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Vrijwilligers zijn onmisbaar in de 
samenleving. Ze zorgen voor sociale 
samenhang en in veel gevallen dat 
verenigingen en organisaties kun-
nen bestaan. Gemeente Hendrik-
Ido-Ambacht is dan ook erg trots op 
de vele inwoners die zich regelmatig 
met hart en ziel inzetten voor de ge-
meenschap.

Om vrijwilligers in het zonnetje te 
zetten en iedereen uit te nodigen 
ook mee te doen, organiseert het 
Oranjefonds jaarlijks de landelijke 
vrijwilligersactie NL Doet. Ook in 
Hendrik-Ido-Ambacht konden in-
woners op 10 en 11 maart op ver-
schillende locaties de handen uit de 
mouwen steken. En dat is precies 
wat wethouder Jauharina Oelfke ook 
heeft gedaan bij de Ambachtse Mu-
ziekschool in het Baxhuis. Ze kreeg 
een wel heel bijzondere klus en 
hielp muziekdocent Sylvester met 
het vervangen en spannen van gi-
taarsnaren.

Wethouder Oelfke: “Erg mooi om 
te zien hoeveel mensen in Ambacht 
zich belangeloos inzetten. Niet al-
leen tijdens NL Doet, maar ook op 
vele andere momenten. Ik ben heel 
trots op onze betrokken en actieve 
gemeenschap waarin we veel voor 
elkaar doen. Vrijwilligers verdienen 
alle aandacht en we stimuleren en 
faciliteren hen waar we kunnen. Ik 
heb met veel plezier mijn steentje 
bijgedragen aan de Muziekschool. 
Een mooie plek waar jong en oud 
dagelijks genieten van muziek.”

Ook vrijwilligerswerk doen?
Vrijwilligerswerk is niet alleen goed 
voor degene waarvoor u zich inzet, 
maar ook voor uzelf. U leert veel, 
bent actief en ontmoet nieuwe men-
sen. Wilt u ook in actie komen? Er 
zijn veel verschillende mogelijkhe-
den. Kijk voor meer informatie op
www.h-i-ambacht.nl/vrijwilligerswerk

Zwerfafval te lijf tijdens de Opschoondag

Wethouder Jauharina Oelfke-ten Seldam stak de handen uit de mouwen voor de Ambachtse Muziekschool tijdens 
NL Doet. 

Helpt u mee tijdens de Landelijke 
Opschoondag? Omcirkel zaterdag 18 
maart in uw agenda en kom in actie! 
We gaan met zoveel mogelijk inwo-
ners de straat op om onze buurten 
zwerfafvalvrij te maken.

We vertrekken op die dag om 10.00 
uur vanuit het gemeentehuis. Daar 
delen we hesjes, grijpers en afvalzak-
ken uit. Om uiterlijk 12.00 uur zijn 
we weer bij het gemeentehuis. Gaat 
u liever zelf op pad? Haal vóór 18 
maart tijdens openingstijden hesjes, 
grijpers en afvalzakken op in het ge-
meentehuis. U mag deze materialen 
houden om later nog eens zwerfafval 
in de buurt op te ruimen.

Steekt u 18 maart ook de handen uit de mouwen voor een schone buurt? 

Handen uit de mouwen tijdens NL Doet

Hebt u al gestemd vandaag? 
Vandaag kunt u stemmen voor de 
verkiezingen voor de Provinciale 
Staten en Waterschappen. Als u uw 

stem nog niet hebt uitgebracht, kunt 
u vandaag nog tot 21.00 uur terecht 
op onderstaande locaties: 

Overzicht stembureaus

Gemeentehuis Weteringsingel 1

Emmastaete Emmasingel 12G

SOL Admiraal (obs De Bron) Admiraal de Ruyterlaan 1

St. Hervormde Jeugdfederatie Vijverhof 10

Wielstaete van Kijfhoekstraat 146

Gereformeerde Kerk Open Hof Schildmanstraat 72 A

OBS De Bron Bekestein 50

Wooncomplex De Kruidhof Kruidhof 3

Postduivenhoudersvereniging Reeweg 89
De Luchtbode

Wijkgemeente De Ark Olijfgaarde 12

Flatgebouw De Zalmhaven Zalm 84

Zorgorganisatie De Blije Borgh Gerard Alewijnsstraat 18

Sporthal De Sophiahal A Sophiapromenade 9, begane grond

Sophiastaete Druivengaarde 19

Yulius – De Volgerlanden Elzengaarde 144

Sporthal De Sophiahal B Sophiapromenade 9, sportzalen

De Voorn Voorn 10

Kijk voor meer informatie over de verkiezingen op 
www.h-i-ambacht.nl/verkiezingen.

Gratis compost afhalen
Zaterdag 25 maart is het Landelijke 
Compostdag. Ook in Hendrik-Ido-
Ambacht kunnen inwoners op deze 
dag gratis compost afhalen. Orga-
nisch compost wordt gemaakt van 
groente-, fruit-, tuinafval en etens-
resten (gft-e) en zit vól voeding 
voor de bodem. Door compost door 

de toplaag van de bodem te men-
gen, verbeteren de structuur en de 
vruchtbaarheid van de grond.

De gemeente en bedrijven geven 
gratis compost uit als bedankje aan 
bewoners voor het goed scheiden 
van gft-e. U kunt zo kennismaken 

met een waardevol product voor zo-
wel de bodem als voor het milieu.

Uw compost kunt u afhalen op:
Datum: zaterdag 25 maart 2023
Tijd: tussen 10.00 - 16.00 uur
Locatie: parkeerplaats bij skatepark 
Antoniuslaan

Misschien wist u het al. Groente, 
fruit, tuinafval en etensresten (gft-
e) krijgen in Hendrik-Ido-Ambacht 
een tweede leven: HVC maakt er 
groen gas en compost van.

Groen gas is bruikbaar om te ko-
ken, huizen te verwarmen en auto’s 
te laten rijden. Compost gaat naar 
tuinders, boeren en particulieren 
die er hun (tuin)grond mee bewer-
ken. Hoe we dat doen? U gooit heel 
eenvoudig alle gft-e in de gft-bak 
en HVC doet de rest.

Gft-e los in de bak
U kunt groente, fruit, tuinafval en 
etensresten los in de gft-e-contai-
ner gooien. Liever verzamelen in 
een zakje? Gebruik dan biologisch 
(= natuurlijk) afbreekbare zakjes. 
Deze koopt u in de supermarkt of 
in de HVC webshop (hvcgroep.nl/
webshop). Let op: alleen biologisch 
afbreekbare zakjes mogen in de gft-
container. Gebruik dus geen plastic 
(vuilnis)zakken.

Wat hoort bij het gft-e?
Twijfelt u ook weleens wat bij het 

gft-e hoort? Logisch is schillen en 
resten van groente, fruit en aardap-
pelen, net als etensresten die over 
de datum zijn. Maar wist u dat bij-
voorbeeld eierschalen, kleine rest-
jes jus, koffi epads en koffi efi lters 
met prut en sinds kort óók theezak-
jes bij het gft-e mogen?

Meer weten?
Op de HVC-website bit.ly/HVC-gfte
vindt u de complete lijst van wat 
in de gft-bak hoort. Altijd zekerheid 
bij het scheiden van afval? Down-
load dan de handige HVC-app.

Gft-e… hoe zit het ook alweer?

Afval
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20 m
rt Om 20.00 uur

Commissie WOS

21 m
rt

Om 20.00 uur
Commissie 
RZ-De Volgerlanden

03 ap
r Om 20.00 uur

Raadsvergadering

05 ap
r

Om 19.30 uur
Bijzondere 
raadsvergadering

17 ap
r Om 20.00 uur

Commissie WOS

18 ap
r

Om 20.00 uur
Commissie 
RZ-De Volgerlanden

19 ap
r

Om 20.00 uur
Commissie 
ABA-Financiën

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
ReumaNederland 
van 20 t/m 25 maart 2023

Werk in de wijk

Inrichten Waterbusplein, tot en 
met maart 2023

  Veersedijk afgesloten ter 
hoogte van no. 49; bouw 
woningen tot 30 juni 2023; 
bedrijven zijn   bereikbaar van 
no. 49 – 79; omleidingsroutes 
zijn ingesteld

   
  Uitvoering verplaatsen voetpad 
omgeving Steur – Voorn – 
Winde van 20 t/m 31 maart 
2023

   
  Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

• het reguliere onderhoud aan 
de groenvoorzieningen uitvoe-
ren, zoals schoffelen, maaien 
en randsnoei bij heesterbe-
plantingen; doorlopend

• vervangen zuilen ondergrond-
se containers en verwijderen 
ondergrondse containers; door 
de hele gemeente; 12 septem-

ber 2022 tot 1 april 2023

• Renovaties, snoeien en inboe-
ten van beplantingen en bo-
men door de hele gemeente; 
tot eind maart 2023

• Baggerwerkzaamheden door 
de hele gemeente; loopt door 
tot 15 maart 2023

• Kappen van 5 vergunningsvrije 
bomen locatie Toepad 1 – 11 
en herplanten van 3 sierker-
sen; kappen van 1 vergun-
ningsvrije boom t.h.v. Olykamp 
7 (meer informatie op www.h-
i-ambacht.nl/bomenkap)

• De Volgerlanden; De Straatjes; 
werkzaamheden woonrijp ma-
ken tot medio juni 2023. Gefa-
seerde uitvoering aansluitend 
op de geplande opleveringen 
van de projectwoningen. Mo-
gelijk enige overlast voor de 
nieuwe bewoners.

1

2

3

Openbare commissie-
vergaderingen maart 2023
Op maandag 3 april 2023 verga-
dert de gemeenteraad. Als voor-
bereiding daarop vergaderen de 
commissies in maart. Via www.
hendrikidoambacht.raadsinforma-
tie.nl kunt u deze vergaderingen 
live volgen. Op de agenda’s van 
de commissievergaderingen staan 
de volgende vaste agendapun-
ten: opening, vaststelling van de 
agenda, spreekrecht inwoners, me-
dedelingen en ingekomen stukken, 
informatie van het college/de por-
tefeuillehouder, uitwisseling regio-
nale samenwerking, agendapunten 
volgende vergadering en sluiting. 

De specifi eke agendapunten vindt 
u hieronder per commissie vermeld:
Welzijn, Onderwijs en Sociale Za-
ken
Maandag 20 maart 2023, 20:00 uur
• Preventieplan jaarverslag 2022 

en actieprogramma 2023

Ruimtelijke Zaken – De Volgerlan-
den
Dinsdag 21 maart 2023, 20:00 uur 
• Gemeentelijke investeringsle-

ning duurzaamheid
• Vaststellen bestemminsplan 

Vrouwgelenweg 84
• Financiën Langesteijn

Algemeen Bestuurlijke Aangele-
genheden-Financiën
Woensdag 22 maart 2023, 20:00 

uur vervalt wegens het ontbreken 
van agendapunten

U kunt de stukken ook via de ge-
meentesite inzien: 
www.raad.h-i-ambacht.nl. In het 
scherm kunt u dan klikken op 
‘Vergaderstukken’ in raadsinforma-
tie. 

Spreekrecht 
Iedereen krijgt de gelegenheid om 
tijdens de raads- en commissie-
vergaderingen iets te zeggen over 
de onderwerpen die op de agenda 
staan. Hiervoor is maximaal dertig 
minuten ingeruimd aan het begin 
van de vergadering. Wilt u gebruik-
maken van het spreekrecht, ga dan 
als volgt te werk:
• Meld ten minste 48 uur voor 

de vergadering bij de griffi er 
over welk(e) onderwerp(en) op 
de agenda u iets wilt zeggen. 
Dat kan via telefoonnummer 
078 770 26 87 en e-mailadres: 
gh.logt@h-i-ambacht.nl.

• Geef uw naam, (e-mail)adres 
en telefoonnummer op.

Tijdens de vergadering krijgt u 5 mi-
nuten het woord van de voorzitter 
in volgorde van aanmelding. Hierna 
doet de voorzitter of een lid van de 
commissie een voorstel voor de be-
handeling van uw inbreng.
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Wijziging Regeling tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Drechtsteden 2023

Het Algemeen Bestuur van de GR Sociaal heeft op 
23 februari 2023 de ‘Regeling tegemoetkoming 
eigen bijdrage kinderopvang Drechtsteden’ 
met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 
vastgesteld. Deze regeling bepaalt onder 

welke voorwaarden inwoners in aanmerking 
kunnen komen voor een tegemoetkoming 
van de eigen bijdrage voor kinderopvang. De 
aanpassing van de regeling maakt onderdeel 
uit van de herijking van het Drechtstedelijke 

minimabeleid. De wijzigingen verschillen per 
gemeente. Voor Alblasserdam, Dordrecht, 
Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht 
en Zwijndrecht is de inkomensgrens verhoogd, 
waardoor meer inwoners in aanmerking komen 

voor de tegemoetkoming. Voor inwoners van 
Hardinxveld-Giessendam komt de regeling te 
vervallen. Wilt u de regeling inzien, kijk dan op 
de website van de Sociale Dienst Drechtsteden 
www.socialedienstdrechtsteden.nl. 

Vastgesteld achtste herziening exploitatieplan De Volgerlanden-Oost

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-
Ambacht maken bekend dat de gemeenteraad 
van Hendrik-Ido-Ambacht in zijn vergadering 
van 6 maart 2023 de achtste herziening van 
het exploitatieplan De Volgerlanden-Oost 
heeft vastgesteld.

Terinzagelegging
Het vaststellingsbesluit wordt op grond van 
artikel 6.14 van de Wet ruimtelijke ordening 
en artikel 3.12 van de Algemene wet 

bestuursrecht van 16 maart 2023 tot en met 26 
april 2023 op de volgende locaties ter inzage 
gelegd/gepubliceerd zodat u ze kunt inzien en 
raadplegen:
- In de publieksruimte van het gemeentehuis, 

Weteringsingel 1 tijdens onze 
openingstijden. 

- Digitaal via www.h-i-ambacht.nl (Inwoners 
& Ondernemers > Alle onderwerpen > 
Ruimtelijke plannen > Bestemmingsplannen 
in procedure);

- Op de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het Identifi catie- 
nummer (IDN) van het exploitatieplan is: 
NL.IMRO.0531.EP06Volgerloost8hz-3001.

De toelichting op het exploitatieplan wordt ook 
ter inzage gelegd maar is enkel ter informatie. 

Beroepsmogelijkheid 
Er zijn geen zienswijzen op het ontwerpbesluit 
tot achtste herziening van het exploitatieplan 

De Volgerlanden-Oost bij de gemeenteraad 
naar voren gebracht. Belanghebbenden 
kunnen gedurende de ter inzagetermijn beroep 
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA te ‘s-Gravenhage als de belanghebbende 
redelijkerwijs niet kan worden verweten 
dat er niet overeenkomstig artikel 6.14 Wet 
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 Algemene 
wet bestuursrecht een zienswijze bij de 
gemeenteraad naar voren is gebracht.

Ruim 500 reacties!
De gemeenteraad van Hendrik-Ido-
Ambacht leidt de zoektocht naar een 
nieuwe burgemeester en vroeg Am-
bachters wat die belangrijk vinden 
aan de nieuwe burgemeester. De onli-
ne enquête daarvoor is ruim 500 keer 
beantwoord.

“Dat is bijzonder veel”, zegt griffi er 
Gert Logt. “We verwachtten ongeveer 
350 reacties, nu hebben we er 536, 
ruim de helft meer. Goed om te zien 
dat relatief veel Ambachters betrok-
ken zijn bij het vinden van de nieuwe 
burgemeester!” 

Extra bericht
Bijna 400 mensen gaven een extra 
bericht mee. Gert: “Alle informatie die 
we kregen, bundelen we en is straks 
te lezen door mensen die interesse 
hebben om burgemeester te worden 
van Hendrik-Ido-Ambacht. Namens 
de raad: Dank aan iedereen die ons 
hielp!”

Meer informatie over de zoektocht 
naar de nieuwe burgemeester vindt u 
via raad.h-i-ambacht.nl.

Op zoek naar de beste burgemeester:



Offi ciële publicaties woensdag 15 maart 2023

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.fi xi.nl

Bij spoed, ook buiten kantoortijden (078) 770 8100

INLOOPPUNTEN ZORG

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam

• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam

• Druivengaarde 15, sociaal wijkteam

Wilt u informatie over nieuwe of gewijzigde regelgeving of over wat er speelt in uw wijk? Wilt u weten welke vergunningen voor evenementen, kappen of bouwen zijn aangevraagd of verleend? 
Kijk dan voor een volledig overzicht op https://bit.ly/OffPubHIA of abonneer u op de e-mailservice. Een korte versie van alle bekendmakingen vindt u wekelijks op deze gemeentepagina’s.

Aanvraag gedaan via het omgevingsloket? Check dan uw e-mail!
Hebt u via de website van het omgevingsloket een aanvraag voor een omgevingsvergunning, een vooroverleg, een sloopmelding of nog een andere aanvraag of melding gedaan?
Dan ontvangt u de reactie van de gemeente via de e-mail op het door u opgegeven e-mailadres. Let op: onze e-mails ontvangt u via de berichtenbox van jeleefomgeving.nl. Dit is een 
beveiligde omgeving. Via een inlogcode die u per e-mail ontvangt, kunt u inloggen op deze omgeving. Het is dus belangrijk dat u deze e-mails opent (het is geen spam).

Offi ciële publicaties

Verleende besluiten APV en bijzondere wetten**
Wagenmaker 5, het plaatsen van een hijskraan | Banckertplein 21-212, het plaatsen van 
bouwobjecten.

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunningen*
Aelbert Cuyplaan 1 t/m 25 oneven, plaatsen kunststofkozijnen |Aert de Gelderstraat 1 t/m 
11 oneven, plaatsen kunststofkozijnen | Henriëtte Ronnerstraat 1 t/m 13 oneven, plaatsen 
kunststofkozijnen | Biezenweide 84, plaatsen dakkapel | Scheepssloper 6, plaatsen dakkapel/
voorzijde.

Verleende omgevingsvergunning**
Kerkstraat 10 verbouwen en uitbreiden Petrakerk | Kringloopweg 16, gewijzigd bouwen 
kantoorpand blok C |Noordeinde 201, plaatsen tijdelijk 2 stuks meerpalen in Rietbaan | 
Noten-bogerd 32, vervangen draagmuur.

Besluiten verlenging beslistermijn**
Paulusweg 76, plaatsen aanbouw aan de zijgevel | Sophiapromenade 238, realiseren 
wegschuifbare balkonbeglazing.

Ingetrokken omgevingsvergunning**
Onderdijkse Rijweg 209A, transformeren van de woning | Kringloopweg 10, bouwen 
bedrijfspand.

Omgevingsvergunning van rechtswege**
Onderdijkse Rijweg 209A,  transformeren van de woning.

Verkeersbesluiten**
Zalm, ter hoogte van nr. 68, elektrische laadvoorziening | Ring, ter hoogte van nr. 90, 
elektrische laadvoorziening | Reeweg, ter hoogte van nr. 76, elektrische laadvoorziening |
P.C. Hooftsingel, ter hoogte van nr. 2, elektrische laadvoorziening.

* 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) via 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.

LET OP! Binnenkort treedt de Omgevingswet in werking. Past uw initiatief/(bouw)plan niet binnen het huidige bestemmingsplan? Dan adviseert de gemeente u in de meeste 
gevallen om tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet een aanvraag uitgebreide procedure omgevingsvergunning te volgen (in plaats van een aanvraag voor een 
bestemmingsplanwijziging). Zo voorkomt u vertraging en extra kosten. Vragen? Neem gerust contact op met team Ruimtelijke Ordening van de gemeente via telefoonnummer 14078.


