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Oud en nieuw vieren met je favorie-
te muziek en artiesten. Online, gra-
tis en ook in Ambacht, samen met 
regionale dj’s, onder wie DJ Red.

Feestend het oude jaar uit en het 
nieuwe jaar in, volledig corona-
proof, online met je vrienden of fa-
milie. Sluit het ongewone jaar 2020 
af met thuisfestival Goodbye2020. 
Thuisblijven met oliebollen, snacks 
en bubbels en toch virtueel samen 
chillen en dansen. Bijvoorbeeld in 
Zoom-room #FeestcaféAmbacht, 
waar de dj’s op donderdag 31 de-
cember van 20 tot 1 uur losgaan. 
Feest je liever in een andere kamer, 
kies er maar één uit van de 40. Het 
landelijke feest Goodbye2020 be-
gint om 17 uur en gaat door tot 5 
uur.

Feestmuziek
Initiatiefnemer in Ambacht en één 
van de dj’s die tijdens oudjaarsnacht 

gaat draaien is feest-dj Patrick Kars, 
alias DJ Red. Net als vier andere dj’s 
draait hij een uur lang feestmuziek. 
“Alle grote hits van het afgelopen 
jaar komen voorbij, ook die van 
TikTok”, vertelt Patrick enthousiast. 
“Je hoort Nederlandstalige muziek, 
R&B, Urban, house en hardstyle. 
Daarbij zwepen we de kijkers voort-
durend op mee te doen. Stilzitten 
is geen optie. De kijkers zien een 
flitsende lichtshow en twee danse-
ressen van dansschool DUS DANS. 
Het wordt echt een geweldig feest.”

Meerdere huiskamers
Tijdens het oudjaarsfeest Good-
bye2020 is het zelfs mogelijk om 
met meerdere huiskamers naar het-
zelfde digitale optreden te kijken. 
Op die manier kun je je prima aan 
de corona-regels houden en tóch 
samen feesten. Kijk voor het volle-
dig programma en meer informatie 
op www.goodbye2020.nl.

Oud en nieuw vieren we dit jaar anders dan we gewend zijn. Ontvang thuis 
maximaal 2 personen (excl. kinderen t/m 12 jaar) en houd 1,5 meter afstand 
van elkaar. Zo voorkomen we samen de verspreiding van het coronavirus. 
Meer informatie over de feestdagen en corona vind je op www.rijksoverheid.
nl/feestdagen.

Genieten van marshmellows na het optuigen van de buurtkerstboom. 

Online feestend 2021 in

Winnende 
buurtkerstboom 2020
In heel Ambacht staan ze: mooi ver-
sierde buurtkerstbomen. Dit jaar ga-
ven we maar liefst 50 kerstbomen 
weg. De mooiste boom van dit jaar 
staat op de Goudvis. Na het optuigen 
van de boom genoten de kinderen 
uit de straat van marshmellows. Met 

een kerstbal, speciaal voor hen ge-
maakt, werden de nieuwe bewoners 
van de straat verwelkomd. Vanwege 
de lockdown reiken we de prijs in 
het nieuwe jaar uit. De buurtbomen 
blijven staan tot na de jaarwisseling. 

Goodbye2020

11 ja
n

18 ja
n

19 ja
n

20 ja
n

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen

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

Collecte
Er zijn geen collectes in de 
periode van 4 t/m 9 januari 2021.
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DECEMBERFEITJES

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 
GEMEENTEHUIS 
Op donderdag 31 december sluit het gemeentehuis om 16.00 uur. U kunt ons dan ook 
niet meer telefonisch bereiken. Zoals gebruikelijk is de balie van de gemeentewinkel 
open van 09.00 tot 12.00 uur.  Op vrijdag 1 januari 2021 is het gemeentehuis gesloten.

NIEUWJAARS- 
RECEPTIE 2021
Door de coronamaatregelen 
openen we het nieuwe jaar 
niet zoals gewoonlijk met een 
nieuwjaarsreceptie op het 
gemeentehuis. Burgemeester 
Jan Heijkoop zal zijn jaarlijkse 
nieuwjaarspeech dit keer digitaal 
live met u delen op maandag 4 
januari. Even na 19.00 uur kunt 
u de speech beluisteren via 
ATOSRTV en via de website van 
de gemeente. Zo hopen we toch 
enigszins met elkaar het nieuwe 
jaar te kunnen beginnen.

LEVER GEBRUIKT FRITUURVET
EN GEBRUIKTE BAKOLIE IN
Gebruikt frituurvet en bakolie kunt u gescheiden 
inleveren bij de Milieustraat in de originele verpakking 
of in een oude plastic fles. Het frituurafval wordt in een 
fabriek verwerkt tot biodiesel. Kijk voor meer informatie 
op www.vetgoedbezig.nl. 

BAKKEN EN 
CONTAINERS 
TIJDELIJK 
AFGESLOTEN
We maken de buitenruimte veilig voor 
vuurwerk om vuurwerkresten en overlast te 
beperken. Daarom sluiten we afvalbakken 
tijdelijk af op de plekken waarvan 
we weten dat er ondanks het verbod 
vaak vuurwerk wordt afgestoken. Ook 
hondenpoepzakjesautomaten zijn tijdelijk 
buiten gebruik. Op woensdag 30 december 
worden de bovengrondse containers voor 
plastic en textiel tijdelijk weggehaald. Op 
maandag 4 januari worden ze teruggeplaatst. 
Papiercontainers worden voor oudejaarsdag 
(30 december) nog geleegd en vervolgens 
afgesloten. Op maandag 4 januari gaan de 
containers weer open.

CARBIDSCHIETEN 
NIET TOEGESTAAN
Ook carbidschieten is in onze gemeente 
niet toegestaan. 

GEWIJZIGDE 
AFVALINZAMELING 
Op Nieuwjaarsdag zamelt HVC geen 
huishoudelijk afval in. Ook de Milieustraat 
is gesloten. Kijk voor actuele informatie op  
www.hvcgroep.nl.

AFVAL SCHEIDEN TIJDENS 
FEESTDAGEN
Etensresten horen in de GFT+E bak zodat hier biobrandstof of compost 
van kan worden gemaakt. Verpakkingen horen meestal bij plastic of 
papier. Alleen goed gescheiden afval kan worden hergebruikt. Kijk 
voor meer informatie op www.afvalscheidingswijzer.nl.

VUURWERKVERBOD 
TIJDENS OUD EN 
NIEUW 2020-2021
Door het coronavirus is de werkdruk 
in de ziekenhuizen erg hoog. Het 
afsteken van vuurwerk zorgt jaarlijks 
voor extra drukte op de spoedeisende 
hulp, in de huisartsenposten en voor de 
handhavers. Daarom heeft het kabinet 
besloten dat tijdens deze jaarwisseling 
2020-2021 geen vuurwerk verkocht en 
afgestoken mag worden. Alleen het 
vuurwerk categorie F1 kunt u afsteken. 
Dit zijn bijvoorbeeld de sterretjes en 
knalerwten. 

TIPS VOOR VEILIGE FEESTDAGEN
• Doe voorzichtig met kaarsen, versiering en 

kerstbomen;
• Zet kaarsen in een stevige houder  

en op een vlakke ondergrond;
• Kijk bij het plaatsen van uw kerstboom  

of de boom geen vluchtroute verspert;
• Bespuit dennengroen met een  

brandvertragende spray;
• Fonduen met spiritus? Vul de brander  

dan niet in nabijheid van vuur;
• Kleding in brand en geen water? Rol met  

het brandende lichaamsdeel over de grond  
en zorg ervoor dat de vlammen doven;

• Brandwond? Tenminste 10 minuten koelen  
met zacht stromend lauw water.       

• Brandwonden kunnen erger zijn dan ze lijken. 
Waarschuw bij twijfel een arts!  
Kijk voor meer tips op www.brandweerzhz.nl.

VOEDSELVERSPILLING
Tips om geld te besparen en geen voedsel te verspillen: 
• Let op de houdbaarheidsdatum van producten in de winkel en in 

uw koelkast;
• Iets over? Vries het in of verwerk het de volgende dag in een 

ander gerecht. Inspiratie nodig? Kijk op www.ingredienten.nl of  
www.milieucentraal.nl/voeding. 

GELD VOOR UW OUDE KERSTBOOM 
Lever op maandag 4 of woensdag 13 januari 2021 van 09.00 tot 16.00 
uur uw kerstboom in en ontvang € 0,50 per kerstboom. 
De inleverlocaties voor beide data zijn: 
- Winkelcentrum de Schoof (tegenover de Watertuin)
- Louwersplein (achter de apotheek)
- Winkelcentrum Hoogambacht (zijkant van de Sophiasporthal)
- Reeweg (parkeerterrein sportvelden.
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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. Begin januari nog 
een aantal afrondende werk-
zaamheden; weg is ondertus-
sen open. 

  
 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 11 
januari:

 tegenover Amandelgaarde 65;
 tegenover Fonteinkruid 45;
 tegenover Molenhoef 32;
 Struweel;
 tegenover Voorn 7;
 Wijngaarde;
 tegenover Vlasakker 176

Ondernemen

(Financiële) ondersteuning zelfstandig 
ondernemers in de Drechtsteden
Op 1 januari 2021 opent het Onder-
nemersloket Drechtsteden ‘virtueel’ 
zijn deuren. Het loket is speciaal 
voor zelfstandig ondernemers in 
de Drechtsteden. Zij kunnen te-
recht voor financiële ondersteuning 

(Tozo en/of schuldhulpverlening), 
maar ook voor coaching, bij- of 
omscholing en heroriëntatie. Bel-
len voor een afspraak kan via te-
lefoonnummer: 010 – 433 96 00 
(op werkdagen tussen 08.30 uur 

en 17.00 uur). Meer informatie is te 
vinden op de website van de Soci-
ale Dienst Drechtsteden: https://bit.
ly/3pkzb9N.

De maandelijkse test van de alarmeringssirene is op maandag 4 januari 2021 om 12.00 uur. 
Kijk op www.ambachtveilig.nl wat u moet doen als de sirene op een ander moment gaat.
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Nieuwe aanvragen*

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

De Bongerd 68 het maken van een uitweg uitweg maken, hebben of veranderen 18 december 2020

De Straatjes C2.5 Volgerlanden het bouwen van 50 woningen bouwen, planologisch afwijken 15 december 2020

De Straatjes C2.2 het bouwen van 37 woningen  bouwen,planologisch afwijken 17 december 2020
“project Het Oude Ambacht”

De Straatjes C2.4 Volgerlanden het bouwen van 28 sociale huurwoningen bouwen 21 december 2020

De Straatjes C2.3 Volgerlanden het  bouwen van 41 woningen bouwen, planologisch afwijken 16 december 2020
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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.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

Verleende omgevingsvergunningen**

Besluit verlenging beslistermijn**

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Onderdijkse Rijweg 262A wijzigen bestemming van maatschappelijk naar wonen planologisch afwijken 22 december 2020

Op  22 december 2020 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie Dorpsstraat 104A, ingediend op 29 oktober 2020
voor het wijzigen gebruik, te verdagen tot uiterlijk 13 februari 2020.

Ter Spillstraat 50 plaatsen dakkapel/voorzijde bouwen 22 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.


