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Met ingang van 15 oktober is het in de ge-
meente Hendrik-Ido-Ambacht mogelijk het rij-
bewijs online aan te vragen. Online aanvragen 
is alleen mogelijk bij het verlengen van het 
rijbewijs of bij uitbreiding van categorieën.

Om het rijbewijs online te kunnen verlengen 
is een pasfoto nodig die is gemaakt bij een 
erkende fotograaf. Zie hiervoor de website 

www.rdw.nl/digitaalaanvragenrijbewijs. Inlog-
gen bij de online aanvraag vereist de DigiD-
app met verhoogd beveiligingsniveau door 
eenmalige controle van het identiteitsbewijs. 
Zie www.digid.nl/over-digid/app voor meer in-
formatie.

Het online verlengen van het rijbewijs is een 
experiment. Hieraan nemen nog 14 andere ge-
meenten deel. Het online verlengen van het 
rijbewijs is mogelijk gedurende minimaal een 
jaar. Daarna wordt het experiment geëvalu-
eerd en wordt er een besluit genomen of en 
hoe het een vervolg krijgt.

ACTIVITEITENKALENDER

• Maandag 15 oktober
 Vanaf 20.00 uur
 Commissie W.O.S.
 Raadzaal gemeentehuis

• Woensdag 17 oktober
 Vanaf 20.00 uur
 Commissies RZ - De Volgerlanden /
 ABA - Financiën
 Raadzaal gemeentehuis

• Maandag 12 november
 Vanaf 20.00 uur
 Raadsvergadering
 Raadzaal gemeentehuis

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

Dertig kinderambassadeurs
adviseren gemeente

Wilt u ook een groen dak?Vanaf 15 oktober kunt u uw
rijbewijs online aanvragen

“We zijn onder de indruk van jullie betrokkenheid.”

“We willen een festival organiseren waar kin-
deren muziek maken voor ouderen die een-
zaam zijn. Zorgen jullie voor de decoraties? 
Wij doen de muziek en helpen met versie-
ren.” Dit originele verzoek kregen de drie 
wethouders en de burgemeester afgelopen 
donderdag van de kinderambassadeurs. Aan 
dit project doen dertig kinderen mee van de 
groepen 7 van Ambachtse basisscholen. Zij 
geven de gemeente adviezen over onder an-
dere duurzaamheid, zwerfafval, eenzaamheid 
en buitenruimte. Wethouder Steven van Die: 
“Ik ben erg onder de indruk van de betrok-
kenheid van de kinderen met de grote proble-
men van deze tijd.”

In gesprek
Burgemeester Jan Heijkoop: “Wij weten vaak 
niet wat de mening is van kinderen. Maar 
vinden het wel belangrijk hoe jullie over be-
paalde onderwerpen denken en wat jullie 
ideeën zijn.” Stichting Open Limonade helpt 
de gemeente om in gesprek te raken met de 
kinderen. Daarbij kijken ze niet alleen naar 
wat de gemeente kan doen, maar ook wat de 

kinderen zelf kunnen doen om een idee uit 
te voeren. Ook leren de kinderen waarom het 
vaak heel lang duurt voordat de gemeente 
een besluit neemt.

Glow-in-the dark zebrapad
Een greep uit de ideeën: een speeltuin waar 
ook kinderen in een rolstoel kunnen mee-
spelen, een zelfgemaakt kunstwerk van door 
kinderen ingezameld plastic om aandacht te 
vragen voor duurzaamheid, glow-in-the-dark 
zebrapaden die extra opvallen en dus veiliger 
zijn en een restaurant waar eenzame oude-
ren kunnen aanschuiven aan een tafel voor 
zes personen zodat daar misschien nieuwe 
vriendschappen ontstaan.

Fietsafspraak
Alle adviezen van de kinderen komen in een 
dik rapport. De burgemeester: “Jullie hebben 
spontane, ontwapenende en praktische idee-
en. Bedankt daarvoor. We gaan kijken met 
welke ideeën we samen met jullie aan de slag 
kunnen. Ik ga in ieder geval met een aantal 
van jullie en verkeerswethouder Lafleur fiet-

sen om te kijken waar jullie gevaarlijke ver-
keerssituaties zien. Dan kijken we meteen 

waar die glow-in-the-dark zebrapaden nodig 
zijn.”

Een groen dak is niet alleen prettig om naar 
te kijken, het kan ook regenwater opnemen, 
hittestress voorkomen en de waarde van een 
pand vergroten. Een groen dak heeft dus veel 
voordelen! Groene daken passen – als de dak-
constructie geschikt is - op kantoren, bedrij-
ven en particuliere schuren, aanbouwen en 
garages. Wij inventariseren - net als gemeente 
Zwijndrecht - bij onze inwoners en onderne-
mers of er belangstelling is voor een groen 
dak. Op basis van de interesse bepalen we of 
we een ‘groene daken actie’ gaan opzetten en 
hoe die eruit kan zien. 

Interesse? Meld u dan aan
De gemeente werkt samen met de Stichting 
Roof Update. Dit is een kennisplatform voor 

innovatief gebruik van de ruimte die daken 
ons bieden. Wij zijn benieuwd in hoeverre Am-
bachtse inwoners en ondernemers interesse 
hebben om een groen dak aan te laten leggen 
of om met advies zelf een groen dak aan te 
leggen. Geïnteresseerden kunnen hiervoor een 
mail sturen naar groendak@mhradvies.nl. Doe 
dit voor maandag 15 oktober 2018. 

Dakdekkers en hoveniers
Dakdekkers en hoveniers in de gemeente Hen-
drik-Ido-Ambacht kunnen kenbaar maken of 
zij willen aanhaken bij een eventuele groene 
daken actie in Ambacht. Zij kunnen zich ook 
voor 15 oktober melden bij Marc Rotmans van 
de Stichting Roof Update door een e-mail te 
sturen naar groendak@mhradvies.nl.
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‘Kindergemeenteraad’ wil meer 
prullenbakken op straat

Hoe zorgt u voor een duurzaam 
huishouden?

Presentatie wijkagenten over 
senioren en veiligheid

Er moeten meer prullenbakken op straat ko-
men om vervuiling tegen te gaan. Aan de 
hand van deze stelling gingen leerlingen van 
groep 7 van basisschool De Dukdalf afgelo-
pen donderdag met elkaar in discussie in een 
speciaal voor hen georganiseerde raadsverga-
dering in gemeentehuis. De meerderheid van 
de ‘Kindergemeenteraad’ is het eens met deze 
stelling.

Voor de gelegenheid hadden de leerlingen 
eigen partijen opgericht: de VFA (Vrij, Fris, 
Ambacht), PVNA (Partij voor Natuur Ambacht), 
SOLstars, ANS (Ambacht Natuur Strijders) en 
VVA (Vrijheid voor Ambacht). Voorafgaand aan 
de raadsvergadering hadden ze in de klas de 
voor en tegen argumenten besproken. Om zich 
op de vergadering voor te bereiden brachten 
ze vooraf een bezoek aan de raadzaal voor 
een debatles van wethouder Steven van Die.
Op de avond zelf werden zij begeleid door de 
raadsleden Anneloes Vlasblom van het CDA, 
Marien Braber en Cinthus van der Lei van 
Gemeente Belangen en Jan Struik van A.U.B. 
Locoburgemeester André Flach zat de vergade-
ring voor. De ouders en de opa’s en oma’s van 

de kinderen waren ook aanwezig en mochten 
vanuit de publieke tribune hun stem over de 
stelling uitbrengen door een rode of groene 
kaart op te houden. 

De stemming aan het einde van de ‘kinder-
aardsvergadering’ wees uit dat de meerder-
heid van kinderen achter de stelling staat en 
dus meer prullenbakken op straat wil. De ar-
gumenten die zij hiervoor hebben aangevoerd 
zijn ondermeer ‘afval kan de natuur verwoes-
ten’, ‘wij moeten minder afval produceren’ 
‘meer afvalbakken op straat beschermt de na-
tuur’ en ‘dieren zien het verschil niet tussen 
voer en afval’. 

Loco-burgemeester André Flach was onder de 
indruk van de manier waarop kinderen met 
elkaar in discussie gingen over een serieus 
thema als afval op straat en kijkt terug op een 
succesvolle ‘Kinderraadsvergadering’. “Na-
tuurlijk gaat hij kijken wat wij kunnen doen 
met hun wens om meer afvalbakken op straat 
te plaatsen om een bijdrage te leveren aan de 
vermindering van vervuiling op straat.”

Ieder huishouden heeft zijn eigen gewoontes 
en routines. Bij sommige speelt duurzaamheid 
een belangrijkere rol dan bij andere. Hoe klein 
of hoe groot de bijdrage ook is, iedereen kan 
zorgen voor een grotere milieuvriendelijkheid 
in het huishouden.

Door een paar kleine veranderingen aan te 
brengen in uw dagelijks leven kunt u grote 
zorg dragen voor onze planeet. Zet bijvoor-
beeld uw verwarming in de winter een graadje 
later en trek een dikke trui aan. Dat is ener-

giezuiniger en goedkoper. Droog uw was in 
de lucht in plaats van in de droger. Maak uw 
huis schoon met ecologische schoonmaak-
middelen. Deze zijn biologisch afbreekbaar 
en minder schadelijk voor het milieu. Scheid 
zoveel mogelijk uw afval. Dit zorgt voor be-
tere recyclingcyclus. Natuurlijk kunt u ook aan-
sluiten bij de nieuwe ontwikkelingen rondom 
de duurzame woningen met groene stroom, 
zonne-energie en innovatieve toepassingen 
voor het verwarmen van uw huis. Alle beetjes 
helpen!

Op 18 oktober organiseert de gemeente in sa-
menwerking met de politie en de bibliotheek 
een presentatie over Senioren en Veiligheid.

Wijkagenten Ton Brouw en Danny Roodnat ge-
ven u tijdens deze presentatie diverse tips om 
te voorkomen dat u slachtoffer wordt van een 
inbraak, oplichting of babbeltruc.

Wanneer: donderdag 18 oktober
Waar: gemeentehuis Hendrik-Ido-Ambacht

Voor wie: 50 jaar en ouder, alle overige
 geïnteresseerden zijn ook welkom
Tijd: 10.30 tot 12.00 uur
 (inloop vanaf 10.15 uur)

U bent van harte welkom, de thee en koffie 
staan donderdag 18 oktober voor u klaar!

Graag een berichtje om u aan te melden via 
melding@ambachtveilig.nl of 14 078.

Werk in de wijk

 Elzengaarde tussen Boomgaarde en 
Aardbeigaarde dicht; bouw woningen 
Waterhof

 17 juli 2017 - december 2018

 Noordeinde; werkzaamheden, overlast, 
straks een betere doorstroming

 Vanaf 3 september tot
 eind december 2018

 Gehele Brederodehof; bestratingswerk-
zaamheden worden gefaseerd uitge-
voerd.

 11 juni tot eind december 2018

 Hoge Kade; nieuwbouw binnenbad 
zwembad De Louwert,

 Tot juni 2019

 Sophiapromenade voor Hoogambacht; 
herbestratingswerkzaamheden

 Vanaf 8 oktober tot begin november

 Pompe van Meerdervoortsingel: 
werkzaamheden straatwerk ter plaatse 
van de kruising met de Burgemeester 
Jonkerkade.  Op 8 oktober de ene zijde 
en op 9 oktober de andere zijde. Er 
wordt die dagen met verkeersregelaars 
gewerkt, het verkeer kan er dus gewoon  
door.

 8 en 9 oktober 2018

 Overige werkzaamheden, op diverse 
plaatsen:

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

• winterschouw (het verwijderen van de 
waterplanten uit de watergangen)

 van 1 t/m 31 oktober 2018
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 Bekendmakingen 

Ontwerpbesluit Dienst van Algemeen
Economisch Belang (DAEB) Dierenopvang
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van de 
Algemene inspraakverordening en afdeling 3.4 
van de algemene wet bestuursrecht bekend, 
dat vanaf 3 oktober 2018 tot en met 14 novem-
ber 2018 het ontwerpbesluit over het aanwij-
zen van een Dienst van Algemeen Economisch 
Belang (DAEB) voor de taken rondom dieren-
opvang ter inzage ligt.

Toelichting
De gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht, Dor-
drecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Alblasser-
dam en Sliedrecht hebben gezamenlijk het 
voornemen om de opvangtaak, vervoertaak 
en destructietaak voor dieren aan te wijzen 
als Dienst van Algemeen Economisch Belang 
(DAEB) met ingang van 1 januari 2019 voor de 
duur van acht jaar. Voorts hebben deze ge-
meenten het voornemen om de Stichting Dor-
drecht Dierentehuis aan te wijzen om voor vier 
jaar de vastgestelde DAEB-taken uit te voeren 
met een optie tot verlenging van vier jaar. De 

gemeenten dienen dergelijke besluiten zelf te 
nemen. Het is (wettelijk) niet mogelijk om der-
gelijke besluiten regionaal te nemen.

Ter inzage
Van 3 oktober 2018 tot en met 14 november 
2018 ligt het ontwerpbesluit ter inzage. Het be-
sluit is te raadplegen in het Gemeentenieuws 
op de gemeentelijke website (link) of bij de 
papieren stukken van het ontwerpbesluit in de 
hal van het gemeentehuis aan de Weteringsin-
gel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht.

Zienswijzen
In de bovenstaande termijn van terinzageleg-
ging kunnen belanghebbenden zienswijzen 
indienen op dit ontwerpbesluit. Uw zienswijze 
moet uiterlijk 14 november 2018 schriftelijk wor-
den ingediend bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, 
Postbus 34, 3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht.

Voor het indienen van mondelinge zienswij-
zen kunt u uiterlijk 14 november 2018 een af-
spraak maken met dhr. J. van Popta van de 
afdeling Bestuurszaken op telefoonnummer 
(078) 770 26 84.

 Algemene plaatselijke verordening / 
 Bijzondere wetten 

Verleende vergunningen/ontheffingen*
• Het wijzigen van de exploitatievergunning 

van het horecabedrijf aan de Dorpsstraat 
22, datum bekendmaking 27 september 
2018

• Bent u het niet eens met het besluit? Op 
www.h-i-ambacht.nl/bezwaar vindt u infor-
matie 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.

 Omgevingsvergunningen 

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning*
• Wassenaar van Obdampark 17, realiseren 2 

nieuwe dakkapellen aan voorzijde woning, 
-bouwen, 14 september 2018

• Zuidwende nabij 4 (kavel 2 Hendricxhof ), 
realiseren woning, -bouwen, -planologisch 
afwijken, 10 september 2018

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 handha-
ving) op telefoonnummer 14 078.

Verleende omgevingsvergunningen* (regulier)
• De Brouwer 23, plaatsen dakkapel/dakop-

bouw en realiseren van dakterras, -bouwen,  
-planologisch afwijken, 25 september 2018

• Wassenaar van Obdampark 2, wijzigen en 
vergroten woning, -bouwen, -planologisch 
afwijken, 25 september 2018

*Bent u het niet eens met het besluit? Op 
www.h-i-ambacht.nl/bezwaar vindt u informa-
tie 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 ver-
gunningverlening en handhaving) via telefoon-
nummer 14 078.

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

woensdag 3 oktober 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


