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Mooiste buurtkerstboom in Ambacht

ACTIVITEITEN-	
KALENDER

•	Maandag	7	januari
	 Vanaf	19.30	uur
	 Nieuwjaarsreceptie
	 Gemeentehuis

•	Maandag	14	januari
	 Vanaf	20.00	uur
	 Raadsvergadering
	 Raadzaal	gemeentehuis

•	Maandag	21	januari
	 Vanaf	20.00	uur
	 Commissie	W.O.S.
	 Raadzaal	gemeentehuis

•	Dinsdag	22	januari
	 Vanaf	20.00	uur
	 Commissie	RZ	-	De	Volgerlanden
	 Raadzaal	gemeentehuis

•	Woensdag	23	januari
	 Vanaf	20.00	uur
	 Commissie	A.B.A.	-	Financiën
	 Raadzaal	gemeentehuis

•	Maandag	4	februari
	 Vanaf	20.00	uur
	 Raadsvergadering
	 Raadzaal	gemeentehuis

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

Ook	dit	 jaar	 konden	bewoners	 in	
Ambacht	voor	hun	buurt	weer	een	
kerstboom	aanvragen.	Samen	met	
de	 buren	 een	 boom	 versieren	 en	
zorgen	 voor	 een	 gezellige	 kerst-
sfeer	 in	 de	 straat.	 In	 de	 straten	
waar	een	buurtkerstboom	is	afge-
leverd,	 hebben	 de	 bewoners	 hun	
best	gedaan	om	de	boom	te	ver-
sieren.	Alle	bomen	zijn	mooi,	maar	
de	 mooiste	 buurtkerstboom	 staat	
in	de	Goudvis!	

Wij hebben de bewoners in de 
Goudvis blij gemaakt met een 
boodschappentas vol lekkers. Sa-
men met de buren kunnen zij tij-
dens de feestdagen genieten van 
een hapje en proosten met een 
drankje, op de mooiste buurtkerst-
boom in Ambacht.
Een buurtkerstboom aanvragen 
was dit jaar populair, want de ge-
meente heeft ruim 60 aanmeldin-
gen ontvangen. Helaas hadden wij 
maar 35 bomen beschikbaar.

Goudvis in de prijzen gevallen

De buurtkerstbomen zijn ook dit jaar weer mooi versierd, maar deze 
stond er wel heel mooi bij. De boom in de Goudvis is de mooiste in 
Ambacht!

In het nieuwe jaar is er elke 1e donderdag van de maand een 
inloopochtend GeheugenSteun. Komt u meepraten over dementie?

De Goudvis kan tijdens de feestdagen genieten van hun winnende 
boodschappentas vol lekkers.

INLOOPOCHTEND
GEHEUGENSTEUN

bedoeld voor mensen met 
dementie, hun mantelzorgers 
en iedereen die op wat voor 
manier dan ook betrokken is 
bij de ziekte dementie.
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Van           
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KOM EN 
PRAAT 
MEE OVER 
DEMENTIE

Overal groene daken in onze gemeente, dat is toch een goed idee? 
Onder dit motto organiseerde de gemeente dit najaar samen met 
stichting Roofupdate een collectieve inkoop voor groene daken. Op 
woensdag 12 december werd in De Volgerlanden het eerste groene 
dak van deze groepsaankoop aangelegd. Dit najaar en in het voorjaar 
volgen de daken van de andere deelnemers. De deelnemers kunnen 
kiezen of ze het groene dak zelf op hun woning aanleggen of dat zij 
dit laten doen door één van de Ambachtse ondernemers die betrokken 
zijn bij deze actie, zoals Wim Groenendijk op de foto. Door deze 
groepsaankoop is Hendrik-Ido-Ambacht weer groene daken rijker. Wat 
een goed idee!
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Werk in de wijk

	 Elzengaarde	tussen	Boom-
gaarde	en	Aardbeigaarde	dicht;	
bouw	woningen	Waterhof

 17 juli 2017 - februari 2019

 Noordeinde;	werkzaamheden,	
overlast,	straks	een	betere	
doorstroming

 3 september tot eind
 december 2018

 Hoge	Kade;	nieuwbouw	binnen-
bad	zwembad	De	Louwert

 Tot juni 2019

 Rietlaan	tussen	Laan	van
	 Welhorst	en	Steur;

	 reconstructiewerkzaamheden	
volledige	afsluiting	

 7 januari 2018 t/m 1 maart 2019

 Waelneslaan;
	 herstraatwerkzaamheden

 week 48 tot eind maart 2019

 Rietzanger;	aanleggen
	 definitieve	bestrating,	weg	
wordt	gefaseerd	afgesloten

 7 januari 2018 t/m 1 maart 2019

	 Overige	werkzaamheden,	op	
diverse	plaatsen:

• veegwagen, maaien en schoffe-
len in hele gemeente doorlo-
pend;

• rioolwerkzaamheden; reinigen 
en inspecteren en uitvoeren 
van lokale reparaties (voorna-
melijk van binnenuit) verspreid 
in heel de gemeente; week 47 
t/m week 52;

• baggeren (zwaartepunt in 
watergangen rondom Sport-
park Schildman, zuidzijde 
wijk Krommeweg en buurt De 
Sandeling) tot maart 2019.
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Op maandag 31 december is het ge-
meentehuis geopend tot 16.00 uur, 
de gemeentewinkel is geopend van 
14.00 tot 16.00 uur.
Op maandag 7 januari is het gemeen-
tehuis ook geopend van 19.30 tot 
21.00 uur in verband met de nieuw-
jaarsreceptie, de gemeentewinkel is 

geopend van 14.00 tot 18.30 uur. 

Het meldpunt van de gemeente is 
tijdens deze dagen uitsluitend voor 
noodgevallen en storingen bereik-
baar via telefoonnummer (078) 770 
8100.

Gewijzigde openingstijden 
gemeentehuis en -winkel

DECEMBERFEITJES

GELD VOOR UW OUDE KERSTBOOM
EN VUURWERKAFVAL

Lever op woensdag 2 en 9 januari 2019 van 09.30 tot 16.30 uur uw 
kerstboom en vuurwerkafval in en ontvang € 0,50 per volle zak afval 
of kerstboom. 
De inleverlocaties voor beide data zijn: 
- Winkelcentrum de Schoof (tegenover de Watertuin)
- Louwersplein (bij de apotheek)
- Winkelcentrum Hoogambacht (Sophiasporthal)
- Hoge Kade (Ridderhal)

VUURWERK AFSTEKEN 
Vuurwerk mag verkocht worden op 28, 29 en 31 december 2018. 
Let op: vuurwerk afsteken mag alleen op 31 december van 18.00 
uur ‘s avonds tot 1 januari 2019 02.00 uur ‘s nachts. Wees voor-
zichtig en houd rekening met elkaar! Kijk voor meer informatie op  
www.veiligheid.nl.

HUISDIEREN
De meeste huisdieren zijn erg 
bang voor vuurwerk. Wilt u 
daarom op Oudjaarsdag tus-
sen 22.00 en 23.00 uur geen 
vuurwerk afsteken? Men kan 
dan even rustig de hond uit-
laten. 

LEVER GEBRUIKT FRITUURVET EN 
BAKOLIE IN
Gebruikt frituurvet en bakolie kunt u gescheiden inleveren bij de Mi-
lieustraat 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. 

GEWIJZIGDE 
AFVAL- 
INZAMELING
Op Nieuwjaarsdag zamelt HVC 
geen huishoudelijk afval in. 
Ook de Milieustraat is geslo-
ten. Kijk voor meer informatie 
op www.hvcgroep.nl.

GEWIJZIGDE
OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS

Rond de feestdagen sluit het 
gemeentehuis eerder. Op 31 
december 2018 is het gemeen-
tehuis namelijk vanaf 14.00 uur 
gesloten. Kijk voor meer infor-
matie op www.h-i-ambacht.nl.

BAKKEN EN CONTAINERS
TIJDELIJK AFGESLOTEN
In december maken wij de buitenruimte veilig voor vuurwerk om 
overlast te beperken. Daarom zijn, op plekken waar vuurwerk wordt 
afgestoken, de afvalbakken tijdelijk afgesloten en de hondenpoep-
zakjesautomaten aan de bakken tijdelijk buiten gebruik. Op vrijdag 
28 december 2018 worden de bovengrondse containers voor plastic 
en textiel tijdelijk weggehaald. Na Nieuwjaarsdag kunt u alles weer 
gewoon gebruiken. 

VUURWERK-
AFVAL VEILIG 
WEGGOOIEN
• Zet overgebleven vuurwerk 

of vuurwerkafval 24 uur in 
een emmer water;

• Gooi het in de restafvalbak, 
in de ondergrondse contai-
ner in een zak of lever het 
in en ontvang € 0,50 per 
volle zak.

Let op: vanwege explosiege-
vaar is het verboden om vuur-
werkafval bij het grof restafval 
op de Milieustraat achter te 
laten.
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1. Stook niet bij windstil weer
 of mist.
2.  Zorg dat de capaciteit van uw 

haard of kachel is afgestemd op 
uw woonkamer. 

3.    Zorg dat uw schoorsteen en 
rookkanaal nauwkeurig 
zijn afgestemd op de capaciteit 
van uw haard of kachel.

4. Laat uw schoorsteen 1x per 
 jaar vegen. 

5. Gebruik alleen hout dat 
 minstens 2 jaar is gedroogd.
6. Zet de luchttoevoer van het 
 rookkanaal altijd volledig open.
7.  Steek het vuur altijd van 

bovenaf aan met aanmaakblokjes 
of -houtjes.

9.   Zorg voor een constante aanvoer 
van frisse lucht.

8.   Check of uw rook geen dikke 
witte, blauwe, grijze of zwarte 
kleur heeft.

10.    Laat het vuur langzaam vanzelf 
uitdoven.

Bewust stoken 
doe je zo
Heeft u plannen om de open haard of houtkachel te 
laten branden? Doe er dan in ieder geval alles aan om de 
gezondheidsrisico’s en milieuschade tot een minimum te 
beperken. En voorkom rookoverlast voor uw omgeving. 
Maak gebruik van onderstaande tips. 

Kijk voor meer informatie op www.h-i-ambacht.nl/houtstook

haarden vervuilen de lucht. Lokaal kun-
nen daardoor de concentraties hoog op-
lopen. Uit onderzoek blijkt dat de lokale 
luchtverontreiniging tot wel 40 procent 
door houtrook wordt veroorzaakt. 

,,Rook is altijd ongezond. Ook 
voor de stoker zelf’’, aldus 
de GGD, de dienst die zich inzet 
voor de publieke gezondheid. 
De GGD maakt deel uit van de 
Dienst Gezondheid & Jeugd.

De houtkachel is minder duurzaam dan 
veel mensen denken, wanneer je ook 
de negatieve effecten op de 
gezondheid meeweegt. ,,Vanuit het 
oogpunt van gezondheid is het goed 
om blootstelling aan houtrook zoveel 
mogelijk te voorkomen’’, vindt de 
GGD. Het gebruik van houtkachels is 
nog nauwelijks aan regels gebonden. 
De GGD probeert via voorlichting 
mensen meer bewust te maken van de 
negatieve effecten van houtrook op 
hun gezondheid. 

Kijk voor meer informatie op de 
themapagina ‘Houtrook en gezondheid’ 
op www.dienstgezondheidjeugd.nl.

‘Houtkachel minder 
duurzaam dan je denkt’

Wist u dat?
Eén uurtje houtstook heeft ongeveer 
hetzelfde effect op de luchtkwaliteit 
in uw woonomgeving als vijf auto’s 
die gedurende een uur in uw straat 
op en neer rijden. De luchtkwaliteit 
knapt er dan ook beslist van op als u 
uw open haard of houtkachel minder 
en korter laat branden.

1x    =    5x

Ongezonde lucht bete-
kent dat u vervuilende 

stoffen zoals fi jnstof ina-
demt uit verkeer of industrie. 
Ook houtkachels en open 

Wat adem ik in? Hoe gezond is de lucht 
in uw buurt?
Wilt u weten hoe de luchtkwaliteit is 
in uw buurt? 
Doe de luchtkwaliteits check die is 
ontwikkeld door het Longfonds, 
www.longfonds.nl/gezondelucht. 
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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	27	december	2018

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

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

	BEKENDMAKINGEN	

Wet	milieubeheer
Op 10 oktober 2018 is een melding 
ontvangen in het kader van het 
“Activiteitenbesluit milieubeheer”. 
Het gaat over het oprichten van 
een metaalbewerkingsbedrijf ge-
legen aan de Grotenoord 45-47 te 
Hendrik-Ido-Ambacht. Deze melding 
is afgehandeld onder zaaknummer 
Z-18-341884.

Indien daaraan behoefte bestaat 
kunnen, onder verwijzing naar het 
zaaknummer, inlichtingen worden 
ingewonnen bij de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid, tel.nr. 078 - 770 
85 85.
De directeur van de Omgevings-
dienst Zuid-Holland Zuid vestigt er 
de aandacht op dat deze bekend-
making uitsluitend een informatief 
karakter heeft.

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

Wet	milieubeheer
Op 22 november 2018 is een mel-
ding ontvangen in het kader van het 
“Activiteitenbesluit milieubeheer”. 
Het gaat over het veranderen van 
de inrichting gelegen aan de Ree-
weg 88 te Hendrik-Ido-Ambacht. 
De supermarkt zal van een nieuwe 
winkelinrichting/-indeling worden 
voorzien. Deze melding is afge-
handeld onder zaaknummer Z-18-
343725.

Indien daaraan behoefte bestaat 
kunnen, onder verwijzing naar het 
zaaknummer, inlichtingen worden 
ingewonnen bij de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid, tel.nr. 078 - 770 
85 85.

De directeur van de Omgevings-
dienst Zuid-Holland Zuid vestigt er 
de aandacht op dat deze bekend-
making uitsluitend een informatief 
karakter heeft.

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

	ALGEMENE	PLAATSELIJKE	
	VERORDENING/BIJZONDERE	WET-
TEN	

Verleende	vergunningen/
ontheffingen*
• Het bijschrijven van leidingge-

venden op de (paracommerciële) 
drank- en horecavergunning van 
Ontmoetingscentrum Wielstaete, 
Van Kijfhoekstraat 146, datum be-
kendmaking 13 december 2018.

*	Bent	u	het	niet	eens	met	het	be-
sluit?	 Op	 www.h-i-ambacht.nl/be-
zwaar	 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	vergunning-
verlening	en	handhaving),	via	tele-
foonnummer	14	078.

	OMGEVINGSVERGUNNINGEN	

Nieuwe	aanvragen
omgevingsvergunningen*
• Silverkamp 50, plaatsen dam-

wand aan de achterzijde woning, 
-bouwen, 8 december 2018

U	kunt	geen	bezwaar	maken	of	een	
zienswijze	indienen	tegen	een	aan-
vraag.	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.

Verleende	omgevingsvergunningen*
(regulier)
• Oordenweg 2A, maken van een 

uitweg, -uitweg maken, hebben of 
veranderen, 18 december 2018

• Vrouwgelenweg 80, vervangen be-
staande brug en verbreden van de 
inrit, -planologisch afwijken, -bou-
wen, -wijzigen uitrit, 18 december 
2018

*	Bent	u	het	niet	eens	met	het	be-
sluit?	 Op	 www.h-i-ambacht.nl/be-
zwaar	 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	vergunning-
verlening	 en	 handhaving)	 via	 tele-
foonnummer	14	078.

Officiële publicaties

Agenda openbare raadsvergadering
Maandag	14	januari	2019,	20:00	uur,
Raadzaal	gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende vaste punten: opening, 
vaststelling van de agenda, spreekrecht burgers, vragenhalf-
uurtje raadsleden, notulen raadsvergadering, lijst van inge-
komen stukken en eventuele mededelingen, het comptabili-
teitsbesluit en de sluiting.

Op	grond	van	de	adviezen	van	de	raadscommissie	zijn	de	
raadsvoorstellen	onderverdeeld	in	hamerstukken	(H)	en	de-
batstukken	(D).
De raad behandelt de volgende voorstellen:

7.	 	 Raadsvoorstellen	Algemeen	Bestuurlijke
	 	 Aangelegenheden	-	Financiën
7.1 H Inwerkingtreding ‘Besluit brandveilig
  gebruik en basishulpverlening overige plaatsen’
7.2 D Zienswijze geactualiseerde begroting 2019

  Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD)
8.	 	 Raadsvoorstellen	Welzijn,	Onderwijs,	Sociale	Zaken
8.1 H Verkoop gebouw Den Brommert
8.2 H Notitie evaluatie en doorontwikkeling
  Sociaal Wijkteam 2018
8.3 H Wijziging verordening en nadere regels
  Jeugdhulp Hendrik-Ido-Ambacht 2018
9.	 	 Raadsvoorstellen	Ruimtelijke	Zaken	-
	 	 De	Volgerlanden
9.1 H Koersdocument Omgevingswet
9.2 H Bestemmingsplan Grotenoord 2
  (voormalige gemeentewerf )
10.	 	 Comptabiliteitsbesluit
11.  Sluiting

In de informatieruimte van het gemeentehuis liggen de ver-
gaderstukken 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? Maak dan ge-
bruik 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 telefoon-
nummer 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.


