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Fixi: voor een schoon, heel en veilig Ambacht
Meld via www.fixi.nl of download de app
Stel, u ziet een losliggende stoeptegel, kapotte lantaarnpaal, hondenpoep of zwerfvuil. Meld het dan
bij Fixi en wij proberen het zo snel
mogelijk op te lossen.
Samen zijn we de ogen en oren
van Ambacht. Alertheid maakt onze
gemeente schoon, veilig en heel
en Fixi levert daar een belangrijke
bijdrage aan. “Sinds de introductie
van Fixi in november 2019 ontvingen we ruim 6500 meldingen over
onder andere straat, stoep, water
of groen”, aldus Bouke Schreuder,
beleidsondersteuner Beheer Openbare Ruimte van de gemeente.
“Wanneer u de exacte locatie en uw
contactgegevens achterlaat, kunt u
uw melding blijven volgen totdat
deze is opgelost. Met uw contactgegevens gaan we om volgens de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.”

Relatief snel
Spoedmeldingen, bijvoorbeeld gevaarlijk glas op een speelplaats,
probeert de gemeente direct maar
uiterlijk binnen 24 uur op te lossen,
andere meldingen zo snel mogelijk.
“Het gaat vooral om meldingen die
we relatief snel kunnen oplossen”,
weet Bouke. “Twijfelt u waar u
moet zijn, meld het dan alstublieft
gewoon in Fixi en wij koppelen u
terug wat we ermee doen. Het kan
zijn dat we de melding doorsturen.”
Fixi helpt!
Indien u een melding doet in Fixi
en daarbij de exacte locatie en uw
contactgegevens achterlaat, neemt
de gemeente de melding direct in
behandeling. Zo nodig sluist de gemeente de melding door naar een
externe aannemer, en ook dan zijn
uw gegevens veilig. Bouke Schreuder tot slot: “We hechten aan een
schoon, heel en veilig Ambacht. U,
als inwoner, en Fixi helpen daarbij!”

DOE
M E E!

Duurzaam

Voucher
Woningeigenaren kunnen hun www.winstuitjewoning.nl. Let op:
voucher nu ook inwisselen voor de vouchers zijn geldig tot en met
energiebesparende producten op maart 2021 of zolang er budget is.

Gratis online Huisscan
Kent u het digitale energieloket
van de gemeente al? Hier vindt
u informatie en tips over energie
besparen, duurzaam wonen, acties
en subsidies.
U kunt hier ook de gratis online
Huisscan doen. Hiermee ziet u
in een paar minuten hoe u honderden euro’s per jaar kunt besparen op uw energierekening. U
kunt de informatie en het stappenplan met indicatie van de
kosten en besparingen direct be-

waren. Dat is handig als u niet
goed weet waar u moet beginnen. En of u de investering wel
terugverdient? De huisscan vindt
u op www.regionaalenergieloket.nl/
huisscan
Wilt u meer weten?
Neem dan gerust contact op met
het energieloket: maandag tot en
met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur,
via 088 525 4110 (lokaal tarief ) en
vragen@regionaalenergieloket.nl.

Wilt u de enquête over aardgasvrij wonen
nog invullen? Doe dit voor zondag 8 november op https://denkmee.drechtstedenenergie.nl/hia. U krijgt 12 vragen, uiteenlopend
van het bouwjaar van uw woning tot ‘waar
maakt u zich het meest zorgen over bij die
grote overstap naar aardgasvrij wonen?’
Ook kunt u uw ideeën delen en reageren
op ideeën van anderen. Doet u mee? Uw
mening is belangrijk!

Bouke Schreuder weet alles over Fixi, de manier om meldingen te doen over problemen in de openbare ruimte.

Hebt u een idee voor duurzaam
Ambacht? Laat het weten!
Wethouder Ralph Lafleur van
Duurzaamheid, Ruimte, Mobiliteit
en Wonen is nieuwsgierig naar
nieuwe en frisse ideeën die u als
inwoner hebt over een duurzaam
Hendrik-Ido-Ambacht.

Of misschien weet u wat er nodig
is om milieuvriendelijk te reizen?
Wat vindt u belangrijk, wat kan
de gemeente betekenen en welke
rol zou u willen spelen?

Hoe kunnen we bijvoorbeeld beter afval scheiden, meer energie
besparen, op meer plekken groene stroom gebruiken of de biodiversiteit verbeteren of vergroten?

Mail uw idee naar communicatie@
h-i-ambacht.nl. U ontvangt dan
een uitnodiging om uw idee met
de wethouder te bespreken. Dit
gebeurt digitaal via MS Teams.

Loodgieter nodig? Kies nooit overhaast
Wanneer uw riool verstopt is, wilt
u daar zo snel mogelijk vanaf. Toch
loont het de moeite een betrouwbare loodgieter te zoeken en eerst
goede afspraken te maken.

ze € 169 voor het eerste half uur
werk. Met materiaal en extra werk
kwam ik uit op een rekening van
€ 427,85. Achteraf bleek dat veel
te veel. Let wel: dit bedrijf deed in
principe niets fout, ik had gewoon
Sommige rioolontstoppers ne- beter moeten opletten.”
men het niet zo nauw met de rekening. Een gedupeerde vertelt: Maak een prijsafspraak
“Het begon met € 35 aan voor- In Ambacht zijn recente voorbeelrijkosten, vervolgens rekenden den van rekeningen tussen de

€ 750 en € 2.950. Ga dus niet
met het eerste bedrijf in zee, ook
niet wanneer ze bovenaan staan in
Google. Lees bijvoorbeeld eerst de
ervaringen van andere mensen. En,
belangrijk, maak van tevoren met
het bedrijf altijd een prijsafspraak.
Het kost iets meer moeite, maar
er zijn voldoende loodgieters met
goede bedoelingen. En dat scheelt
u een hoop ergernis en geld.

@gemeentehia
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Om 20.00 uur
Commissie RZ-De Volgerlanden
Online te volgen

nov

16

ondernemen

Werk in de wijk

Ondernemer? Ga in gesprek
met wethouder Flach

Om 19.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen
Om 20.00 uur
Commissie WOS
Online te volgen

dec

05

nov
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Wethouder André Flach drinkt met Meld u aan via b.van.bennekom@
Ambachtse ondernemers graag h-i-ambacht.nl. Dan ontvangt u
een kop koffie op maandag 16 no- een deelnamelink via de mail.
vember van 9.00 tot 11.00 uur via
MS Teams.
Dit koffiemoment is dé manier om
kennis te maken, eventuele zorgen
te uiten, informatie uit te wisselen
en worstelingen of juichmomenten
met elkaar te delen. U bent van
harte welkom om een op een met
wethouder Flach (digitaal) in gesprek te gaan. Dit gesprek duurt
maximaal 20 minuten.

Om 20.00 uur
Commissie
ABA-Financiën
Online te volgen
Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen

1

2

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

Ambachtsezoom; bouw- en
woonrijp maken toekomstig
bedrijvenpark, tot eind
december 2021.
Kerkstraat; herinrichting deel
vanaf Graaf Willemlaan tot de
Veersedijk. Afgesloten voor
alle verkeer:
t/m 27 november 2020.

6

7

8
3

Collecte
Het Gehandicapte Kind
(voorheen NSGK) in de periode
van 9 t/m 14 november 2020.

Graaf Willemlaan – Petrakerk;
grondbewerking en inzaaien
bijenlint op 3 van de 4 groenpercelen:
27 oktober - 6 november 2020.
•

4

Volg @gemeentehia
ook op social media

5

Facebook
Twitter
YouTube

Agnes Bartoutslaan - De
Plaats; verwijderen brug voor
onderhoudswerkzaamheden.
Tot medio november 2020.
Hoge Kade; vervangen van
visvlonder; kruising Schildmansstraat/Hogekade/
Waelneslaan;
t/m 6 november 2020.

•

•

Begraafplaats Waalhof;
renovatie grafmonumenten
van 12 oktober tot
13 november 2020.
Damweg, herstraten,
afgesloten voor alle verkeer;
van 7 december t/m
18 december 2020
Soeteliefskamp; herstraatwerkzaamheden; 26 oktober
2020 tot half december 2020
Overige werkzaamheden, op
diverse plaatsen:
Veegwagen, maaien en
schoffelen in hele gemeente,
doorlopend;
Controle en snoei van alle
bomen: februari 2020 - eind
2022
Rioolreiniging en rioolwerk
van binnenuit op diverse plekken in de gemeente tot medio
november.

Om winkelend publiek attent te maken op het belang van afstand houden,
deelde de gemeente afgelopen zaterdag weer rolmaatjes (1,5 meter) uit bij
de verschillende winkelcentra.

Instagram

Officiële publicaties
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Kennisgevingen
Verkeersbesluiten Kerkstraat
Wij informeren u over twee verkeersbesluiten voor de Kerkstraat:
•
vrachtautoverbod uitgezonderd
bestemmingsverkeer Kerkstraat
(weggedeelte Damweg – Graaf
Willemlaan)

besluiten met bijbehorende stukken
liggen met ingang van de dag na
bekendmaking gedurende zes weken
De bekendmaking van verkeersbeslui- voor iedereen ter inzage in de inforten is terug te vinden op www.officie- matieruimte van het gemeentehuis.
lebekendmakingen.nl. Deze verkeers- Op grond van de Algemene wet be•

voetgangersoversteekplaats
Kerkstraat

stuursrecht kan iedereen wiens be- meester en wethouders van Hendriklang rechtstreeks bij deze besluiten is Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA
betrokken, binnen zes weken na be- Hendrik-Ido-Ambacht.
kendmaking een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden
gericht aan het college van burge-

Bekendmaking Wet Milieubeheer Langeweg 21
Op 9 oktober 2020 is een melding
ontvangen in het kader van het “Activiteitenbesluit milieubeheer”. Het
gaat over het veranderen van de inrichting zijnde een Tuincentrum met
vuurwerkopslag gelegen Langeweg

21 te Hendrik-Ido-Ambacht. Deze zaaknummer, inlichtingen inwinnen
melding is afgehandeld onder zaak- bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid, tel.nr. 078 - 770 85 85. De
nummer Z-20-380263.
directeur van de Omgevingsdienst
Indien daaraan behoefte bestaat Zuid-Holland Zuid vestigt er de aankunt u, onder verwijzing naar het dacht op dat deze bekendmaking

uitsluitend een informatief karakter namens dezen, de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.
heeft.
Dordrecht,
burgemeester en wethouders van
Hendrik-Ido-Ambacht

Officiële publicaties
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Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten
Verleende besluiten**
Adres

Omschrijving

Datum activiteit

Datum bekendmaking

Rossenburgpad 10

wijziging leidinggevenden op de exploitatievergunning

doorlopend

28 oktober 2020

Rossenburgpad 10

wijziging leidinggevenden op de drank- en horecavergunning

doorlopend

28 oktober 2020

Veersedijk 2

opschorting van de beslistermijn drank- en

tot 1 april 2021

28 oktober 2020

horecavergunning op verzoek van aanvrager
Tesselschadestraat
(sloopterrein)

verlenging termijn en verkleining van het bouwdepot

3 oktober 2020 tot 1 april 2021

28 oktober 2020

Grasveld achter

opslag van grond m.b.t. het saneren van gasleidingen in de wijken

6 oktober 2020 tot 1 april 2021

28 oktober 2020

Hoge Kade 70

wijziging leidinggevenden op de exploitatievergunning

doorlopend

28 oktober 2020

Vrouwgelenweg

het leggen van een laagspanningskabel/het maken van

16 oktober tot 31 december 2020

4 november 2020

Evertsenstraat

het leggen van een laagspanningskabel tbv laadpaal door Stedin Netten BV 1 oktober 2020 tot 1 oktober 2021

4 november 2020

Emmasingel

het leggen van een laagspanningskabel door Stedin Netten BV

1 oktober 2020 tot 1 oktober 2021

4 november 2020

Achterambachtseweg

de aanleg van een huisaansluiting door CAIW BV

1 oktober 2020 tot 1 september 2021

4 november 2020

Achterambachtseweg

de aanleg van een drinkwaterleiding door Oasen NV

16 november tot 31 december 2020

4 november 2020

De Raadtweg

het ruimen en aanleggen van leidingen door Oasen NV

23 november 2020 tot 22 februari 2021

4 november 2020

Halfweg

het verwijderen en leggen van een lagedrukleiding door Stedin Netten BV

2 november tot 14 december 2020

4 november 2020

Bouquet

het maken van een huisaansluiting door Netwerk Exploitatiemaatschappij NV 14 december 2020 tot 14 juni 2021

4 november 2020

Reeweg

het maken van een huisaansluiting door Eurofiber Nederland

20 november 2020 tot 30 juli 2021

4 november 2020

Langeweg

het leggen van een laagspanningskabel door Stedin Netten BV

16 oktober tot 31 december 2020

4 november 2020

Welhorst

het leggen van een laagspanningskabel door Stedin Netten BV

15 november tot 31 december 2020

4 november 2020

Tromplaan 2a

van een aansluiting door Stedin Netten BV

**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.

Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

bedrijvenpark Ambachtsezoom

bouwen bedrijfsverzamelgebouw

bouwen, uitweg maken,

25 oktober 2020

kavel D		

hebben of veranderen

Prins Hendrikstraat 1

plaatsen dakkapel voorzijde

bouwen

27 oktober 2020

Hooftlaantje 122

plaatsen dakkapel voorzijde

bouwen

25 oktober 2020

Kersengaarde 17

plaatsen dakopbouw

bouwen, planologisch afwijken

22 oktober 2020

Geertruid Pijnsenhof 2

plaatsen zonnepanelen aan zijgevel

bouwen

26 oktober 2020

Reeweg 93

realiseren overkapping

bouwen, planologisch afwijken

25 oktober 2020

winkelcentrum De Schoof 74

vernieuwen winkelpuien van 2 winkelgevels

bouwen

27 oktober 2020

Wassenaar van Obdampark 14

wijziging dakbedekking woning en plaatsen zonnepanelen		

Officiële publicaties
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Omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Hark 23

plaatsen dakkapel voor- en achterzijde

bouwen

27 oktober 2020

Hark 135

bouwen woning

bouwen, planologisch afwijken

27 oktober 2020

*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) 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 www.sophia.nl 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

