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Woont u in Ambacht in postcode-
gebied 3342 of 3343? Dan kunt u 
meedoen aan het buurtzonnedak 
dat Stichting Drechtse Stromen ont-
wikkelt op bedrijventerrein De Geer 
in Zwijndrecht. Op het dak van het 
bedrijf EBLO is plek voor circa 700 
zonnepanelen.

Postcoderoos
Deelname aan een buurtzonnedak 
is mogelijk voor inwoners die een 
stroomaansluiting hebben in het 
gebied rondom het zonnedak. Dit 
gebied heet ‘postcoderoos’. Voor 
project EBLO doen de volgende 
postcodes mee (alleen de 4 cijfers 
tellen mee): 2988, 2995, 3331, 
3333, 3334, 3335, 3342, 3343. 
Dat is heel Zwijndrecht behalve 
Walburg, Rijsoord en een deel van 
Hendrik-Ido-Ambacht. Deelnemers 
ontvangen een opbrengst voor de 
opgewekte zonnestroom. Dit wisselt 
per jaar, maar ligt naar verwachting 
op gemiddeld circa 4% per jaar. U 
kunt al meedoen voor een bedrag 
van € 350,- per zonnepaneel.
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Belangstelling? U bent van harte 
welkom op maandag 16 maart om 
19:45 uur op een informatiebijeen-
komst in het gemeentehuis van 
Zwijndrecht. Er wordt meer verteld 
over de mogelijkheden en de ont-
wikkelingen van de collectieve zon-
nestroominstallatie op het dak van 
EBLO.

Lokaal initiatief
Drechtse Stromen is een lokaal bur-
gerinitiatief dat inwoners van de 
Drechtsteden helpt bij de overstap 
naar duurzame energie. Deskundig, 
onafhankelijk en zonder winstoog-
merk. De gemeentes in de regio 
Drechtsteden en de provincie Zuid-
Holland ondersteunen Stichting 
Drechtse Stromen bij hun activitei-
ten. Drechtse Stromen realiseerde 
eerder al onder de naam ‘Zon op an-
dermans dak’ zeven grote buurtzon-
nedaken, waarvan eentje op het dak 
van het Ambachtse gemeentehuis. 
Meer info kunt u vinden op de web-
site: www.drechtsestromen.net/zon.

Overal in Nederland komen buurtzonnedaken. Deze inwoners van Den Haag doen via een bewonerscorporatie mee 
aan een buurtzonnedak. Fotograaf: Sander Foederer. 

Buurtzonnedak, doet u mee?

Wat mag er in de plastic zak, tips van een afvalcoach
Ze trekt de rits van de zwarte jas 
omhoog, trekt stevige handschoenen 
aan en doet de zak open. “Dit gaat 
goed”, zegt afvalcoach Nathalie. 
“Dat is soms wel eens anders hoor, 
ik kom de gekste dingen tegen in de 
plastic afvalzak”. De producten die 
niet in de zak voor plastic mogen, 
noemen we instinkers. “Gelukkig 
hebben we een handige checklist”.

Doe de check
Stel uzelf de volgende vragen.
1. Is het een verpakking?

2. Komt het uit de keuken of bad-
 kamer?
3. Is het leeg?

Alle drie ja? Dan hoort het in de zak 
voor plastic afval, metaal en drank-
kartons.

Instinkers
“De meeste vragen krijgen we over 
harde kunststoffen, zoals bijvoor-
beeld speelgoed. Dat is een typische 
instinker”, geeft afvalcoach Nathalie 
aan. Met name harde kunststoffen en 

grote zeilen zijn instinkers. Het zijn 
producten van plastic, maar ze kun-
nen alleen goed worden verwerkt als 
ze op de juiste plek worden ingele-
verd. In Ambacht is dit bij de milieu-
straat.

Volle afvalzak
Nathalie geeft nog een tip: “Mensen 
denken vaak dat het afval niet alle-
maal in de zak past. Maar er zit vaak 
nog veel lucht in de verpakkingen. 
Door drinkpakken op te vouwen en 
plastic in elkaar te drukken blijft er 

ruimte over. En hebt u bijvoorbeeld 
na een feestje veel plastic afval, dan 
kunt u dit ook in een PMD verzamel-
container of bij de milieustraat kwijt.  

Afvalwijzer
U kunt ook de (gratis) afvalwijzer in 
de HVC-app gebruiken. Hierin staat 
van ruim 1000 producten waar ze 
weggegooid moeten worden. De app 
is te downloaden in ITunes en Goo-
gle Play (zoek HVC).

Alle huishoudens een container
voor oud papier en karton
De meeste Ambachtse huishoudens 
gebruiken een oudpapier- en kar-
toncontainer. Zo’n 2000 huishoudens 
hebben deze nog niet. Hebt u nog 
geen container? Dan ontvangt u deze 
week een brief. Hierin leest u wan-
neer u een gratis container van ons 
krijgt. En hoe u zich kunt afmelden 
als u bijvoorbeeld al een container 
hebt of als u gebruik maakt van een 
verzamelcontainer.

Waarom een oud papier- en karton-
container?
In Hendrik-Ido-Ambacht komt nog 

veel oud papier en karton tussen 
het restafval terecht. Dat is jam-
mer, want oud papier en karton is 
de perfecte grondstof voor... papier 
en karton. Het opnieuw gebruiken 
van oud papier en karton gaat veel 
makkelijker als het apart ingezameld 
wordt in een oud papier- en karton-
container, dan wanneer het bij het 
restafval wordt gedaan. Met een oud 
papier- en kartoncontainer kan ieder-
een eenvoudig thuis oud papier en 
karton verzamelen. Zo maakt u Am-
bacht duurzamer en houdt u de af-
valinzameling in Ambacht betaalbaar. 

Er is nóg een goede reden: een deel 
van de inkomsten uit oud papier en 
karton gaat naar lokale verenigingen.
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waar gooi 
jij dit weg? 

hvcgroep.nl/plastic

Dit valt onder harde kunststoffen en 
mag naar de milieustraat. 
Alleen dan kunnen we het recyclen.

Deze ochtend is bedoeld voor 
mensen met dementie, hun man-
telzorgers en iedereen die op wat 
voor manier dan ook betrokken is 
bij de ziekte dementie. Anja Kroug-
man, beweegcoach van Hi5, vertelt 
deze ochtend waarom bewegen en 
sport voor mensen met dementie 
belangrijk is.

Datum: donderdag 5 maart
Tijd: 10.00 - 12.00 uur
Locatie: restaurant Ontmoetings-
  centrum Wielstaete
  Kijfhoekstraat 146,
  Hendrik-Ido-Ambacht
Toegang: gratis | aanmelden is
  niet nodig

Inloopochtend Geheugen-
steun: donderdag 5 maart

Dementievriendelijke gemeente
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Om 20.00 uur
Commissie WOS
Raadzaal gemeentehuis

Om 20.00 uur
Commissie RZ-
De Volgerlanden
Raadzaal gemeentehuis

Om 20.00 uur
Commissie ABA-
Financiën
Raadzaal gemeentehuis

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

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

Werk in de wijk

 Hoge Kade; afronding 
werkzaamheden nieuwbouw 
zwembad ‘De Louwert’;

 tot eind april 2020

 Kruising Vrouwgelenweg - 
Forel - Zilverreiger; definitief 
aanleggen.

 Donderdag 5 maart tot en met 
vrijdag 10 april 2020

 Vrouwgelenweg/Parkzone. Ge-
wijzigde route voor doorgaand 
(auto)verkeer) ter hoogte van 
de Parkzone; rechtdoor rijden 
niet meer mogelijk; weg ver-
volgen via de (nieuwe) Karper 
en Forel.  Afsluiting Vrouw-
gelenweg is wel opgeheven. 
Omleidingsroute fietsers blijft 
tot de fietsdoorsteek Parkzone 
gereed is.

 Ambachtsezoom: bouwrijp ma-
ken toekomstig bedrijvenpark;

 tot eind december 2020

 Het Groeneveld, De Hil en de 
Vijverhof: vervangen beschoei-
ing;

 5 maart tot en met 30 april

 De Raadtweg/Van Kijf-
hoekstraat, werkzaamheden ri-
oolreconstructie wijk Kruiswiel 
fase 2;

 17 maart 2020 - 16 september 
2020

 Overige werkzaamheden,
 op diverse plaatsen:

• Veegwagen, maaien en 
schoffelen in hele gemeente, 
doorlopend;

• Snoeiwerkzaamheden (beplan-
ting en hagen); door heel de 
gemeente

• Renovatie groen; wijk Oost-
endam; van eind januari tot 
begin april 2020. 

• Snoeien van een derde deel 
van de bomen voornamelijk in 
de wijk De Volgerlanden.; tot 
en met april 2020

• Controle en snoei van alle 
bomen: februari 2020 - eind 
2022

• Baggeren: in enkele gedeelten 
van wijk de Sandelingen, langs 
de Ambachtsezoom en het 
Baxpark in februari/maart. De 
groenstrook langs de Ambacht-
sezoom is verminderd toegan-
kelijk door baggerspecie.
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Collecte
Jantje Beton
2 tot 7 maart

Rectificatie 
Subsidie-
plafond 2021
In de officiële publicaties 
van 26 februari stond bij 
de bekendmaking van het 
Subsidieplafond 2021 een 
onjuist bedrag vermeld 
voor Maatschappelijke 
ondersteuning. Hier stond per 
abuis het totaal bedrag. Het 
juiste bedrag is € 1.151.693.

Opfriscursus
rijvaardigheid senioren
Op donderdag 26 maart organiseert 
Veilig Verkeer Nederland, samen 
met onze gemeente en de Regiona-
le Projectgroep Verkeersveiligheid 
(RPV) Drechtsteden een opfriscur-
sus autorijden voor senioren.

Deze cursus is bedoeld om uw ver-
keerstheorie op te frissen en om 
te toetsen of uw eigen rijstijl nog 
veilig is in het verkeer. Daarnaast 
krijgt u persoonlijk advies over 
hoe u zelf uw rijvaardigheid kunt 
bevorderen. En hoe u zo lang mo-
gelijk mobiel kunt blijven. U kunt 
een reactietest doen en uw ogen 
laten meten.

Datum: Donderdag 26 maart 2020
Tijd: Ochtendsessie 08.30 tot
 12.00 uur of middag-
 sessie 13.00 tot 16.30 uur
Locatie: Hervormd Jeugdcentrum,
 Vijverhof 10 in
 Hendrik-Ido-Ambacht

Voor wie is deze cursus bestemd:
Iedere belangstellende, ouder dan 
65 jaar, die in het bezit is van een 
geldig rijbewijs, auto of brommo-
biel en woonachtig is in de ge-
meente Hendrik-Ido-Ambacht

Kosten: u betaalt bij aanvang van 
de cursus € 15 voor uw deelname. 

Aanmelden:
Dit kan per e-mail bij mevrouw 
L. de Jong van Veilig Verkeer Neder-
land. E-mail:
werkgroepsenioren@kpnmail.nl
Telefoon: 0184 - 68 53 17.

Verkeersveiligheid

U hebt ongetwijfeld gehoord of gele-
zen over het coronavirus. Omdat ook 
in onze regio een besmetting bekend 
is, lijkt het ons goed u daarover te 
informeren via www.h-i-ambacht.nl/
corona. Als daar aanleiding toe is, 
plaatsen we er nieuwe informatie. 
Wilt u telefonisch informatie hebben, 
bel dan het landelijk informatienum-
mer: 0800-1351.

Babbeltrucs
Helaas zijn er mensen die misbruik 
maken van de bezorgdheid over 
corona. Zij komen aan de deur om 
bloed bij mensen te prikken, maar 
zijn in werkelijkheid op uw bezittin-
gen uit. Zoals ook bij andere babbel-
trucs geldt: Houd de deur voor hen 
gesloten!

Corona

Officiële publicaties

Kennisgevingen
Besluit tot ambtshalve uitschrijving 
als ingezetene uit de basisregistratie 
personen (art. 2.22 wet BRP)

Burgemeester en wethouders van 
Hendrik-Ido-Ambacht hebben beslo-
ten de adresgegevens te wijzigen van:
Naam: Leka, V
Geboren: 28-02-1975
Datum uitschrijving: 11-12-2019

Het laatst in de basisregistratie per-
sonen (BRP) opgenomen adres is niet 
meer juist. Een nieuwe verblijfplaats 
is bij de gemeente niet bekend. De 

gemeente heeft na onderzoek de vol-
gende adresgegevens opgenomen:

Adres: onbekend
Woonplaats: onbekend
Land: onbekend

De registratie als inwoner van Neder-
land is hiermee beëindigd.

De gemeente heeft deze wijziging 
doorgegeven aan allerlei instellingen 
zoals: belastingdienst, uitkeringsin-
stanties, pensioenfondsen en zorg-
verzekeraars.

Deze wijziging heeft gevolgen voor 
voorzieningen zoals: toeslagen, uit-
keringen, zorgverzekering, AOW en 
pensioen.

Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u 
het niet eens met dit besluit? Stuur 
dan een bezwaarschrift naar het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders. Dit doet u binnen zes weken 
na de dag van deze bekendmaking.

Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift 

aan het college van burgemeester 
en wethouders, Postbus 34, 3340 AA  
Hendrik-Ido-Ambacht.

Uw bezwaarschrift is alleen geldig als 
u de volgende gegevens vermeldt:
uw naam en adres; een duidelijke 
omschrijving van het besluit waarte-
gen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld 
een kopie van deze publicatie); de 
reden waarom u bezwaar maakt; het 
telefoonnummer waarop u overdag 
bereikbaar bent; de datum en uw 
handtekening.
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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 websites voor openingstijden)

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam

• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam

• Tromplaan 49, sociaal wijkteam

Verleende besluiten**

Nieuwe aanvragen*

Verleende omgevingsvergunningen**

Algemene Plaatselijke Verordening/Bijzondere Wetten

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Datum activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Julianasingel 1T Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netbeheer BV 1 mei tot 1 oktober 2020 4 maart 2020

Brederodehof 39 plaatsen dakkapel voorzijde bouwen 26 februari 2020

rotonde Jacobuslaan/Veersedijk plaatsen reclame (instandhoudingstermijn maximaal 1 jaar) bouwen 25 februari 2020

De Schoof 74 vernieuwen en veranderen winkelpui bouwen 26 februari 2020

Weteringsingel 33 plaatsen dakkapel bouwen 27 februari 2020

Emmasingel 12G realisatie buitenruimte Emmastaete bouwen 4 februari 2020

Hoge Kade 30 plaatsen dakkapel voorzijde bouwen 26 februari 2020

Noordeinde 1 buitenopslag gasflessen bouwen, milieu, oprichten 12 februari 2020
  van een inrichting

De Schoof 74 veranderen winkelpui bouwen 4 februari 2020

Langeweg 426 Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netbeheer BV 31 maart tot 1 augustus 2020 4 maart 2020

Veersedijk 235 Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netbeheer BV 27 maart tot 16 mei 2020 4 maart 2020

Willem de Zwijgerstraat 14 Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netbeheer BV 2 maart tot 1 oktober 2020 4 maart 2020

Grotenoord 47 Instemming kabels en leidingen aan Breedband Drechtsteden BV 1 april tot 2 november 2020 4 maart 2020

Noordeinde 13 Instemming kabels en leidingen aan Eurofiber Nederland BV 20 april tot 17 november 2020 4 maart 2020

Rijksstraatweg 27 Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netbeheer BV 1 april tot 13 oktober 2020 4 maart 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.


