Gemeentenieuws

Woensdag 4 januari 2017

Nieuwjaarsduik 2017

Fris het nieuwe jaar in met de Unox Nieuwjaarsduik 2017!

Activiteitenkalender
n M
 aandag 9 januari
19.30 uur
Nieuwjaarsreceptie
Raadzaal gemeentehuis
n D
 onderdag 12 januari
20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis
Meer informatie over de
activiteiten kunt u vinden op
www.h-i-ambacht.nl

Cursus
Opvoeden & Zo
‘Opvoeden & Zo’ is een handige cursus voor ouders met
kinderen van 3 tot 12 jaar.
De cursus bestaat uit vijf
woensdagochtenden van 9.00
tot 10.30 uur.
Locatie: IJdenhove 236, Hendrik Ido Ambacht
We starten weer met deze cursus op 11 januari 2017.
Hebt u interesse? Er zijn nog
plekken beschikbaar!
U kunt zicht voor de cursus
aanmelden via telefoonnummer (078) 682 2416 of via
receptiesophia@h-i-ambacht.nl
Kijk voor meer informatie op
www.jeugdteamambacht.nl

Ook in 2017: voor
elkaar in Ambacht!

2 17

Wij hopen u persoonlijk
te begroeten bij onze
nieuwjaarsreceptie
op maandag 9 januari 2017.
Om het nieuwe jaar feestelijk
te beginnen, bent u van harte
uitgenodigd voor een hapje en
een drankje tussen 19.30 en
21.00 uur in het gemeentehuis,
Weteringsingel 1.
Het college van Burgemeester
en Wethouders

GKB Barendrecht aan
de slag in Ambacht

Oude kerstbomen en
vuurwerk zijn geld waard

Op 1 december 2016 stelde de
gemeenteraad het bijgewerkt
“Beeldkwaliteitsplan Groen” vast.
Hierin staat beschreven wat de
gemeente wenst aan kwaliteit voor
de buitenruimte.

Lever woensdag 11 januari 2017
van 10.00 tot 15.30 uur uw kerstboom en vuurwerkafval in en ontvang € 0,50 per volle zak vuurwerkafval of kerstboom.

Sinds 1 januari 2017 onderhoudt
GKB Barendrecht het openbaar
groen, de bomen, de watergangen, het ruw gras en bestrijdt het
onkruid op verhardingen. Ook het
onderhouden van de speeltoestellen en de bijbehorende veilige
(valdempende) ondergronden zijn
taken van dat bedrijf.
Onkruidbestrijding
Nieuw in het “Beeldkwaliteitsplan
Groen” is het kwaliteitsniveau voor
onkruid. Door het verbod op chemische middelen bij het bestrijden
van onkruid is het kwaliteitsniveau
voortaan anders. Met chemische
middelen kan namelijk al het onkruid verwijderd worden en kon
dus een hoger kwaliteitsniveau
behaald worden dan het Beeldkwaliteitsplan voorschreef.
Alternatieven
GBK Barendrecht gebruikt hete
lucht en borstels om onkruid op

verharding te bestrijden. Daarom
zult u misschien iets meer onkruid
op de verharding zien dan voorgaande jaren. Toch zal ook GBK
Barendrecht zich houden aan de
kwaliteit die vastgelegd is in het
Beeldkwaliteitsplan.
Uniek familiebedrijf
In 1946 legden Jan en Pieter-Arie
Kraaijeveld de basis voor de GKB
Groep. Social Return on Investment
(SRoI) staat hoog in het vaandel
bij GKB Barendrecht. Dat betekent
dat het bedrijf zijn best doet om
zoveel mogelijk mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt in te
zetten. Daarvoor werkt het samen
met Baanbrekend Drechtsteden en
Drechtwerk.
Groenzorg Ambacht
Het openbaar groen in HendrikIdo-Ambacht werd eerder onderhouden door Groenzorg Ambacht.
GKB probeert om de medewerkers
van dat bedrijf in Ambacht te laten werken, zij kennen het gebied
goed.
Meer informatie over het groenbeleid vindt u op de website
www.h-i-ambacht.nl/groen.

De inleverlocaties zijn:
• Parkeerterrein bij winkelcentrum
De Schoof (bij ABN/AMRO);
• Louwersplein (bij apotheek);
• Reeweg (parkeerterrein sportvelden);
• Winkelcentrum
Hoogambacht
(bij de sporthal).
De medewerkers van Drechtwerk
nemen hier graag uw kerstboom
en vuurwerkafval in ontvangst.
Let wel goed op, want bij de vuurwerkresten kan ook vuurwerk zitten dat niet is afgegaan. Wees
alert en steek dit vuurwerk niet

alsnog af. Kerstbomen en zakken
met vuurwerkafval worden niet
aan huis opgehaald.

Agenda openbare raadsvergadering

Werk in de wijk

Donderdag 12 januari 2017, 20.00 uur, Raadzaal gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende vaste punten: opening, vaststelling van de agenda, spreekrecht burgers, vragenhalfuurtje raadsleden, notulen Begrotingsraad 24 oktober 2016, notulen Begrotingsraad 27
oktober 2016, notulen Raadsvergadering 1 december 2016, 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:
Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden – Financiën
• (H) Protocol accountantscontrole 2016 en normenkader 2016
• (H) Afronding dialoog systematiek trap op trap af
Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken
• (H) Zienswijze Uitvoeringsprogramma Jeugdhulp
• (D) Toekomstvisie Bibliotheekwerk
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Ruimtelijke Zaken – De Volgerlanden
• (H) Beleids- en beheerplan CT Kunstwerken
• (H) Waalvisie

➊B
 eukengaarde, Bramengaarde, Walnootgaarde, Druivengaarde,

In de informatieruimte van het gemeentehuis liggen de vergaderstukken ter inzage.
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.

➋ Iepengaarde, Wijngaarde en Sophiapromenade;

Bessengaarde en Bongerd; bouwen woningen
11 maart 2015 – 10 maart 2017

bouwen appartementsgebouw Palissade
22 februari 2016 – 30 juni 2017

➌ Driehoek tussen Krommeweg, Sophialaan, Ambachtsezoom;

bouwen woningen (fietspad langs Krommeweg tussen
Ambachtsezoom en Sophialaan afgesloten)
4 juli 2016 – 10 maart 2017

Spreekrecht
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.

Geheel Hendrik-Ido-Ambacht
• Veegwagen
• Rioolwerkzaamheden; reinigen en inspecteren en uitvoeren van
lokale reparaties (voornamelijk van binnenuit) verspreid over
de gemeente; week 48 t/m week 10 in 2017

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.

Officiële publicaties
Bekendmakingen
Uitbreiding oplaadpunt elektrisch
voertuig De Brouwer
Burgemeester en wethouders maken
bekend, dat zij hebben besloten in De
Brouwer, aan de zijkant van Ring 318,
twee parkeerplaatsen aan te wijzen
voor het opladen van een elektrisch
voertuig, door het plaatsen van bord
E8 van bijlage I van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
met het onderbord “opladen elektrische
voertuigen”.
Op grond van de Algemene Wet
Bestuursrecht kunt u binnen zes weken
na de datum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift daartegen indienen bij het College van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 34, 3340 AA
Hendrik-Ido-Ambacht.

De op het besluit betrekking hebbende
stukken inclusief locatietekening liggen
gedurende een periode van zes weken
ter inzage in de publieksruimte van
het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te
Hendrik-Ido-Ambacht.
Aanleg gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders maken
bekend, dat zij hebben besloten
om nabij Guldenweg 65 en Van
Kijfhoekstraat 192 een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats aan te
leggen, door het plaatsen van bord
E6 van bijlage I van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.
Op grond van de Algemene Wet
Bestuursrecht kunt u binnen zes weken
na de datum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift daartegen indienen bij het College van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 34, 3340 AA
Hendrik-Ido-Ambacht.

POSTADRES postbus 34
	3340 AA
Hendrik-Ido-Ambacht
telefoon
14 078
e-mail
gemeente@h-i-ambacht.nl
website
www.h-i-ambacht.nl

gemeentehia

De op het besluit betrekking
hebbende stukken liggen gedurende
een periode van 6 weken ter inzage in
de publieksruimte van het
gemeentehuis, Weteringsingel 1 te
Hendrik-Ido-Ambacht.
Het gemeentehuis is geopend van
8.30 – 12.30 en van 13.30 – 16.00 uur.

aanvraag. Wel kunt u de stukken inzien.
Hiervoor kunt u een afspraak te maken
met de afdeling Publiekszaken (vergunning en handhaving) op telefoonnummer 14078.

afdeling Beheer Openbare Ruimte (team
vergunningverlening en handhaving) op
telefoonnummer 14078.

Bij een klein aantal bomen benoemen
we de soorten en bij een groot aantal
verwijzen we naar het overzicht van te
vellen bomen.

Verleende omgevingsvergunningen*
(regulier)
• Brasem 32, realiseren aanbouw, -planologisch afwijken, 27 december 2016
• Elzengaarde 11 t/m 29, bouwen van 10
woningen, -bouwen, 27 december 2016

Nieuwe aanvragen
omgevingsvergunning*
• Diverse locaties in de gemeente,
het vellen van 29 houtopstanden
volgens het overzicht van te vellen
bomen(gemeente), - houtopstand
vellen, 19 december 2016

• Boskamp 53, plaatsen dakkapel/
voorgeveldakvlak, -bouwen,
21 december 2016
• Julinanasingel 1, plaatsen luifel aan
voorgevel, -bouwen, -planologisch
afwijken, 9 december 2016
• Nibbelinkstraat 73, plaatsen
dakopbouw op bestaande aanbouw,
-bouwen, 23 december 2016

*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 14078.

*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

* 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

Omgevingsvergunningen

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 4 januari 2017

