortunnel onder de wijk Een onderdeel van de Dorpsweide
geeft de gemeente de mogelijkheid is de Vrouwgelenweg. De huidige
om een brede strook op een natuur- afsluiting voor auto’s wordt definilijke, groene manier in te richten. tief. Eind december komt hier een
Boven deze spoorlijn mag namelijk fietspad. Autoverkeer kan de huiniet gebouwd worden.” De groene dige omleidingsroute blijven volgen
strook loopt vanaf de Ambachtse- of rijden via de nieuwe weg langs
zoom tot aan de Veersedijk. Op de de Karper, die op dit moment ook
strook, direct langs de Sophialaan, wordt aangelegd. Wilt u op de
is deze herfst een grote natuur- hoogte blijven, volg dan het blog
speeltuin aangelegd. Aan de andere ‘Aan het werk in De Volgerlanden’
zijde van het park, bij de Vrouwge- op www.devolgerlanden.nl.
lenweg, wordt op dit moment de
Dorpsweide aangelegd.

Projectleider Corné van Dongen: “Hier kan volgend jaar gewandeld en gevoetbald worden. En er komt een plek
voor bootcampen!”

Wethouder Van Die legt
taken tijdelijk neer
Wethouder Steven van Die (Sociaal
Domein, Onderwijs & Sport) legt
zijn taken voor onze gemeente om
gezondheidsredenen tijdelijk neer.
Tijdens zijn afwezigheid kan Steven
van Die zich volledig richten op behandeling en herstel. Burgemeester
Jan Heijkoop: “Zowel het college van
B&W als de ambtenaren zijn enorm
geschrokken. We wensen Steven een
spoedig herstel toe.”

Maandelijkse
test sirene

Vanaf 2 december rijdt de Wijkhopper in onze gemeente. Wethouder Lafleur
gaf hiervoor op 20 november het startsein. De Wijkhopper is een veilig, comfortabel, elektrisch en duurzaam voertuig voor korte ritten binnen de wijk.
Klanten met een Drechthopperpas kunnen gebruikmaken van dit vervoermiddel. Wilt u een rit bestellen of heeft u vragen? Bel naar: 088 505 8505.

Taken waarnemen
Het CDA draagt fractievoorzitter Patrick van der Giessen voor aan de
gemeenteraad om de portefeuille
van Steven van Die voor een periode van ongeveer een half jaar waar
te nemen. Van der Giessen was in
de voorgaande collegeperiode ook
wethouder en had toen dezelfde
portefeuille. Als de gemeenteraad
akkoord gaat met de waarneming,
treedt Van der Giessen naar verwachting op 1 januari 2020 aan als
wethouder.

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook

YouTube

Twitter

Instagram

Collecte
Er is geen collectevergunning
afgegeven

Wethouder André Flach opende vrijdag samen met honderden blije leerlingen de nieuwbouwlocatie van Sol Villa Ambacht aan de Jan Wissenslaan.
Flach: “We willen dat alle kinderen die in Hendrik-Ido-Ambacht naar school
gaan, onderwijs krijgen in duurzame, moderne en frisse gebouwen. Met de
opening van Sol Villa Ambacht zetten we daarmee een mooie stap.”

De maandelijkse test van de alarmering sirene is op maandag 2 december 2019 om 12.00 uur. Kijk op
www.ambachtveilig.nl wat u moet
doen als de sirene op een ander
moment gaat.
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Direct duidelijk?!
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Agenda
02

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis
Van 19.30 tot 21.30 uur
Spreekuur politie
Politiebureau
Weteringsingel 1
Om 19.00 uur
informatiebijeenkomst
werkgroep fairtradegemeente
Raadzaal gemeentehuis
Om 20.00 uur
Commissie W.O.S.
Raadzaal gemeentehuis
Om 20.00 uur
Commissie RZ De Volgerlanden
Raadzaal gemeentehuis
Om 20.00 uur
Commissie ABA Financiën
Raadzaal gemeentehuis
Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

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

Duurzaam

Acties
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DOE
M E E!

Energie besparen en duurzamer
leven doet u op uw manier. Wilt
u ook iets doen? Dat kan! Bijvoorbeeld door mee te doen aan
duurzame acties.

Vorige week ondertekende wethouder Ralph Lafleur namens onze
gemeente de Direct Duidelijk-deal.
Lodewijk van Noort, landelijk campagneleider Direct Duidelijk, was
hier bij.

gen voor medewerkers, een schrijfwijzer met tips en goede voorbeelden en taalcoaches die collega’s
helpen met tips om begrijpelijker te
schrijven.

Meer informatie vindt u op
Met de ondertekening geeft de ge- www.directduidelijk.nl.
meente aan het belangrijk te vinden
om duidelijk te zijn.
Onduidelijke brief
Wethouder Lafleur: “We willen graag
dat onze inwoners begrijpen wat we
bedoelen. Goed, helder en begrijpelijk taalgebruik helpt om een ingewikkelde boodschap uit te leggen.
Toch zijn wij niet altijd duidelijk in
wat we doen of wat we vragen aan
de mensen. We gebruiken beleidstaal
en soms ingewikkelde zinnen. Maar
niemand zit te wachten op een onduidelijke brief van de gemeente!”

1

Duidelijke taal
De gemeente maakt al langer werk
van duidelijke taal. Met taaltrainin2

Verkeersveiligheid

Rijvaardigheid Ambachtse
senioren opgefrist
Afgelopen donderdag beproefden
60 Ambachters hun bekwaamheid als automobilist tijdens de
opfriscursus rijvaardigheid voor
senioren. Deze cursus werd georganiseerd door de gemeente, de
Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) Drechtsteden en
Veilig Verkeer Nederland.
Regelmatig testen verstandig
Iedere automobilist op leeftijd kan
te maken krijgen met vermindering
van zicht, gehoor, concentratie- en
reactievermogen. Het is dan ook
verstandig om de eigen rijvaardigheid regelmatig te testen. Ook
is het belangrijk om goed op de

4

Informatie en persoonlijk advies
Tijdens de cursus werd aandacht
besteed aan verkeerstheorie en
actuele onderwerpen, zoals Het
Nieuwe Rijden. Verder kregen de
deelnemers uitgebreide informatie
over het verlengen van het rijbewijs op latere leeftijd. Er werd een
speciale gehoortest en reactietest
afgenomen. De senioren maakten
met een speciaal opgeleide begeleider een rijvaardig-heidsrit in hun
eigen auto. Na afloop kregen zij
persoonlijk rijadvies en een bewijs
van deel-name.

Hoge Kade; werkzaamheden
nieuwbouw binnenbad
zwembad ‘De Louwert’;
werkzaamheden sloop oude
binnenbad
tot einde 2019
Vrouwgelenweg tussen
Zilverreiger/Forel en
Jacobuslaan: aanleg ParkzoneOost: afgesloten tussen
Zilverreiger/Forel en Karper
maandag 14 oktober tot en
met vrijdag 20 december 2019

5

Kerkstraat. Plaatsen van
tijdelijke fietsenrekken voor 15
fietsen tegenover huisnummer 4
tot eind november 2019

6

Tussen Boskamp en Heerenhof. Om gevaar te voorkomen:
verwijderen van dode en/of
instabiele bomen
voor eind 2019

7

Gemeenlandskade: vervolg
snoei bomen.

8
3

hoogte te blijven van nieuwe verkeersregels.

Ambachtsezoom: bouwrijp maken toekomstig bedrijvenpark
tot eind 2019
Rioleringswerkzaamheden
Het weggedeelte tussen de
Aelbert Cuijplaan en de rotonde
Hoge Kade is afgesloten i.v.m.
•
rioleringswerkzaamheden van
9 december t/m 20 december;
Het fietspad bij de rotonde
•
Hoge Kade / Antoniuslaan,
aan de kant van de Aelbert
Cuijplaan is afgesloten van
25 november t/m 20 december. •
Omleiding is ingesteld.

Onderdijkse Rijweg tussen
huisnummers 218 en 234: maken huisaansluitingen nieuwbouwwoningen en aanleg
trottoir: volledig afgesloten
tot vrijdag 29 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

Voorwerpen rond graven
Houd ze apart in de herfst

t/m 30 november
november = kindersportkledinginzamel-maand
Inzamelbakken in Cascade,
Sporthal de Ridderhal, Sophiahal en bij HI5Ambacht. Zie:
www.facebook.com/hi5ambacht
tot maart 2020
groepsaankoop
spouwmuurisolatie
Zie www.regionaalenergieloket.nl
Kijk voor meer inspiratie op
www.iedereendoetwat.nl.

Werk in de wijk

Deelnemers kijken terug op een geslaagde cursusdag: “Zeer leerzaam en nuttig. Goed om bij te blijven en te horen en zien wat de
wijzigingen in de regelbegeving zijn.”

Veel mensen vinden het fijn om
rond het graf van hun dierbare persoonlijke voorwerpen neer te zetten,
bijvoorbeeld een knuffel, een klein
beeldje of een kaarsenhouder.

voorkomen. Daarom vragen wij aan
nabestaanden om kleine voorwerpen
rond het graf tijdelijk elders te bewaren en even geen kleine voorwerpen
bij een graf te zetten.

Soms komen zulke voorwerpen
rond de graven onder de herfstbladeren liggen. Als wij de bladeren
verwijderen, kunnen de voorwerpen
kwijtraken. Dit willen wij uiteraard

Als de bomen kaal zijn en we alle
bladeren hebben afgevoerd, kunt u
uw kleine voorwerpen weer rond het
graf van uw dierbare plaatsen.
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Onlangs zijn de bomen aan de Bos- ken die er slecht bij staan, kunnen veiliger om flink te snoeien en uit te beter voor de groei van de struiken om hun nest te maken.
kamp flink gesnoeid. We doen dit schade aan de woningen in de Hee- dunnen. Door de snoei krijgt de laag en bomen. Vogels en kleine zoogom twee redenen. Bomen en strui- renhof veroorzaken. Het is daarom struiken weer voldoende licht. Dit is dieren hebben nu weer meer plek

Appelklokhuizen en groen gas...
Wat hebben die met elkaar te maken?
André Bout, specialist Groen gas en
Compost van energie- en afvalbedrijf
HVC: “Appelklokhuizen belanden
thuis in de GFT-E bak. Net als aardappelschillen, etensresten en snoeiafval. Afval is een grondstof voor iets
nieuws.”
“Dat nieuws is bijvoorbeeld compost, of groen gas”, vervolgt André.
“Groente-, fruit-, tuinafval en etensresten worden in onze vergistingsinstallaties ‘omgetoverd’ in compost

en groen gas. Compost is goed voor we nu al meer dan 3 miljoen m3
de tuin. En het gas kan gebruikt wor- groen gas, dat we aan het openbare
den om te koken en te verwarmen.
gasnet leveren.”
Steeds meer
André: “De link tussen appelklokhuizen en Groen Gas is dus HVC. Wij
verwerken jaarlijks 115.000 ton aan
appelklokhuizen, koffieprut, bananenschillen, tuinafval en etensresten
bij onze composteer- en vergistingsinstallaties in West-Friesland. En het
wordt steeds meer. Jaarlijks maken

Meer informatie
HVC houdt samen met de gemeente
een pilot GFT-E scheiden. Meer informatie daarover vindt u op www.h-iambacht.nl/afvalinzameling. Wat HVC
doet aan kringloopenergie leest u op
www.hvcgroep.nl/kringloopenergie.

André Bout, specialist Groen gas en Compost van HVC: “Ook voor etensresten zoals klokhuizen geldt: We halen eruit wat erin zit!”

Agenda openbare raadsvergadering
Maandag 2 december 2019, 20:00
uur, Raadzaal gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende
vaste punten: opening, vaststelling
van de agenda, spreekrecht burgers, vragenhalfuurtje raadsleden,
notulen raadsvergadering, lijst van
ingekomen stukken en eventuele
mededelingen en de sluiting.
Op grond van de adviezen van de
raadscommissie zijn de raadsvoorstellen onderverdeeld in hamerstukken (H) en debatstukken (D).
De raad behandelt de volgende
voorstellen:
6.1		 Raadsvoorstel benoeming
		 en beëdiging nieuwe wet		 houder voor tijdelijke
		 vervanging

6.2		
		
		
		
7.		
		
		
7.1 H
		
7.2 D
7.3 H
		
7.4 D
		
7.5 H
		
		
		
		
		
7.6		

Raadsvoorstel onderzoek
geloofsbrieven van de heer
G.J.W. Lagendijk voor
benoeming tot raadslid
Raadsvoorstellen Algemeen
Bestuurlijke Aangelegenheden - Financiën
Voortzetting economisch
instrumentarium
Winternota 2019
Opgavebladen roeiagenda
Drechtsteden
Verordeningen leges en
belastingen 2020
Vaststellen reglement van
orde voorde Raad HendrikIdo-Ambacht en Verordening voor de raadscommissies Hendrik-Ido-Ambacht
2020
Raadsvoorstel Herziening

		
		
7.7 H
		
		
7.8 H
		
		
7.9		
		
8.		
		
8.1 H
		
8.2 H
		
		
		
9.		
		
9.1 H

verordening klankbordgesprek
Vaststellen huishoudelijk
reglement Agendacommissie
Deelname GRD en Drechtswerk aan werkgeversvereniging VNG
Uitbreiding voorzitterspoule
raadscommissies
Raadsvoorstellen Welzijn,
Onderwijs, Sociale Zaken
Begrotingswijzigingen
SOJ 2019 en 2020
Statutenwijziging stg. Sol
Ambacht en benoeming 7
leden raad van toezicht
Stichting SOL Ambacht
Raadsvoorstellen Ruimtelijke
Zaken - De Volgerlanden
Rapportage projecten

		
9.2 H
		
9.3 H
		
9.4 H
		
10.		
11.		

Structuurvisie 2e halfjaar 2019
Tweede voortgangsrapportage 2019 CAI
Intrekken exploitatieplan
Ambachtsezoom
Wijziging afvalstoffenverordening
Comptabiliteitsbesluit
Sluiting

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? 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. Ten slotte 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.

Drechtstedenvergadering dinsdag 3 december
De maandelijkse Drechtstedenvergadering vindt plaats in het gemeentehuis van Papendrecht, Markt 22.
De leden van de Drechtraad beraden
zich over onderwerpen die onze regio aangaan. Het programma op 3
december:

Carrousel Bestuur & Middelen 1: Van
19.30 tot 21.00 uur wordt gesproken
over het regionaal aanbestedingsbeleid, de tweede bestuursrapportage
2019 en de eerste begrotingswijziging voor 2020.
Carrousel Bestuur & Middelen 2: Van
19.30 tot 21.00 uur worden de aan-

wezigen in een interactieve bijeenkomst geïnformeerd over Informatieveiligheid en privacy.
Carrousel Fysiek
Van 19.30 tot 20.00 uur worden vragen over de gevolgen van de stikstofuitspraak voor het woningbouwprogramma in de regio besproken.

Drechtraad
Van 21.15 tot 22.30 uur komt de
Drechtraad bijeen. Op de agenda
staan, naast een aantal hamerstukken, het regionaal aanbestedingsbeleid, de tweede bestuursrapportage
2019 en de eerste begrotingswijziging voor 2020.

Meer informatie
Meer informatie, zoals agenda’s en
bespreekstukken, vindt u in het
Raadsinformatiesysteem van de
Drechtsteden. Heeft u vragen? Stuur
ze aan regiogriffie@drechtsteden.nl.

Officiële publicaties
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Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene uit de basisregistratie personen (art. 2.22 wet BRP)
De gemeente heeft na onderzoek de
volgende adresgegevens opgenomen:
Adres		
: onbekend
Woonplaats
: onbekend
Land		
: onbekend
De registratie als inwoner van NederHet laatst in de basisregistratie per- land is hiermee beëindigd.
sonen (BRP) opgenomen adres is niet De gemeente heeft deze wijziging
meer juist. Een nieuwe verblijfplaats doorgegeven aan allerlei instellingen
zoals belastingdienst, uitkeringsinis bij de gemeente niet bekend.
Burgemeester en wethouders van
Hendrik-Ido-Ambacht hebben besloten de adresgegevens te wijzigen
van: M. Breijer, geboren 28 januari
1983 per 17 oktober 2019

lege van burgemeester en wethou- Uw bezwaarschrift is alleen geldig als
ders. Dit doet u binnen zes weken u de volgende gegevens vermeldt:
na de dag van deze bekendmaking. uw naam en adres; een duidelijke
omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld
Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift een kopie van deze publicatie); de
aan het college van burgemeester reden waarom u bezwaar maakt; het
Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u en wethouders, Postbus 34, 3340 AA telefoonnummer waarop u overdag
bereikbaar bent; de datum en uw
het niet eens met dit besluit? Stuur Hendrik-Ido-Ambacht.
handtekening.
dan een bezwaarschrift naar het colstanties, pensioenfondsen en zorgverzekeraars. Deze wijziging heeft
gevolgen voor voorzieningen zoals
toeslagen, uitkeringen, zorgverzekering, AOW en pensioen.

Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Pieter van der Leeuwpad 11

plaatsen dakkapel voorzijde

bouwen

30 oktober 2019

Activiteit

Datum bekendmaking

Halfweg hoek Van Kijfhoekstraat,
vellen 6 houtopstanden
t.h.v. nummer 1, Sophialaan t.h.v.
nummer 23, Gerrit Hendrixslaan
t.h.v. nummer 23/25, 2 bomen bij
Kerkstraat t.h.v. nummer 1 en
Van Polanenstraat t.h.v. nummer 44

houtopstand vellen

15 november 2019

‘Volgerlanden Lof en Loof’,
betreffende de adressen
Hark 30 t/m 54 (even),
Schoffel 22 t/m 32 (even) en
25 t/m 39 (oneven), Pootstok 2
t/m 12 (even)

bouwen van woningen

bouwen, planologisch afwijken

19 november 2019

Noordeinde 123

bouwen van een opslagloods

bouwen

19 november 2019

naast ten zuiden van
Noordeinde 121

plaatsen betonnen L-keerwanden en het
in het gebruik nemen van het terrein

bouwen, aanleggen

15 november 2019

Windhalm 25

realiseren dakopbouw/tweede verdieping

bouwen, planologisch afwijken

15 november 2019

Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Besluit verlenging beslistermijn **
Op 14 november 2019 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning locatie ‘De Laantjes’, ingediend op 30 juli 2019 voor het bouwen
van 77 woningen te verdagen tot uiterlijk 27 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

