
Gemeentenieuws
Woensdag 22 maart 2017

Activiteitenkalender

n	 	Zaterdag 25 maart
 De hele dag
 Diverse opschoonacties in
  de gemeente i.h.k.v. 
 Landelijke Opschoondag

n	 	Zaterdag 25 maart
 Van 11.00 tot 13.00 uur
 Spreekuur politie
 Politiebureau 
 Weteringsingel 1

n	 	Maandag 27 maart
 Om 20.00 uur
 Commissie WOS
 Raadzaal gemeentehuis

n	 	Woensdag 29 maart
 Van 19.30 tot 21.30 uur
 Spreekuur politie
 Politiebureau 
 Weteringsingel 1

n	 	Maandag 3 april
 Om 20.00 uur
 Raadsvergadering
 Raadzaal gemeentehuis

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

Verkiezingen: Sophiapolder populairst
Vorige week woensdag werd 
het nieuwe vaarseizoen van en 
naar Natuureiland Sophiapolder 
feestelijk ingeluid. Vrijwilligers 
en medewerkers van het Zuid-
Hollands Landschap gaven bij 
de vernieuwde entree en op het 
eiland zelf informatie aan de be-
zoekers.

De Sophiapolder wordt steeds 
populairder. “We hebben van-
daag zeker 100 mensen overge-
zet, van jong tot oud. Er waren 
zelfs mensen uit Leiden”, vertelt 
een van de schippers. Speciaal 
voor deze ‘verkiezingsdag’ kon-
den bezoekers bij de toegang 
stemmen op het mooist natuur-

gebied van Hendrik-Ido-Ambacht. 
Andere kandidaten waren de 
Crezéepolder, het Baxpark, het 
Sophiapark en Sandelingen- 
Ambacht. Sophiapolder won deze 
verkiezing glansrijk.

Vaartijden
De Sophiapolder is alleen met 
voetveer Sophia te bereiken. 
Dat veer vaart iedere woens-
dag, zaterdag en zondag tus-
sen 12.00 en 17.00 uur. Vertrek 
en aankomst ter hoogte van 
Veersedijk 301. Meer informatie 
over het uniek ‘waddeneiland’ 
Sophiapolder vindt u op website  
www.zuidhollandslandschap.nl/
natuureiland-sophiapolder.n	Vrijwilligers van voetveer Sophia zetten bezoekers gratis over van en naar de Sophiapolder.

Erepenning

n	 Afgelopen vrijdag kwamen 
alle dragers van de Ambachtse 
erepenning naar het gemeen-
tehuis. Daar lunchten ze met  
burgemeester Jan Heijkoop. Zo 
bedankte de gemeente hen 
voor hun grote inzet voor ons 
dorp.

Afval scheiden doen 
we samen!

Als gemeente vinden we duur-
zaamheid belangrijk. We zetten 
ons dan ook in om het scheiden 
van afval te stimuleren, zodat de 
hoeveelheid afval vermindert en 
verschillende soorten afval in de 
goede bak belanden. Maar afval 
scheiden doe je uiteindelijk sa-
men.

Hieronder wat tips & trucs voor 
het scheiden van GFT-afval:

- verpak GFT-afval niet in plastic 
zakken, maar gebruik hiervoor 
speciale biozakjes. Deze zakjes 
zijn gemaakt van zetmeel of mais 
en 100% afbreekbaar en compos-
teerbaar. Deze zakjes zijn gewoon 
verkrijgbaar in de supermarkt;

- let op dat er geen ander afval zo-
als plastic in de GFT-bak komt en 
stop geen afval in de GFT-bak als 
u twijfelt. Kijk op www.hvcgroep.nl 
wat er in de GFT-bak mag;
- probeer een GFT-emmer die 
binnen staat minimaal één keer 
per week te legen. Dit voorkomt 
schimmel- en bacterievorming;
- gooi geen vochtig GFT-afval in de 
bak. Laat gemaaid gras bijvoor-
beeld eerst een dagje drogen en 
laat etensresten in het gootsteen-
bakje uitlekken.

Nog meer tips en trucs om afval 
te scheiden? Kijk dan eens op  
www.hvcgroep.nl of op 
www.milieucentraal.nl.

gft heeft waarde.

houdt u het ook apart?
Verbeter de aarde.  
Doe etensresten en 
GFT in de juiste bak.

Al het klein Groente, Fruit en 
Tuinafval hoort in de GFT-mol! GFT is een bron voor 

groen gas en compost. 
Hou het daarom apart.

Afval scheiden. Samen halen we eruit wat erin zit.

Landelijke Opschoondag
Op zaterdag 25 maart organiseren 
mensen door het hele land leuke 
opschoonacties om samen hun 
buurt of straat schoon te houden. 
Doe mee en meld uw actie aan!

Eigen buurt schoon
Wilt u uw eigen buurt ook schoon-
maken? Neemt u dan voor 23 
maart contact op via het email-
adres a.de.swart@h-i-ambacht.nl 
voor het lenen van gratis hesjes 
en grijpers. U kunt deze dan op 24 
maart van 09.00 – 12.00 uur op-
halen bij het Gemeentehuis, Wete-
ringsingel 1.  

Meedoen Landelijke Opschoondag
Wilt u laten weten dat u meedoet 
aan de Landelijke Opschoondag? 
Deel dan berichten over opschoon-

acties via Facebook en Twitter (ge-
bruik hashtag #LOD2017). 

Meer informatie
Voor meer informatie over de Lan-
delijke Opschoondag en het op-
doen van ideeën voor een schone 
leefomgeving ga naar de website 
www.nederlandschoon.nl.



➊	 	Iepengaarde, Wijngaarde en Sophiapromenade; bouwen appar-
tementsgebouw Palissade

 22 februari 2016 – 30 juni 2017

➋  Herinrichting Kerkplein 
 13 februari – 7 april 2017

➌	 	Driehoek Krommeweg, Sophialaan, Ambachtsezoom; bouwen 
woningen (fietspad langs Krommeweg tussen Ambachtsezoom 
en Sophialaan afgesloten)

 4 juli 2016 – 14 april 2017

➍		 Nijverheidsweg; kruispunt met Antoniuslaan afgesloten (fase 2)
 6 maart – 31 maart 2017

➎	  Nijverheidsweg; vervangen riolering vanaf kruising Antonius-
laan-Nijverheidsweg tot halverwege distributiecentrum van PLUS 
(fase 3)

 27 maart – 3 mei 2017

➏	 Bestraten voorterrein gemeentehuis 
 16 maart – 20 april 2017

➐	 Bramengaarde: herstraten tussen de huisnummers 164 en 184 
 20 maart – 7 april 2017

 Geheel Hendrik-Ido-Ambacht
• Veegwagen
•  Rioolwerkzaamheden; uitvoeren van lokale reparaties (voorna-

melijk van binnenuit) verspreid over de gemeente; week 10 tot 
en met week 20 2017

•  Onderhoud kunstwerken op diverse locaties week 3 tot en met 
week 12 2017

•  Herstelwerkzaamheden aan trottoirs en parkeervakken op diver-
se locaties in de wijk Krommeweg; vanaf heden gedurende de 
eerstkomende maanden

•  Bestratingswerkzaamheden bij diverse bushaltes in verband met 
toegankelijkheid door de gehele gemeente week 10 t/m 17

•  Baggerwerkzaamheden Gemeenlands Watering tussen Ring en 
Bekestein; week 20 t/m 25

Kaartgegevens ©2017 Google

Werk in de wijkZijn wij duidelijk?

AFVAL IN DE 
JUISTE BAK

WWW.H-I-AMBACHT.NL/AFVAL

Als gemeente willen wij iedereen 
die in Ambacht woont en werkt 
zo goed mogelijk van dienst zijn. 
Duidelijke, heldere taal vinden we 
hierbij belangrijk.
 
Antwoordkaart
Zijn onze brieven begrijpelijk? Of 
staan daar woorden in die u niet 
kent? Dat willen we graag weten. 
Wij doen daarom binnenkort een 
antwoordkaartje bij onze brieven. 
U kunt ons daarmee laten weten 
of de brief duidelijk is. U kunt het 

kaartje gratis aan ons terugzen-
den.
 
Help ons!
Na de zomer verzamelen we 
de antwoorden. Dan weten we 
wat wij beter kunnen doen.  
Krijgt u een kaartje? Help 
ons dan door antwoorden 
te geven op de vragen en 
het kaartje terug te zenden.  
Zo helpt u ons om nog duidelijker 
te worden. En kunnen wij u nog 
beter helpen.

Openbare commissievergaderingen 
maart 2017
Op maandag 3 april 2017 vergadert de gemeenteraad. Als voorbereiding daarop vergaderen de commis-
sies in maart.

Op de agenda’s van de commissievergaderingen staan de volgende vaste agendapunten: opening, vast-
stelling van de agenda, spreekrecht burgers, besluitenlijsten, mededelingen en ingekomen stukken, in-
formatie van het college/portefeuillehouder, agendapunten volgende vergadering en sluiting. De commis-
sievergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.

De specifieke agendapunten vindt u hieronder per commissie vermeld:

Ruimtelijke Zaken en de Volgerlanden
Dinsdag 21 maart, 20:00 uur
• Besluitenlijst vergadering commissie RZ-de Volgerlanden 21 februari 2017.
• Bestemmingsplan de Baak 8
• Uitwisseling regionale samenwerking
• Raadsinformatiebrief Fairtrade gemeente
• Presentatie Natuur- en recreatieschap IJsselmonde

Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken
Maandag 27 maart, 20:00 uur
• Besluitenlijst vergadering commissie WOS 20 februari 2017.
• Uitwisseling regionale samenwerking
• Stand van zaken nieuw zwembad De Louwert
• Presentatie participatie statushouders

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.

Wilt u uw mening geven over een agendapunt of over een onderwerp dat behoort tot het werkterrein van 
een van de commissies? 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.

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

Kennisgeving

Algemene plaatselijke verordening/
bijzondere wetten
Verleende vergunningen/ontheffingen* 
• Het organiseren van het evenement 
“Fashion Culinair” op 1 april 2017 in 
het Winkelcentrum De Schoof, datum 
besluit 16 maart 2017.
• Het in gebruik hebben van toestellen 
die geluidhinder kunnen veroorzaken tij-
dens het evenement “Fashion Culinair” 
op 1 april 2017 in het Winkelcentrum De 
Schoof, datum besluit 16 maart 2017.
• Het organiseren van het evenement 
“Kom in de kas” op 1 april 2017 aan 
de Langeweg 77-85, datum besluit 16 
maart 2017. 

* 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 voorlo-
pige voorziening. Hebt u vragen? Neem 
dan gerust contact op met de afdeling 

Beheer Openbare Ruimte (team vergun-
ningverlening en handhaving), via tele-
foonnummer 14 078.

Bekendmaking

Eerste wijziging Verordening Beschermd 
Wonen en Opvang Hendrik-Ido-Ambacht 
2017 ter inzage
Vanaf 23 maart 2017 tot 4 mei 2017 
kunt u reageren op de conceptverorde-
ning Wmo Beschermd Wonen en Opvang 
2017. Een inkijkexemplaar van de con-
ceptverordening ligt ter inzage in het 
gemeentehuis van Hendrik-Ido-Ambacht

Reacties
U kunt reageren van 23 maart 2017 tot 
4 mei 2017. Schriftelijke reacties kunt  
u sturen naar:
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
t.a.v. dhr. F.J. Alkema 
Postbus 34
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht

Vergeet niet uw naam, adres, postcode, 
woonplaats en telefoonnummer te ver-
melden!

Informatie
Heeft u vragen over de Eerste wijziging 
van de Verordening Beschermd Wonen 
en Opvang? Neem dan contact op met 
dhr. F.J. Alkema, senior beleidsmedewer-
ker Welzijn/Wmo van de gemeente. Hij 
is telefonisch bereikbaar onder nummer 
078-7702620 of per e-mail: f.alkema@ 
h-i-ambacht.nl

Omgevingsvergunningen

Nieuwe aanvraag omgevingsvergun-
ning*
• Louwersplein 27, interne verbouwing/
uitbreiding Plus Supermarkt, -bouwen, 
16 februari 2017
 
* 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 
afdeling Beheer Openbare Ruimte (team 
vergunningverlening en handhaving) op 
telefoonnummer 14078.

Verleende omgevingsvergunningen* 
(regulier)
• Van der Lekstraat 87, realiseren dak-
kapel/voorzijde van de woning,  
-bouwen, 15 maart 2017
• Van Renesseborch 49, realisatie 
aanbouw zijgevel en het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
-bouwen, 16 maart 2017 
• Ter Spillstraat 33, het bouwen vaan 
een berging, -bouwen, 15 maart 2017

Intrekking van verleende omgevingsver-
gunning op eigen verzoek
• Brederodehof 7, vergroten en  
verhogen van de garage, -bouwen,  
13 maart 2017

*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 voorlo-
pige voorziening. Hebt u vragen? Neem 
dan gerust contact op met de afdeling 
Beheer Openbare Ruimte (team vergun-
ningverlening en handhaving), via tele-
foonnummer 14078.



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

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 22 maart 2017


