
Gemeentenieuws
Donderdag 4 januari 2018

Activiteitenkalender

n	 Maandag 8 januari
 Om 19.00 uur
 Nieuwjaarsreceptie
 Gemeentehuis

n	 Maandag 15 januari
 Om 20.00 uur
 Raadsvergadering
 Raadzaal gemeentehuis

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

Tijdens de bijzondere Winter3Daagse van Atos op vrijdag 22 december overhandigde burgemeester Heijkoop 5000 euro ‘laptopgeld’ aan de Voedselbank. De Voedselbank gebruikt 
dit geld om laptops te kopen voor kinderen die opgroeien in armoede. Zo doen ook deze kinderen volwaardig mee, net als hun klasgenoten. We hebben nog meer geld beschikbaar 
voor initiatieven om kinderen die in armoede opgroeien te helpen. Heeft jouw maatschappelijke organisatie een goed idee? Neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen 
naar de heer Neels via ajf.neels@h-i-ambacht.nl. 

Burgemeester Jan Heijkoop overhandigt 
€ 5000 ‘laptopgeld’ aan de Voedselbank

50 jaar 
getrouwd

n	Foto: Cees van Meerten

Het echtpaar Punt-Rijsdijk was 
op 21 december vijftig jaar ge-
trouwd. Burgemeester Jan He-
ijkoop heeft hen op deze dag 
gefeliciteerd met hun gouden 
huwelijk. Het echtpaar heeft 2 
kinderen en 2 kleinkinderen.

Kerstbomen en gebruikt 
vuurwerk zijn geld 
waard, lever ze in!

Voedsel is om 
op te eten!

Lever uw kerstboom en vuur-
werkafval in en ontvang € 0,50 
per volle zak vuurwerkafval of 
kerstboom. 

Wanneer?
3 en 10 januari, tussen 10.00 en 
15.30 uur.

Waar?
•  Parkeerterrein bij winkelcentrum 

De Schoof (bij voormalig ABN-
Amro);

• Louwersplein (bij de apotheek);
•  Reeweg (parkeerterrein  

sportvelden);
•  Winkelcentrum Hoogambacht 

(bij de sporthal).

Kerstbomen en zakken met vuur-
werkafval worden niet aan huis 
opgehaald.

In Nederland gooien we ieder jaar 
ruim 2 miljard kilo eten weg. Dat 
is zo’n 135 kilo per persoon. Voed-
sel weggooien is niet alleen ver-
spilling, maar levert ook extra on-
nodig afval op. Een paar tips om 
geld te besparen en te voorkomen 
dat u voedsel overhoudt.

• Koop alleen wat u nodig heeft;
•  Let op de houdbaarheidsdatum 

van producten in de winkel en in 
uw koelkast;

•  Toch iets over? Vries het in of 
verwerk het de volgende dag in 
een ovenschotel, omelet, soepje 
of hartige taart.

Inspiratie nodig om iets lekkers 
te maken van restjes? Kijk dan 
eens op www.ingredienten.nl of 
op www.milieucentraal.nl/voeding. 
Maak bijvoorbeeld Italiaans ge-
haktbrood, wentelteefjes met ba-
naan, rijstpudding of luxe gevulde 
broodjes.

Toch iets bedorven of te oud? Gooi 
het in de juiste afvalcontainer: 
verpakkingen meestal bij plastic 
of papier, etensresten meestal in 
de GFT-bak.



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, donderdag 4 januari 2018

➊	 	Elzengaarde tussen Boomgaarde en Aardbeigaarde dicht; bouw woningen Waterhof fase 7
 17 juli 2017 – november 2018 

➋  Grotenoord 2; sloop voormalige gemeentewerf en bouwrijp maken terrein
 3 juli – eind december 2018

➌  Nijverheidsweg fase 10 
  Vanaf 23 december stellen we de Nijverheidweg open voor een periode van 2 weken. 
 De omleidingsroutes blijven van kracht. 
 Nijverheidsweg opnieuw afgesloten vanaf nr. 28 t/m 34.
 8 januari – medio februari 2018 

➍  Veersedijk (zuidzijde Antoniuslaan): Aanbrengen nieuw trottoir, verkeersplateaus en parkeervakken. 
Bedrijven en woningen blijven tijdens deze werkzaamheden bereikbaar. 

 23 november  - eind januari 2018

➎  Wijk Krommeweg en buurt De Sandeling; rioolwerkzaamheden- reinigen, inspecteren en uitvoeren 
lokale reparaties (voornamelijk van binnenuit)

 6 november – half maart 2018 

➏  Begraafplaats Achterambacht: uitbreiden van de kinderrustplaatsen en urnentuin, renoveren van de 
vlindertuin en strooiveld.

 11 december  - 22 december  

  Geheel Hendrik-Ido-Ambacht
•  vegen met de veegwagen;
• maaien, schoffelen en wat er verder bij hoort;
•  het aanbrengen van uitklimmatten voor amfibieën in de kolken in november en december;
•  (winter) snoeiwerkzaamheden van beplanting langs de Krommeweg en vervolgens op meerdere 

locaties in de periode november 2017 – maart 2018; 
•  deze week tot aan circa maart beginnen met het snoeien van de bomen in de gehele gemeente;
•  Baggeren: op diverse plaatsen  (zwaartepunt in de wijken Centrum, Krommeweg en Volgerlanden) 

vanaf 7 december t/m half maart 2018

Werk in de wijk
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Officiële publicaties
Kennisgeving

REGISTRATIE POLITIEKE GROEPERING
Het centraal stembureau voor de verkie-
zing van de leden van de raad van de 
gemeente Hendrik-ldo-Ambacht; gelet 
op artikel G3, Se lid van de Kieswet; 
heeft op 21 december 2017 besloten 
de volgende aanduiding(en) van de 
genoemde politieke groepering(en) te 
registreren in het register voor de ver-
kiezing van de leden van de raad van 
de gemeente. Politieke groepering (vol-
ledige statutaire naam van de politieke 
groepering) 
Politieke Vereniging 
“Echt Voor Ambacht”
Aanduiding: Echt Voor Ambacht E.V.A.

Uiterlijk op de zesde dag na dagteke-
ning van deze openbare kennisgeving, 
bedoeld in artikel G 3, lid 5, van de 
Kieswet, kan ieder die door deze 
beschikking rechtstreeks in zijn belang 
is getroffen, daartegen beroep instel-
len bij de afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA ‘s-Gravenhage. Voor inlichtin-
gen over deze registratie kunt u contact 
opnemen met het Team Verkiezingen 
van de gemeente Hendrik-ldo-Ambacht, 
via telefoonnummer 0613433679 of 

14078
Plaats: Hendrik-ldo-Ambacht 
Datum: 4 januari 2018 .

Kennisgeving

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING/
BIJZONDERE WETTEN
Verleende vergunningen/ontheffingen* 
• Het organiseren van het evenement 
“Unox Nieuwjaarsduik 2018” op 1 janu-
ari 2018 van 11:00 tot 17:00 uur in het 
recreatiegebied Sandelingen Ambacht 
en op locatie Rossenburgpad 10, datum 
besluit 28 december 2017.
• Het produceren van geluid middels 
geluidsapparaten tijdens het evenement 
“Unox Nieuwjaarsduik 2018” van 12:30 
tot 16:00 uur op het terras op locatie 
Rossenburgpad 10, datum besluit 28 
december 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


