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Deze week vindt u bij de krant een 
losse poster over het scheiden van 
afval. Een handig overzicht waar-
mee u direct kunt checken hoe u 
uw afval kunt scheiden.

Tip: hang deze poster op een han-
dige plek: bij uw afvalbak, in de bij-
keuken, op de kelderdeur of in de 
garage. Dan ziet u altijd makkelijk 
hoe u uw afval een tweede leven 
kunt geven.

50% wordt gescheiden
Hoe beter u afval scheidt, hoe be-
ter dat is voor het milieu én hoe 
lager de kosten van de afvalinzame-
ling kunnen zijn. Want: u kunt veel 
betekenen! In een jaar tijd gooit 

u thuis veel meer weg dan u mis-
schien denkt: gemiddeld bijna 500 
kilo per persoon per jaar. Alle huis-
houdens in Nederland zorgen jaar-
lijks voor zo’n 8,4 miljard kilo afval, 
waarvan inmiddels meer dan 50% 
al gescheiden wordt ingeleverd. 

Duurzamer
Uw ingezamelde afval is de basis 
voor nieuwe producten. Van uw GFT 
en etensresten maken we groen gas 
en compost. Van plastic, blikjes en 
drinkpakken maken we nieuwe ver-
pakkingen. En ook papier, textiel 
en glas geven we een tweede le-
ven. Goed scheiden is dus ook veel 
duurzamer en beter voor het milieu. 
Haalt u eruit wat erin zit?

handig! 
de HVC afval-app.
In de app staat wanneer welke bak wordt 
geleegd bij jou in de straat. Je kunt zelfs 
een melding ontvangen dat de bak naar 
buiten moet.

Ook vind je in de app de afvalwijzer. 
Van ruim 1.000 producten zie je 
in één oogopslag waar het bij hoort. 
Twijfel je bijvoorbeeld over waar piepschuim 
bij hoort? Check het in de app!

Je vindt de app in de App store en in 
Google Play. Zoek op ‘HVC’.

gratis 
beschik baar
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Check uw afval: hang de poster op!

Participatienota 
vastgesteld
De gemeenteraad heeft una-
niem de zogenaamde Partici-
patienota ‘Ambachtse Aanpak’ 
vastgesteld. Dat gebeurde tij-
dens de raadsvergadering van 
maandag 11 januari.

Met deze Participatienota dagen 
we inwoners, ondernemers en 
organisaties uit hun kennis, er-
varing en creativiteit in te zetten 
voor de toekomst van Ambacht. 
Dat kan voor de eigen leefom-
geving, maar bijvoorbeeld ook 
voor grotere thema’s als duur-

zaamheid, de energietransitie 
en zorgvraagstukken. Wij, als 
gemeente, stellen ons open 
voor uw input en expertise en 
houden scherp voor ogen hoe 
en wanneer we die kunnen in-
zetten.
 
De vastgestelde Participatienota 
is nog in beweging. We blijven 
hem vanaf nu verfijnen en ver-
beteren. Samen met u, samen 
met iedereen. Want, samen zijn 
we Ambacht.

Collecte
Er zijn geen collectes in de 
periode van 18 t/m 23 januari. 

Voor ouders die gedupeerd zijn 
door de toeslagenaffaire organi-
seert de Belastingdienst op 19 ja-
nuari, van 20.00 tot 21.30 uur, een 
online bijeenkomst (webinar). Wilt 
u deze bijeenkomst bijwonen? Klik 
op deze link om u aan te melden: 
https://bit.ly/3rXO0RI.

Meer informatie over ondersteuning 
aan gedupeerden van de toesla-
genaffaire in de Drechtsteden leest 
u op de website van de Sociale 
Dienst Drechtsteden: 
https://bit.ly/3b9pHuh.

Webinar gedupeerden
toeslagenaffaire

Sociaal

18 ja
n

19 ja
n

20 ja
n

Om 20.00 uur
Commissie WOS
Online te volgen 

Om 20.00 uur 
Commissie RZ – 
De Volgerlanden
Online te volgen

Om 20.00 uur
Commissie ABA – 
Financiën
Online te volgen

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

Agenda

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Van 25 januari tot en met 14 febru-
ari kunt u meedoen aan de tweede 
participatieronde voor de Regionale 
Energiestrategie (RES) over de on-
derwerpen  ‘zon in restruimten’ en 
‘grootschalige opwek van duurzame 
energie’.

Online bijeenkomsten
In de eerste participatieronde in 
december werd duidelijk dat er ver-
schillende belangen zijn bij (groot-
schalige) duurzame energie opwek 

met zonneparken en windturbines. 
Hierover gaan we online verder in ge-
sprek tijdens deze tweede participa-
tieronde: op 25 januari (Kijfhoek), 26 
januari (A16) en 28 januari (A15) van 
19.30 tot 21.15 uur. Deze drie zoek-
gebieden zijn niet in onze gemeente 
maar wel belangrijk. Aanmelden kan 
via het participatieplatform https://
denkmee.drechtstedenenergie.nl/ 
hia. Hier kunt u ook de resultaten 
van de eerdere gesprekken terugle-
zen. 

Online op het platform
Van 25 januari tot 14 februari kunt 
u op het platform meedoen aan een 
enquête over de spelregels voor 
zonnepanelen in restruimten zoals 
bermen en braakliggende terreinen. 
Op de kaart kunt u mogelijke loca-
ties beoordelen. Ook kunt u online 
meepraten over maatschappelijke 
baten bij de opwekking van groot-
schalige energie met zon en wind in 
de drie zoekgebieden.

In maart volgt de derde en laatste 
participatieronde voor de RES.

Hoe en waar kunnen we energie opwekken?

Duurzaam
DOE
MEE!

2e participatieronde RES



Week van de omgevingsvisie woensdag 13 januari 2021

Wellicht denkt u: hé, hier heb ik eerder iets over gelezen! Dat klopt, 

3 weken geleden stond hier een groot artikel over de Omgevingswet 

en de omgevingsvisie. Onderaan deze pagina vatten wij dit kort voor 

u samen. Het hele artikel kunt u teruglezen op 

www.h-i-ambacht.nl/omgevingsvisie. 

Van vrijdag 5 februari tot en met zaterdag 13 februari is de Ambachtse Week 
van de omgevingsvisie. We zetten dan de eerste stappen om samen met u 
de omgevingsvisie voor Hendrik-Ido-Ambacht te maken. Hierin beschrijven 
we hoe we in 2050 de schaarse ruimte om ons heen willen gebruiken. Wat 
vindt u waardevol en belangrijk? Wat moet blijven zoals het is? En waar ziet 
u kansen voor verbetering? 

Op drie momenten kunt u aangeven wat u belangrijk vindt voor onze gemeente, uw wijk, buurt 
of straat. Het eerste moment noemen we de Week van de omgevingsvisie. 

Nederland kent heel veel wetten 
en regels voor onze eigen directe 
leefomgeving, oftewel voor de 
ruimte om ons heen. Een inge-
wikkeld geheel waarin bijna nie-
mand meer de weg kan vinden en 
nieuwe ontwikkelingen onnodig 
lang duren. Daarom komt de Om-
gevingswet, die al deze wetten en 
regels bundelt. Dat is veel over-
zichtelijker!

• Op 1 januari 2022 treedt de 
nieuwe Omgevingswet in wer-
king;

• deze wet gaat over zaken 
als ruimtelijke ontwikkeling, 
wonen, mobiliteit, milieu, na-
tuur, water en gezondheid; 

• we zijn al begonnen met 
de voorbereidingen voor 
de invoering van de wet; 
we zijn nu bezig een omge-
vingsvisie voor de hele ge-
meente op te stellen.

Wat is de omgevingsvisie?
In de omgevingsvisie beschrijven 
we wat we willen bereiken, zoals 
het verbeteren van mobiliteit, het 
behoud van aantrekkelijk groen of 
een woningbouwopgave. En er is 
ook ruimte voor opgaven zoals de 

energietransitie en duurzaamheid, 
of wensen zoals meer buitenruim-
te voor beweging en ontspanning 
of om voedsel te verbouwen. Met 
andere woorden: het doel van de 
omgevingsvisie is ervoor zorgen 
dat Hendrik-Ido-Ambacht in 2050 
een leefbaarder, gezonder, veiliger, 
toekomstbestendiger en duurza-
mer dorp met betrokken inwoners 
is. Het is het strategisch plan voor 
onze fysieke leefomgeving, de 
ruimte om ons heen. 

Achtergrondinformatie

Wat is de Omgevingswet?

In de Week van de omgevingsvisie draait het 
om uw inbreng als inwoner! Dat kan via de 
Wijkprikker, een digitale tool. Wij organiseren 
deze week ook (online) bijeenkomsten met 
buurgemeenten, de Veiligheidsregio, de GGD, 
de VAO en de detailhandelsraad. Ook zij kun-
nen hun inbreng leveren via de Wijkprikker.  

Wijkprikker
Vanaf 5 februari kunt u op deze digitale kaart 
een plek prikken, een thema kiezen waar u 
wat over wilt vertellen en kort benoemen wat 
hier speelt. Ook kunt u andere reacties ‘liken’ 
of erop reageren: zo krijgen we met elkaar in 
beeld wat al goed gaat en waar we dingen 
kunnen verbeteren. Deze kansen en knelpun-
ten zijn een belangrijke basis voor de nieu-

we omgevingsvisie. U kunt deze Wijkprikker 
vanaf uw bank invullen op een mobiel, tablet 
of laptop. 

Om u op weg te helpen met de Wijkprikker 
kunt u meedoen aan twee digitale ‘inloop’-
momenten. We leggen dan uit hoe de tool 
werkt en u kunt vrijblijvend uw vragen stel-
len. We maken gebruik van MS Teams.

Op de markt? 
Als de coronamaatregelen in februari het toe-
laten, kunt u ons ook ‘live’ tegenkomen op 
bijvoorbeeld de markt of bij de Ridderhal. 
Dan kunt u met ons (op anderhalve meter 
afstand) in gesprek en vullen we samen de 
Wijkprikker in. 

Week van de omgevingsvisie 
5 – 13 februari 

Programma
woensdag 3 februari bekendmaking link naar de Wijkprikker

vrijdag 5 februari start week van de omgevingsvisie

maandag 8 februari digitale ‘inloop’ Wijkprikker (12.00-13.00 uur)

donderdag 11 februari digitale ‘inloop’ Wijkprikker (19.30-20.30 uur)

Reserveer de data alvast in uw agenda! 
Wij hopen u (digitaal) te verwelkomen! 

Op 3 februari maken we op deze pagina het definitieve programma en de 

links naar de Wijkprikker en de digitale inloopmomenten bekend. 

Kijk op www. h-i-ambacht.nl/omgevingsvisie 
of houd onze social media kanalen en 
deze gemeentepagina in de gaten!

Meer weten?

In de Wijkprikker onderscheiden we de bovenstaande 7 deelgebieden. 

Doorkijkje vervolg

april tweede participatiemoment (de ‘Ontmoetingen’)
mei derde participatiemoment (de ‘Slotontmoeting’)
juni – november overleg ketenpartners, maken van keuzes 
 en schrijven omgevingsvisie
december vaststelling omgevingsvisie door 
 de gemeenteraad

DOE
MEE!
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Werk in de wijk

 Ambachtsezoom: bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark. Eind december 
2021.

   
  Kerkstraat: herinrichting deel 

vanaf Graaf-Willemlaan tot de 
Veersedijk; in januari nog

  wat afrondende werkzaamhe-
den.

  Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

• Veegwagen, maaien en 
schoffelen in hele gemeente, 
doorlopend;

• Controle en snoei van alle 
bomen: februari 2020 - eind 
2022

• Plaatsen ondergrondse 
glascontainers van 6 t/m 14 
januari:

 tegenover Amandelgaarde 65;
 tegenover Fonteinkruid 45;
 Struweel;
 tegenover Voorn 7;
 Wijngaarde;
 tegenover Vlasakker 176

1

2

Openbare commissievergaderingen januari 2021

Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene uit de basisregistratie 
personen (art. 2.22 wet BRP)

Op maandag 1 februari 2021 ver-
gadert de gemeenteraad. Als voor-
bereiding daarop vergaderen de 
commissies in januari. Via https://
hendrikidoambacht.raadsinformatie.
nl/ kunt u deze vergaderingen live 
volgen.

Op de agenda’s van de commissiever-
gaderingen staan de volgende vaste 
agendapunten: opening, vaststelling 
van de agenda, spreekrecht burgers, 
mededelingen en ingekomen stuk-
ken, informatie van het college/de 
portefeuillehouder, uitwisseling regi-
onale samenwerking, agendapunten 
volgende vergadering en sluiting. 

De specifieke agendapunten vindt u 
hieronder per commissie vermeld:

Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken
Maandag 18 januari 2021, 20:00 uur
• Veranderopgave Wet  

inburgering/Beleidskader 

• Zienswijze begrotingswijziging 
SOJ 2021

Ruimtelijke Zaken – De Volgerlanden
Dinsdag 19 januari 2021, 20:00 uur
• Rekenkameronderzoek: ‘Raad 

weten met de omgevingswet’
• Vaststellen nota van uitgangs-

punten Noordoevers + Instem-
men met stedenbouwkundig 
plan fase 1

• 6e Herziening exploitatieplan De 
Volgerlanden-Oost

Algemeen Bestuurlijke Aangelegen-
heden-Financiën
Woensdag 20 januari 2021, 
20:00 uur
• Stand van zaken openbare orde 

en veiligheid

U kunt de stukken ook via de ge-
meentesite inzien: www.h-i-ambacht.
nl/gemeenteraad. In het scherm kunt 
u dan klikken op ‘Vergaderstukken’ 
in raadsinformatie.

Spreekrecht 
Iedereen krijgt de gelegenheid om 
tijdens de raads- en commissieverga-
deringen iets te zeggen over de on-
derwerpen die op de agenda staan. 
Hiervoor is maximaal dertig minuten 
ingeruimd aan het begin van de ver-
gadering. Wilt u gebruikmaken van 
het spreekrecht, meldt dan ten min-
ste 48 uur voor de vergadering bij de 
griffier over welk(e) onderwerp(en) 
op de agenda u iets wilt zeggen. Dat 
kan via telefoonnummer 078 770 26 
87 en e-mailadres: 
gh.logt@h-i-ambacht.nl. Geef hierbij 
uw naam, (e-mail)adres en telefoon-
nummer op.

Tijdens de vergadering krijgt u 5 mi-
nuten het woord van de voorzitter 
in volgorde van aanmelding. Hierna 
doet de voorzitter of een lid van de 
commissie een voorstel voor de be-
handeling van uw inbreng.

Burgemeester en wethouders van 
Hendrik-Ido-Ambacht hebben beslo-
ten de adresgegevens te wijzigen van:

Naam: Sadal, A
Geboren: 02-04-1985
Datum uitschrijving: 07-12-2020

Het laatst in de basisregistratie per-
sonen (BRP) opgenomen adres is niet 
meer juist. Een nieuwe verblijfplaats 
is bij de gemeente niet bekend.

De gemeente heeft na onderzoek de 
volgende adresgegevens opgeno-
men: 
Adres: onbekend
Woonplaats: onbekend
Land: onbekend
De registratie als inwoner van Neder-
land is hiermee beëindigd.

De gemeente heeft deze wijziging 
doorgegeven aan allerlei instellingen 
zoals: belastingdienst, uitkeringsin-

stanties, pensioenfondsen en zorg-
verzekeraars.

Deze wijziging heeft gevolgen voor 
voorzieningen zoals: 
toeslagen, uitkeringen, zorgverzeke-
ring, AOW en pensioen.

Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u 
het niet eens met dit besluit? Stuur 
dan een bezwaarschrift naar het col-

lege van burgemeester en wethou-
ders. Dit doet u binnen zes weken 
na de dag van deze bekendmaking.

Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift 
aan het college van burgemeester 
en wethouders, Postbus 34, 3340 AA  
Hendrik-Ido-Ambacht.

Uw bezwaarschrift is alleen geldig als 
u de volgende gegevens vermeldt:

uw naam en adres; een duidelijke 
omschrijving van het besluit waarte-
gen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld 
een kopie van deze publicatie); de 
reden waarom u bezwaar maakt; het 
telefoonnummer waarop u overdag 
bereikbaar bent; de datum en uw 
handtekening.

Bekendmaking Wet Milieubeheer Veersedijk 75
Op 24 december 2020 hebben wij 
gegevens ontvangen in het kader van 
het “Activiteitenbesluit milieubeheer”  
Het gaat over het veranderen van de 
inrichting gelegen aan de Veersedijk 
75 te Hendrik-Ido-Ambacht. De ver-

andering betreft het beëindigen van 
het testen van druk-/ vacuumwa-
gens. Deze melding is afgehandeld 
onder zaaknummer Z-20-384328. 

Indien daaraan behoefte bestaat 
kunt u, onder verwijzing naar het 
zaaknummer, inlichtingen inwinnen 
bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid, tel.nr. 078 - 7708585.

De directeur van de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid vestigt er de aan-
dacht op dat deze bekendmaking 
uitsluitend een informatief karakter 
heeft.

Dordrecht,
burgemeester en wethouders 
van Hendrik-Ido-Ambacht
namens dezen, de directeur 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Verleende besluiten**

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten

Adres Omschrijving Datum activiteit Datum bekendmaking

Gehele gemeente Ventvergunning voor het reinigen van dakgoten,  4 januari tot 31 december 2021 7 januari 2021
 ventielatiekanalen en zonnepanelen

Gehele gemeente Collectevergunning t.b.v. Woord en Daad 10 tot 15 mei m.u.v. 13 mei 2021 7 januari 2021

**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. 



Officiële publicaties woensdag 13 januari 2021

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

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE

www.h-i-ambacht.nl/meldpunt

Bij spoed, ook buiten kantoortijden (078) 770 8100

INLOOPPUNTEN

(zie www.sophia.nl voor openingstijden)

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam

• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam

• Tromplaan 49, sociaal wijkteam

Nieuwe aanvragen*

Verleende omgevingsvergunningen**

Ingetrokken aanvraag op eigen verzoek*

Besluit verlenging beslistermijn**

besluit buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning**

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Bedrijvenpark Ambachtsezoom realisatie 6 bedrijfunits bouwen, uitweg maken,  21 december 2021
kavel G1  hebben of veranderen

Bongerd 68 maken uitweg uitweg maken, hebben of veranderen 5 januari 2021

Ambachtsezoom kavel J6 plaatsen bedrijfshal met kantoor en hekwerken bouwen 8 januari 2021

Op  6 januari 2021 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie Vrouwgelenweg 58, ingediend op 9 november 2020
voor het realiseren van een aanbouw, te verdagen tot uiterlijk 21 februari 2021.

Witte de Withstraat 12 plaatsen dakkapel voorzijde en nokverhoging achterzijde bouwen 8 januari 2021

Rijksstraatweg ongenummerd,  bouwen woning bouwen, planologisch afwijken 31 december 2020
kavel D Buitenrijk

Hark 151 bouwen woning met bijbehorende bouwwerken bouwen, planologisch afwijken,  28 december 2020
  uitweg maken, hebben of veranderen 

De Touwbaan 38 vervangen bestaande beschoeiing en verwijderen struiken  bouwen, houtopstand vellen 21 december 2020

Van Elkstraat 18 plaatsen dakkapel voorzijde bouwen 7 december 2020

De Touwbaan 17 plaatsen dakkapel voorzijde bouwen 4 januari 2021

Thorbeckestraat 29 realiseren dakopbouw en dakkapel bouwen, planologisch afwijken 4 december 2020

Het Jaagpad 1 plaatsen damwand en verlengen duiker bouwen 22 december 2020

Bedrijvenpark Ambachtsezoom bouwen 26 bedrijfunits + kantoorgebouw bouwen, uitweg maken,  22 december 2020
kavel H  hebben of veranderen

Dorpsstraat 110C wijzigen bedrijf naar tijdelijke mantelzorgwoning en wijzigen voorgevel bouwen, planologisch afwijken 29 december 2020

Noordeinde ongenummerd realiseren complex met kleinschalige opslagruimten bouwen 8 januari 2021

Reeweg 51 vergroten woning bouwen, planologisch afwijken 24 december 2020

Hark 157 plaatsen geluidsscherm/erfafscheiding bouwen 20 december 2020

Weteringsingel 142 plaatsen erfafscheiding bouwen 16 december 2020

Halfweg 36 vervangen dakkapel voorzijde bouwen 9 december 2020

IJdenhove 238 brandveilig gebruik nieuwe Willem de Zwijgerschool brandveilig gebruiken 8 januari 2021

De Touwbaan 17 plaatsen dakkapel voorzijde bouwen 7 december 2020

Onderdijk 99 bouwen 18 starterswoningen bouwen 30 december 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.


