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Ambachtse deelnemers vrijwilligersprijzen bekend
Op 15 februari 2019 reikt minister
Hugo de Jonge de ‘Meer dan handen vrijwilligersprijzen’ uit. De gemeente mag voor de categorie ‘lokale vrijwilligersorganisaties’ drie
Ambachtse organisaties aandragen
die iets bijzonders doen. Op onze
website hebt u kunnen stemmen
welke organisatie die prijs verdiend. De drie lokale organisaties
met de meeste stemmen zijn: Ambachtse Bedrijven, Inner Circle Run
en Hospice De Cirkel.
Waarom deze prijs?
De ‘Meer dan handen vrijwilligersprijzen’ zijn in het leven geroepen
om lokale en landelijke vrijwilligers
en vrijwilligersorganisaties in het
zonnetje te zetten. Ze verdienen erkenning en waardering voor wat ze
belangeloos doen voor een ander.
Stemronde
In Hendrik-Ido-Ambacht zijn er
heel veel organisaties die met

ACTIVITEITENKALENDER
• Woensdag 19 december
Vanaf 20.00 uur
Commissie ABA-Financiën
Raadzaal gemeentehuis
• Maandag 7 januari
Vanaf 19.30 uur
Nieuwjaarsreceptie
Gemeentehuis
• Maandag 14 januari
Vanaf 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis
Meer informatie over de
activiteiten kunt u vinden op
www.h-i-ambacht.nl

vrijwilligers werken en iets moois
bijdragen aan onze samenleving.
Het is voor de gemeente dan
ook erg lastig om zomaar drie
organisaties aan te wijzen die (extra)
bijzonder zijn. Daarom hebben
wij organisaties eerst gevraagd of
zij willen meedoen aan de ‘Meer
dan handen vrijwilligersprijzen’.
Er waren zes organisaties die zich
meldden: Ambachtse Bedrijven,
Hospice De Cirkel, Inner Circle
Run, Unie van Vrijwilligers, Yulius
en De Zonnebloem. Vervolgens
kon er op onze website gestemd
worden welke organisatie die prijs
verdiend. U hebt massaal gestemd:
bijna 800 keer! De top 3 bestaat
dus uit Ambachtse Bedrijven (41%),
Hospice De Cirkel (31%) en de Inner
Circle Run (12%). Wij melden deze
drie organisaties aan via de website
www.vrijwilligersprijzen.nl, zodat ze
kunnen meedingen om de prijs.

Inloopavond Dorpsweide
Op dinsdag 11 december toonde
Project De Volgerlanden de beelden
van de inrichting van de Dorpsweide. Dit is het groene gebied dat de
verbinding legt tussen het park, in
het centrumgebied van de wijk De
Volgerlanden en de ruige sfeer van
de Veersedijk. Het is de zone die vrij
moet blijven voor de Sophiaspoortunnel en de aardgasleiding. Door
deze randvoorwaarden is het dus
mogelijk om het groen in de omgeving te behouden en verder te verfraaien.

Bootcamp
Naast de ecologische en natuurlijke
inrichting komt er een bootcampplek in de Dorpsweide. Hier wordt
gebruik gemaakt van stapelstenen
en omgevallen bomen, die genoeg
oefenaanleiding geven en als
speelelement door kinderen gebruikt
kunnen worden. Een mooi voorbeeld
van dubbelgebruik voor jong en oud.
Het gebied wordt in mei en juni 2019
gerealiseerd. De bomen, gevarieerd
van kraakwilg, amandelwilg en
grauwe wilg worden geplant in het
najaar van 2019. Kijk voor meer
informatie op www.devolgerlanden.nl.

Uitnodiging
Uitnodiging
nieuwjaars
nieuwjaars
receptie
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Gouden huwelijk
Het echtpaar Smit-Bakker was
op dinsdag 11 december vijftig
jaar getrouwd. Burgemeester Jan
Heijkoop heeft hen gefeliciteerd
met hun gouden huwelijk.
Het echtpaar heeft twee kinderen
en vier kleinkinderen.
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Burgemeester
Burgemeester en
en Wethouders
Wethouders van
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Gewijzigde openingstijden
gemeentehuis en –winkel
Afwijkende tijden
Op donderdag 20 december is
het gemeentehuis vanaf 12.30
uur gesloten in verband met een
bijeenkomst voor medewerkers.
Op maandag 24 december is het
gemeentehuis gesloten, alleen
de gemeentewinkel is geopend
van 14.00 tot 16.00 uur.
Op maandag 31 december is het
gemeentehuis geopend tot 16.00
uur, de gemeentewinkel is geopend van 14.00 tot 16.00 uur.
Gesloten
Op dinsdag 25, woensdag 26
december en op dinsdag 1 januari zijn het gemeentehuis en
de –winkel gesloten in verband
met de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag.
Het meldpunt van de gemeente
is tijdens deze dagen uitsluitend
voor noodgevallen en storingen
bereikbaar via telefoonnummer
(078) 770 8100.

De secretaris

De burgemeester

A.J.M.
A.J.M. Martens
Martens

J.
J. Heijkoop
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De secretaris
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Burgemeester
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De secretaris

De burgemeester

A.J.M. Martens

J. Heijkoop

Werkconferentie
detailhandel

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

Save the date
Wilt u meepraten over hoe we de
detailhandel in onze gemeente toekomstbestendig houden?
Zet dan donderdag 24 januari 2019
alvast in uw agenda. Gastsprekers
gaan in inspirerende workshops met
u in gesprek over verschillende thema’s. De werkconferentie wordt gehouden van 19.00 uur tot 21.00 uur

in Cascade en wordt afgesloten met
een netwerkborrel.
We nodigen u van harte uit om tijdens deze avond uw visie te geven.
Als u zich aanmeldt via l.sekkour@
h-i-ambacht.nl, dan ontvangt u een
definitieve uitnodiging met het programma van de bijeenkomst.

3

Sophialaan ter hoogte van de
kruising Dreef; reconstructiewerkzaamheden
19 november tot
21 december 2018

4

Hoge Kade; nieuwbouw
binnenbad zwembad
De Louwert
Tot juni 2019

5

Bushalte Reeweg aan de
Ambachtsezoom); plaatsen
laadpaal voor bussen. De halte
Reeweg komt in deze periode
geheel te vervallen.*
22 oktober tot aan medio
december 2018

6

Rietlaan tussen Laan van
Welhorst en Steur; reconstructiewerkzaamheden volledige
afsluiting
7 januari 2018 t/m
1 maart 2019

7

Waelneslaan; herstraatwerkzaamheden
week 48 tot eind maart 2019

8

•

•

•

*Qbuzz neemt het openbaar vervoer van Arriva over per 9 december 2018. Op sommige lijnen
in Hendrik-Ido-Ambacht worden
elektrische bussen ingezet. Hier- •
door rijden er schonere en stillere bussen. Deze bussen worden
’s nachts opgeladen, maar moeten tussentijds ook opgeladen
worden. Hiervoor zijn laadpalen
nodig.

•

Rietzanger; aanleggen definitieve bestrating, weg wordt
gefaseerd afgesloten
7 januari 2018 t/m
1 maart 2019

Overige werkzaamheden, op
diverse plaatsen:
veegwagen, maaien en
schoffelen in hele gemeente
doorlopend;
baggeren (zwaartepunt in
watergangen rondom Sportpark Schildman, zuidzijde wijk
Krommeweg en buurt De
Sandeling) tot januari 2019;
rioolwerkzaamheden; reinigen
en inspecteren en uitvoeren
van lokale reparaties (voornamelijk van binnenuit) verspreid
in heel de gemeente;
week 47 t/m week 52;
start renovatie van diverse
rotondes: we versmallen de
rijstroken iets t.b.v. het werkvak naast de rotonde; het
verkeer kan mogelijk hinder
ondervinden, vanaf
29 november tot 21 december;
het kappen van vier gewone
esdoorns t.b.v. aanleg vernieuwd fietspad; grasveld tussen Havenkade en Noordeinde.
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DECEMBER FEITJES
MARKTEN TIJDENS FEESTDAGEN
De Schoof
Op woensdag 26 december 2018 is de weekmarkt bij winkelcentrum De Schoof gesloten. Op woensdag 2 januari 2019 is er weer
gewoon weekmarkt.
Hoogambacht
Op zaterdag 29 december 2018 gaat de markt bij Hoogambacht
gewoon door. Kom dus gerust langs!

NIEUWJAARSRECEPTIE
2019
Maandag 7 januari 2019 is
de nieuwjaarsreceptie van
19.30 tot 21.00 uur op het
gemeentehuis. Alle inwoners
zijn van harte welkom om
samen met ons het nieuwe
jaar feestelijk te beginnen!

GEWIJZIGDE
OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS
Rond de feestdagen sluit het gemeentehuis eerder. Op maandag 24 en 31 december 2018 is het gemeentehuis namelijk vanaf 14.00 uur gesloten. Kijk voor
meer informatie op www.h-i-ambacht.nl.

GELD VOOR UW OUDE KERSTBOOM
EN VUURWERKAFVAL
Lever op woensdag 2 en 9 januari 2019 van 09.30 tot 16.30 uur uw kerstboom
en vuurwerkafval in en ontvang € 0,50 per volle zak afval of kerstboom.
De inleverlocaties voor beide data zijn:
Winkelcentrum de Schoof (tegenover de Watertuin)
Louwersplein (bij de apotheek)
Winkelcentrum Hoogambacht (Sophiasporthal)
Hoge Kade (Ridderhal)

TIPS VOOR VEILIGE FEESTDAGEN
• Doe voorzichtig met kaarsen, versiering en kerstbomen;
• Zet kaarsen in een stevige houder en op een
vlakke ondergrond;
• Kijk bij het plaatsen van uw kerstboom of de
boom geen vluchtroute verspert;
• Bespuit dennengroen met een brandvertragende spray;
• Fonduen met spiritus? Vul de brander dan niet in nabijheid van
vuur;
• Kleding in brand en geen water? Rol met het brandende
lichaamsdeel over de grond en zorg ervoor dat de vlammen
doven;
• Brandwond? Tenminste 10 minuten koelen met zacht
stromend lauw water. Brandwonden kunnen erger zijn dan ze
lijken. Waarschuw bij twijfel een arts! Kijk voor meer tips op
www.brandweerzhz.nl.

VUURWERK AFSTEKEN
Vuurwerk mag verkocht worden op 29, 30 en 31 december 2018.
Let op: vuurwerk afsteken mag alleen op 31 december van 18.00
uur ‘s avonds tot 1 januari 2019 02.00 uur ‘s nachts. Wees voorzichtig en houd rekening met elkaar! Kijk voor meer informatie op
www.veiligheid.nl.

VUURWERKAFVAL
VEILIG WEGGOOIEN

BAKKEN EN CONTAINERS
TIJDELIJK AFGESLOTEN
In december maken wij de buitenruimte veilig voor vuurwerk
om overlast te beperken. Daarom zijn, op plekken waar vuurwerk wordt afgestoken, de afvalbakken tijdelijk afgesloten
en de hondenpoepzakjesautomaten aan de bakken tijdelijk
buiten gebruik. Op vrijdag 28 december 2018 worden de bovengrondse containers voor plastic en textiel tijdelijk weggehaald. Na Nieuwjaarsdag kunt u alles weer gewoon gebruiken.

• Zet overgebleven vuurwerk of vuurwerkafval 24 uur in een emmer
water;
• Gooi het in de restafvalbak, in de
ondergrondse container in een zak
of lever het in en ontvang € 0,50
per volle zak.
Let op: vanwege explosiegevaar is
het verboden om vuurwerkafval bij
het grof restafval op de Milieustraat
achter te laten.

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.

HUISDIEREN
De meeste huisdieren zijn erg bang voor vuurwerk. Wilt u
daarom op Oudjaarsdag tussen 22.00 en 23.00 uur geen
vuurwerk afsteken? Men kan dan even rustig de hond uitlaten.

VOEDSELVERSPILLING

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

Tips om geld te besparen en geen voedsel te
verspillen:
• Let op de houdbaarheidsdatum van producten in de winkel en in uw koelkast;
• Iets over? Vries het in of verwerk het de
volgende dag in een ander gerecht. Inspiratie nodig? Kijk op www.ingredienten.nl of
www.milieucentraal.nl/voeding.

AFVAL SCHEIDEN
TIJDENS FEESTDAGEN
Etensresten horen in de GFT bak zodat hier biobrandstof of compost van kan worden gemaakt. Verpakkingen horen meestal bij plastic of papier. Alleen goed
gescheiden afval kan worden hergebruikt. Kijk voor
meer informatie op www.afvalscheidingswijzer.nl.

Officiële publicaties
•

KENNISGEVINGEN

gemeente Hendrik-Ido-Ambacht,
Weteringsingel 1 te HendrikIdo-Ambacht (openingstijden
staan op de website van de
gemeente).
Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te
Utrecht in de centrale hal.

Onteigeningswet
Onteigening van onroerende zaken
in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
voor de uitvoering van het bestem- •
mingsplan De Volgerlanden-Oost, en
bestemmingsplan De VolgerlandenOost, uitwerkings- en wijzigingsplan
Aanpassing Beleidsregels
gebied C1-C2.
minimabeleid Drechtsteden
De burgemeester van de gemeente Het Drechtstedenbestuur heeft in de
Hendrik-Ido-Ambacht deelt mee dat, vergadering van 6 december 2018 de
ingevolge artikel 78, zevende lid, van gewijzigde ‘Beleidsregels minimade onteigeningswet, vanaf donder- beleid Drechtsteden’ vastgesteld. Er
dag 20 december 2018 tot en met zijn een aantal technische wijziginwoensdag 30 januari 2019 een af- gen vastgesteld in zowel de beleidsschrift van het koninklijk besluit van regels, als de toelichting. De voor5 november 2018, nr. 2018001957, naamste wijziging is aangebracht
in de hoogte van de bijzondere bijter inzage ligt.
stand levensonderhoud van alleen
De in het koninklijk besluit ten name wonende alleenstaande jongeren.
van de Gemeente Hendrik-Ido-Am- Deze is aangevuld tot de norm stubacht ter onteigening aangewezen diefinanciering beroepsonderwijs uitonroerende zaken zijn nodig voor de wonend, inclusief lesgeld. Daarnaast
uitvoering van het bestemmingsplan is de bijzondere bijstand voor gemis
De Volgerlanden-Oost, en bestem- aan ALO-kop van de Belastingdienst
mingsplan De Volgerlanden-Oost, geschrapt uit de beleidsregels, omuitwerkings- en wijzigingsplan ge- dat de Centrale raad van Beroep
bied C1-C2. De door de Kroon ter (CrvB) heeft bepaald dat dit vanuit
onteigening aangewezen onroerende de algemene bijstand moet worden
zaken hebben de bestemmingen Wo- gecompenseerd.
nen - Uit te werken en de dubbel- Ten slotte zijn artikel 31. Woonkosbestemming Waarde - Archeologie, tentoeslag eigenaren en artikel 47.
toegekend. Aan de onroerende zaken Persoonlijk Minimabudget gewijzigd.
zijn in het uitwerkingsplan de onderscheiden bestemmingen Verkeer, Wa- Aanpassing Besluit maatwerkvoorter, en Woongebied toegekend. Op zieningen maatschappelijke onderde onroerende zaken worden werken steuning Drechtsteden
en werkzaamheden uitgevoerd ter Het Drechtstedenbestuur heeft in de
verwezenlijking van die bestemmin- vergadering van 6 december 2018
het gewijzigde Besluit Wmo maatgen.
werkvoorzieningen maatschappelijke
Het koninklijk besluit is gepubliceerd ondersteuning Drechtsteden vastgein de Staatscourant van maandag 10 steld. Deze wijziging betekent dat
de genoemde bedragen geïndexeerd
december 2018, nr. 65419.
Tegen dit besluit staat geen beroep zijn voor 2019. De bedragen in het
Besluit worden jaarlijks geïndexeerd,
open.
zoals beschreven staat in de VerordeEen afschrift van het koninklijk be- ning maatwerkvoorzieningen maatsluit ligt ter inzage op de volgende schappelijke ondersteuning Drechtsteden. In 2019 geldt ook een ander
locaties:
btw-tarief, dit is verhoogd van 6%
naar 9%. Deze verhoging is verwerkt
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Verleende
omgevingsvergunningen* (regulier)
•
Evertsenstraat 29, plaatsen
dakkapel voorgevel, -bouwen,
•
10 december 2018
•
Evertsenstraat 108, realiseren
dakkapel, -bouwen, 14 decem•
ber 2018
•
Kruiswiel 2, aanbouw aan
zijkant, -bouwen, 12 december
2018
•
Scholekster 12, wijzigen voorgevel en plaatsen dakkapel,
* Bent u het niet eens met het
-bouwen, 4 december 2018
besluit? Op www.h-i-ambacht.nl/
•
Veersedijk tussen huisnummer
bezwaar vindt u informatie over het
32 en 34, oprichten van een
indienen van zienswijzen, bezwaar,
woongebouw, -planologisch
beroep en voorlopige voorziening.
afwijken, -bouwen, 13 decemHebt u vragen? Neem dan gerust
ber 2018
contact op met de afdeling Beheer
•
Voorn 98, realiseren overkapOpenbare Ruimte (team vergunping met aangrenzende schuur,
ningverlening en handhaving) via
-bouwen, 5 december 2018
telefoonnummer 14 078.
•
Voorn 116, bouwen van een
woning, -planologisch afwijken,
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
-bouwen, 21 november 2018
•
Vrouwgelenweg 80, bouwen
Nieuwe aanvragen
van een woning, planologisch
omgevingsvergunningen*
afwijken, -bouwen, 30 novem•
Veerweg 59, nieuwbouw
ber 2018
kantoor, bedrijfshal en hout•
Wilhelminasingel 21, plaatsen
loods, -bouwen, -uitweg maken,
dakkapel voorzijde, -bouwen,
hebben of veranderen,
13 december 2018
- planologisch afwijken,
•
Zuidwende 2F, bouwen van een
30 november 2018
woning, -planologisch afwijken,
•
Wilhelminasingel 21, plaatsen
-bouwen, 30 november 2018
dakkapel voorzijde, -bouwen,
•
Zwanebloem 10, bestaande
19 november 2018
•
garagepui vervangen door
•
Zwanebloem 10, de bestaande
nieuwe pui, -bouwen,
garagepui vervangen door
14 december 2018
nieuwe pui, -bouwen,
5 december 2018
*Bent u het niet eens met het
besluit? Op www.h-i-ambacht.nl/
Ingetrokken aanvraag
bezwaar vindt u informatie over het
omgevingsvergunning
•
Elzengaarde 64, verplaatsen inrit, indienen van zienswijzen, bezwaar,
beroep en voorlopige voorziening.
29 november 2018
Hebt u vragen? Neem dan gerust
U kunt geen bezwaar maken of een contact op met de afdeling Beheer
zienswijze indienen tegen een aanOpenbare Ruimte (team vergunvraag. Wel kunt u de stukken inzien. ningverlening en handhaving) via
Hiervoor kunt u een afspraak maken telefoonnummer 14 078.
met de afdeling Beheer Openbare
Ruimte (team vergunningverlening
en handhaving) op telefoonnummer
14 078.

in de vastgestelde bedragen. Het ge- •
wijzigde Besluit treedt per 1 januari
2019 in werking.
Aanpassing Beleidsregels Participatiewet Drechtsteden en Beleidsregels Re-integratie Niet-uitkeringsgerechtigden Drechtsteden
Het Drechtstedenbestuur heeft in de
vergadering van 4 december 2018
het besluit genomen om een aantal
wijzigingen aan te brengen in de beleidsregels Participatiewet Drechtsteden en de Beleidsregels Re-integratie
Niet-uitkeringsgerechtigden Drechtsteden.
In het besluit over de beleidsregels
Participatiewet staan enkele technische wijzigingen, de toevoeging over
een maximumdeclaratietermijn voor
loonkostensubsidie en een nieuwe
bepaling over een pilot beloningsbeleid.
Ook in de Beleidsregels re-integratie
niet-uitkeringsgerechtigden Drechtsteden worden een aantal wijzigingen voorgesteld die samenhangen
met de hierboven genoemde pilot
met beloningsbeleid. Deze voorziening wordt met deze wijzigingen ook
beschikbaar voor kwetsbare niet-uitkeringsgerechtigden.
BEKENDMAKINGEN
Deze week geen bekendmakingen.
ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING/BIJZONDERE WETTEN
Verleende vergunningen/
ontheffingen*
•
Een opstelplaats met winkelwagentjes t.b.v. de Action vanaf 1
februari 2019 in het winkelcentrum De Schoof, datum bekendmaking 11 december 2018.
•
Het houden van een collecte
voor Bartiméus Fonds van 14
t/m 19 oktober 2019 in de gehele gemeente, datum bekendmaking 11 december 2018.

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

Het wijzigen van leidinggevenden op de drank- en
horecavergunning van Eeterij
Tapperij ‘t Ambacht, Dorpsstraat
125, datum bekendmaking 11
december 2018.
Het plaatsen van een autolaadkraan op 9 januari 2019
tussen 08:00 en 13:30 uur
t.h.v. Duizendschoon 87, datum
bekendmaking 12 december
20218.

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 19 december 2018

