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Samen met vier buurtgemeenten en 
de politie deed de gemeente van 
11 tot 17 oktober mee aan de lan-
delijke actie ‘Drop je knife’, tijdens 
de Week van de Veiligheid. Tijdens 
die actieweek, vooral gericht op 
jongeren, kon iedereen anoniem en 
zonder kans op straf steekwapens 
inleveren.

Landelijk zijn ruim 3300 wapens 
ingeleverd, waarvan 2200 messen/
steekwapens. Jongeren in Hendrik-
Ido-Ambacht konden hun steek-, 
slag-, en stootwapens inleveren bij 
het Baxhuis. Burgemeester Jan He-

ijkoop: “Elk ingeleverd wapen tij-
dens deze actie is er één minder op 
straat. Maar het is ook belangrijk 
om jongeren duidelijk te maken dat 
een mes dragen niet stoer is en dat 
je ruzie oplost met woorden. Daar 
blijven we op inzetten, samen met 
de politie, team handhaving en jon-
gerenwerkers.” Ook na de actieweek 
blijven jongeren die willen praten 
over wapenbezit en de mogelijke ge-
volgen, welkom bij jongerenwerkers.

Kijk voor meer informatie op
www.jongerenwerkhia.nl.

Locus People kocht een jaar geleden een nieuw pand aan de Reeweg. 
Inmiddels is het pand volledig gerenoveerd en verduurzaamd, wat een 
energielabel A+++ heeft opgeleverd. Reden voor wethouder André Flach 
en accountmanager Yvette Opmeer om een bedrijfsbezoek én een bloe-
metje te brengen. Locus People houdt zich bezig met de detachering van 
hoger opgeleiden op het gebied van Techniek, Finance en IT. 

Landelijke inleveractie
Drop je knife succesvol

Vuurwerkoverlast, wat doen we eraan?
Oud en nieuw vieren we pas over 
twee maanden. Maar sinds de dagen 
weer korter zijn, horen we al veel 
vuurwerkknallen. We krijgen sig-
nalen van overlast. Wat kunnen we 
daar met elkaar aan doen?

Net als voorgaande jaren zet de po-
litie samen met team Handhaving en 
jongerenwerkers volop in om vuur-
werkoverlast en illegaal vuurwerkbe-
zit zoveel mogelijk te voorkomen. De 
politie surveilleert regelmatig, doet 
huiszoeking bij vermoeden van ille-
gaal vuurwerkbezit en neemt vuur-
werk in beslag bij aantreffen.

Wat kunt u doen bij overlast?
Het afsteken van vuurwerk en de 
schade aan materiële eigendommen 

door vuurwerk geeft veel ergernis. 
Daarnaast kan het een onveilig ge-
voel geven. We werken samen met 
politie, Handhaving en jongerenwerk 
aan het voorkomen van overlast, 
maar u kunt ook helpen.

Meld overlast bij de politie via 0900-
8844 zodat wij nog beter zicht krijgen 
op waar en wanneer veel vuurwerk 
wordt afgestoken. Het kan zijn dat u 
na een melding niet meteen ter plek-
ke politie ziet, maar de politie geeft 
deze locaties wel meer aandacht in 
de surveillance. Dit geldt ook voor de 
medewerkers van Handhaving.

Ga in gesprek met uw kind
Burgemeester Jan Heijkoop: “We 
hebben te maken met steeds jonger 

wordende overlastgevers, die zich 
snel kunnen verplaatsen. Voor de po-
litie is het dan lastiger om overlast-
plegers op heterdaad te betrappen. 
Inmiddels zijn er meerdere proces-
sen-verbaal uitgedeeld en worden er 
zo mogelijk gesprekken gevoerd met 
hun ouders/verzorgers. We roepen 
alle ouders en verzorgers op: weet 
waar uw kind uithangt en weet wat 
uw kind doet. Deze aanpak lijkt te 
werken, want de afgelopen week is 
het aantal meldingen van vuurwerk-
overlast afgenomen. We vragen alle 
inwoners om overlast van vuurwerk 
te blijven melden via 0900-8844. Dan 
wordt elke melding geregistreerd, 
wat voor de politie belangrijk is in de 
aanpak van vuurwerkoverlast.”

Versier de buurtkerstboom
Hebt u al een kerstboom aange-
vraagd voor uw straat/buurt? Dit kan 
nog tot vrijdag 12 november 2021. 
Op = op, dus wees er snel bij!

De buurtkerstboom brengt mensen 
bij elkaar en is bedoeld voor jong en 

oud. U kunt samen met uw buren de 
boom versieren en met elkaar zorgen 
voor een sfeervolle straat. Wij plaat-
sen de kerstboom, u hoeft alleen voor 
de verlichting en versiering te zorgen. 
De mooiste boom belonen wij weer 
met een prijs voor de hele straat. U 

vraagt de boom aan door een e-mail 
te sturen naar Leefbaarheid@h-i-
ambacht.nl. Vermeld in de e-mail uw 
naam, adres, telefoonnummer, wijk-
naam en de gewenste locatie voor de 
kerstboom.

De Ambachtse jongeren konden tijdens de landelijke inleveractie hun wapens inleveren bij het Baxhuis aan de 
Hoge Kade 58.

Ondernemers
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Werk in de wijk

 Ambachtsezoom: bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark.

 Eind december 2021.

 Inrichten Waterbusplein,
 tot voorjaar 2022

 Hark; gefaseerd vervangen
 van de bouwweg door de 
definitieve rijbaan;

 week 39 t/m 46

 Afsluiting rotonde Reeweg - 
Antoniuslaan;

 25 oktober t/m 7 novem-
ber 2021; alleen fietspaden 
afgesloten; 8 november t/m 
19 november 2021; afgesloten 
voor alle verkeer; bebording 
ter plaatse aanwezig

 Watersnip (tot aan Onderdijkse 
Rijweg);

 aanbrengen definitieve bestra-
ting; tot en met week 44

 Overige werkzaamheden,
 op diverse plaatsen:

• Veegwagen, maaien en schof-
felen in hele gemeente, door-
lopend;

• Controle en snoei van alle 
bomen: april 2021 - oktober 
2022;

• Diverse locaties - rijdende 
afzetting van GKB in verband 
met snoeiwerkzaamheden t/m 
september 

• De Laantjes, woonrijpmaken- 
t/m december 2021;

• De Straatjes, bouwrijpmaken 
t/m december 2021;
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Om 19.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen

Om 20.00 uur
Commissie WOS
Online te volgen

Om 20.00 uur
Commissie ABA-
Financiën
Online te volgen

Om 20.00 uur
Commissie RZ-
De Volgerlanden
Online te volgen

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

Agenda

Collecte
Alzheimer Nederland
van 8 t/m 13 november 2021

iinnllooooppoocchhtteenndd  
ggeehheeuuggeennsstteeuunn

vvoooorr  mmeennsseenn  mmeett  ddeemmeennttiiee  
eenn  iieeddeerreeeenn  ddiiee  bbiijj  hheenn    

bbeettrrookkkkeenn  iiss..

1e donderdag van de maand 
10.00 - 12.00  

Wielstaete
Van Kijkhoekstraat 146
Hendrik-Ido-Ambacht

kkoomm,,  
pprraaaatt  
mmeeee  oovveerr  
ddeemmeennttiiee!!

-> Koffie en thee staan voor u klaar
-> Informeel samenzijn
-> Praat met lotgenoten, ervarings-    
    deskundigen en mensen van Sociaal 
    Wijkteam Hendrik-Ido-Ambacht

"Namens werkgroep Dementie-
vriendelijke gemeente heet ik u 
van harte welkom!"

Cristine Ruinard 

Openbare raadsvergadering
maandag 8 november 2021
Op maandag 8 november a.s. vindt 
er een raadsvergadering plaats. 
Deze vergadering start om 20.00 
uur. Via https://hendrikidoambacht.
raadsinformatie.nl/ kunt u deze 
openbare vergadering live volgen.

Wilt u fysiek aanwezig zijn, nu de 
Covid-regels zijn versoepeld, meld 
u dan vooraf aan bij de griffie 
(griffie@h-i-ambacht.nl). Er zijn een 
beperkt aantal plaatsen beschik-
baar. Dit in verband met de nog 
steeds geldende hygiënemaatrege-
len en degenen die aanwezig zijn, 
mogen uitsluitend van de aangewe-
zen plaats gebruik maken (artikel 
4.1 van de voorgestelde wijziging 
van de Trm (Tijdelijke maatregelen 
Covid-19). Een en ander onder voor-
behoud van hetgeen gemeld gaat 
worden/is gemeld bij de persconfe-
rentie van 2 november.

Op de agenda staan de volgende 
vaste punten: opening, vaststel-
ling van de agenda, spreekrecht 
burgers, vragenhalfuurtje raadsle-
den, notulen vorige raadsvergade-

ring, lijst van ingekomen stukken 
en eventuele mededelingen en de 
sluiting.

Op grond van de adviezen van de 
raadscommissies zijn de raadsvoor-
stellen onderverdeeld in hamerstuk-
ken (H) en debatstukken (D).
De raad behandelt de volgende 
voorstellen:

7.  Raadsvoorstellen Alge-
meen
  Bestuurlijke Aangelegen-
  heden - Financiën
7.1 D Algemene Plaatselijke
  Verordening
9.  Raadsvoorstellen Ruimte-
lijke
  Zaken - De Volgerlanden
9.1 D U i tvoer ingsprogramma 
2022
  en Monitor zomer 2021
  Groeiagenda Drechtsteden
9.2 D Mobiliteitsplan 2021-2030

U kunt de stukken via de gemeen-
tesite inzien: www.h-i-ambacht.nl/
gemeenteraad. In het scherm kunt 

u klikken op ‘Vergaderstukken’ in 
raadsinformatie.

Wilt u uw mening geven over een 
agendapunt? Maak dan gebruik 
van het spreekrecht aan het be-
gin van de vergadering. Dit dient 
u ten minste 48 uur voor aanvang 
van de vergadering te melden bij 
de griffier. De griffier is bereik-
baar via telefoonnummer 14 078 
en e-mail gh.logt@h-i-ambacht.nl. 
Geef hierbij uw naam, (mail)adres, 
telefoonnummer en het onderwerp 
door waarover u iets wilt zeggen.

Tijdens de vergadering krijgt u 
maximaal vijf minuten het woord 
van de voorzitter. Wanneer er meer-
dere insprekers zijn gaat dit in 
volgorde van aanmelding. Tenslotte 
doet de voorzitter of een lid van de 
raad een voorstel voor de behan-
deling van uw inbreng. De totale 
spreektijd bedraagt dertig minuten. 
Meer over het spreekrecht kunt u 
lezen in de gemeentegids en op de 
gemeentesite.

Kijk eerst even hoe druk het is

Grof afval: voorkom wachten

Een verbouwing, verhuizing of grote 
opruimactie in huis? Al uw grof afval 
kunt u kwijt bij de Milieustraat Noord-
polder. Omdat het steeds drukker 
wordt, heeft HVC de openingstijden 
aangepast. Op www.hvcgroep.nl en via 
de app van HVC kunt u nu ook vooraf 
bekijken wanneer het druk is. Zo voor-
komt u dat u lang in de rij staat.

Openingstijden
Inwoners van de gemeente Hendrik-

Ido-Ambacht kunnen hun spullen 
brengen naar Milieustraat Noordpol-
der (Crezeepolderweg 9, Hendrik-
Ido-Ambacht). Deze milieustraat is 
geopend van maandag t/m zaterdag 
van 09.00 tot 18.15 uur. Hebt u grof 
afval? Kom vroeg in de ochtend of 
aan het eind van de dag, dan is het 
vaak rustiger. Of kom op dinsdag, 
woensdag of donderdag. Dit zijn de 
minst drukke dagen.

Check eerst wanneer het rustig 
is op de milieustraat en voorkom 
drukte.

hvcgroep.nl/afvalbrengstation

Grof afval wegbrengen?

hvcgroep.nl

In gesprek over duurzaamheid
Wethouder Lafleur nodigt inwoners 
en ondernemers met nieuwe en frisse 
ideeën uit om met hem in gesprek 
te gaan. Dus hebt u een idee om 
bijvoorbeeld beter afval te scheiden, 
meer energie te besparen of om de 
biodiversiteit te verbeteren of te ver-
groten? Een idee voor groene stroom 
of een ander milieuvriendelijk idee?

Mail dit idee naar communicatie@h-
i-ambacht.nl. U ontvangt dan een 
uitnodiging voor een gesprek. De ge-
sprekken vinden plaats in de biblio-
theek, Hoge Kade 52 in Hendrik-Ido-
Ambacht.

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram
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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.fixi.nl

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

Officiële publicaties
Sinds kort publiceren alle overheidsinstanties hun officiële bekendmakingen via een website en/of een e-mailalert. Ook de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht werkt tegenwoordig op 
deze manier. Dus gaan uw buren verbouwen of wordt er een boom gekapt? Blijf op de hoogte van alles wat er in uw buurt gebeurt, zoals evenementen, kap- en bouwvergunningen, 
verkeersbesluiten en nieuwe of gewijzigde wetgeving. Ga naar www.bit.ly/OffPubHIA of maak gebruik van de handige e-mailservice. Als extra service naar u als inwoner blijven we een 
verkorte versie wekelijks publiceren op de gemeentepagina’s in deze krant.

Verleende besluiten APV en bijzondere wetten**
Vrouwgelenweg, het verwijderen van het gasnet door Stedin Netten BV | Langeweg, het 
verwijderen/aanleg van laag- en middenspanningskabels door Stedin Netten BV | Hark, het 
leggen van een laagspanningskabel door Stedin Netten BV | Achterambachtseweg 10, het 
schenken van alcoholische dranken.

Nieuwe aanvragen*
De Brouwer 17, plaatsen dakkapel / voordakvlak |Huygensstraat 14, aanbouw bij woning| 
Vrouwgelenweg 82a, bouwen woning.

Verleende omgevingsvergunningen**
Burgemeester van Akenweg 12, realiseren inrit en hekwerk | Broekbos 9, maken trapgat | Van 
der Lekstraat 24, realiseren 2 dakopbouwen op bestaande balkons | Pootstok 2, realiseren 
berging, overkapping en vlaggenmast | Ravesteyn 5, veranderen voordeur | Veersedijk nabij 
nummer 2, (deel van straten Damweg, Havenhoofd en Havenkade), herinrichting Havenhoofd 
aan de Waal | Vrouwgelenweg 58, bouwen berging, kappen 1 boom, verplaatsen inrit en 

dam|Vrouwgelenweg 82B, bouwen woning.

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning op eigen verzoek*
Hark 45, plaatsen beschoeiing.

Weigering omgevingsvergunning**
Witte de Withstraat 59, realiseren nieuwe inrit voor fietsen.

* 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) via 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.


