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Groenbeheer: zó doen we dat
Een groene omgeving geeft een gevoel van rust en geluk, beschermt
tegen hitte en zorgt ervoor dat regenwater beter kan wegstromen in
de bodem. Daarom hebben we als
gemeente veel aandacht voor de
ontwikkeling en het beheer van ons
groen.
We hebben afspraken met de groenaannemer over het beheer van de
openbare ruimte. Er zijn kwaliteitseisen voor gras maaien, zwerfafval,
onkruid op verharding, onkruid in
beplanting, veegvuil en overige
onderhoudswerkzaamheden. Sinds
2016 gebruiken we geen gif meer
om onkruid te bestrijden. Dit betekent wel dat er soms meer onkruid
op onze stoepen aanwezig is. De
aannemer mag als groenspecialist
zelf bepalen hoe en wanneer onderhoud nodig is, zolang ze maar voldoen aan de afspraken.
Drie kwaliteitsniveaus
In Hendrik-Ido-Ambacht zijn drie
verschillende kwaliteitsniveaus afgesproken waar de groenaannemer
zich aan moet houden. Het groen in
de wijken is netjes, er mag wat on-

kruid tussen staan: de basiskwaliteit chine. Door de bladeren eerst te ver- Meldpunt
(kwaliteitsniveau B). Bij de ecologi- snipperen worden deze sneller door Meldingen over het openbaar groen app voor uw smartphone of via het
sche zones (zoals het Hooftlaantje de bodem opgenomen.
kunt u doen via www.fixi.nl, de Fixi- algemeen telefoonnummer 14 078.
en de Ambachtsezoom) geven we
de natuur de ruimte en grijpen we
minder vaak in (kwaliteitsniveau C).
De begraafplaatsen worden extra
netjes bijgehouden: dit noemen we
de representatieve kwaliteit (kwaliteitsniveau A). De gemeente controleert maandelijks steekproefsgewijs
in de wijken of de groenaannemer
de prestatieafspraken nakomt.
Bladeren laten we vooral liggen
Voor de verkeersveiligheid en om
ervoor te zorgen dat regenwater
goed weg kan naar het riool halen
we herfstbladeren van de weg. Op
voetpaden blijven ze liggen totdat ze
op straat of in het plantsoen waaien.
In het plantsoen worden de bladeren
voedsel voor de bomen, het gras en
de verdere biodiversiteit. Ook kan de
bodem zo meer water vasthouden,
waardoor gazons minder snel verdrogen. Ook bieden bladeren een schuilplaats voor insecten. Vanaf dit najaar
starten we een proef om bladeren die
op het gras liggen te versnipperen
met een speciale bladcomposteerma-

Ecologisch bermbeheer zorgt voor meer ruimte voor kruiden, bloemen en insecten.

Sociaal

Blog burgemeester Heijkoop: Vaccinatie

“Als mantelzorger is alle
steun welkom”

Beste Ambachters,

Nederland telt pakweg vijf miljoen
mantelzorgers. Vaak heeft mantelzorgen een grote impact op het
eigen leven. Mantelzorgmakelaar
Anja Mastenbroek probeert mantelzorgers overeind te houden.
Mantelzorg is zorg die je onbetaald
geeft aan een vriend, familielid of
naaste.De mantelzorger belandt
in de wereld van zorg, welzijn en
sociale wet- en regelgeving. Vaak
een doolhof waarin hij/zij letterlijk
verdwaalt. “We beginnen altijd met
het in kaart brengen van de situatie. Wat speelt er en waar loop
je als mantelzorger tegenaan?”,
zegt Anja Mastenbroek, mantelzorgmakelaar voor de gemeente
Hendrik-Ido-Ambacht. “Mantelzorgers nemen een belangrijke taak
uit handen van de maatschappij,

wij moeten goed voor hen zorgen.”
Vraag op tijd hulp
Mantelzorgen is waardevol werk,
maar heeft soms een grote invloed
op je leven. Anja adviseert: “Vraag
op tijd hulp en wacht niet tot het
water je aan de lippen staat. Begin
met een bezoek aan de website
van MEE Mantelzorg, daar staan
onder meer cursussen en een mantelzorgtest. Zo nodig verwijst MEE
Mantelzorg je door naar mij. Ik kan
helpen met regeltaken. Ik doe mijn
werk uit eigen ervaring, met een
dementerende vader en een slechtziende moeder. Het brak me op.
Nu help ik andere mantelzorgers
op weg. Dat geeft veel voldoening.
Je staat er niet alleen voor.”
www.meemantelzorg.nl

fatsoenlijk woordgebruik wat leidt
tot verdere nadruk op de verschillen. Laten we ons in alle omstandigheden waardig gedragen in het
uiten van onze meningen. Juist nu,
met een zo gevoelig en complex onderwerp als COVID, is respect voor
elkaars mening erg belangrijk.

Het aantal mensen dat besmet is
met COVID neemt fors toe. Voor
veel zieke mensen vallen de klachten gelukkig mee. Toch worden
dagelijks nog steeds meer dan 120
personen met corona in het ziekenhuis opgenomen, waarvan 20 zelfs
op de intensive care. De meesten In Ambacht is inmiddels 81% van de
inwoners boven de 18 jaar volledig
hiervan zijn niet gevaccineerd.
gevaccineerd, landelijk is dit 84%.
Deze zorg voor coronapatiënten Dit betekent dat in Ambacht ook
veroorzaakt druk op de reguliere nog steeds 19% niet gevaccineerd
zorg. Veel coronapatiënten wor- is. Er zijn veel redenen waarom iestelen hiermee en zij voelen zich mand zich niet laat vaccineren. Bijsoms ook schuldig voor het bezet- voorbeeld op basis van levens- of
ten van een ic-bed wat hierdoor geloofsovertuiging. Maar er zijn ook
niet beschikbaar is voor een ander mensen die het gewoon eng vinden
ernstig zieke. Zo zijn er inmiddels of twijfelen. Tenslotte is er ook een
ziekenhuizen, waaronder het Albert groep die het gewoon niet boeit,
Schweitzer Ziekenhuis, die opnieuw het interesseert ze niet.
operaties moeten uitstellen. De druk
op de zorg en de coronamaatrege- Wat ik iedereen wil vragen, is nog
len veroorzaken onvrede, spanning eens goed na te denken over de te
en verdeeldheid in onze samenle- maken keuze. Ik besef dat de keuze
ving. Op social media zien we veel complex kan zijn. Ook vanuit het
oordelen, aantijgingen en zeer on- christelijk geloof zie ik de verschil-

lende invalshoeken. Ziet u het vaccin als ongeoorloofd ingrijpen in een
gezond lichaam of als gave om een
ziekte te voorkomen? Ga met elkaar
het gesprek aan over vaccineren en
laat u hierbij ook goed informeren.
Ik hoop van harte dat velen in onze
gemeente die niet zijn gevaccineerd, zich vrij gaan voelen om dit
alsnog te doen.
Burgemeester Jan Heijkoop

November = kindersportkledinginzamelmaand
Veel kinderen gymmen en sporten
graag. En ze groeien snel! … voordat je het weet zijn ze toe aan een
grotere maat. Geef sportkleding die
te klein is geworden of om andere
reden niet meer wordt gebruikt door
en maak er een ander kind heel blij
mee!

Anja Mastenbroek, mantelzorgmakelaar Hendrik-Ido-Ambacht

In stichting Cascade, Sporthal de
Ridderhal en Sporthal de Sophiahal
staan inzamelbakken waar sportkleding en sportaccessoires zoals gymtassen, scheenbeschermers en sportschoenen gedoneerd kunnen worden.
Bidons zijn niet wenselijk. Uiteraard

moet de sportkleding vrij zijn van
vlekken en gaten. Doet u ook mee?
Goed doel
In januari 2022 kunnen de Ambachtse kinderen uit de ingezamelde spullen één gratis set sportkleding, sportschoenen + accessoire uitzoeken.
Wat overblijft schenken we aan een
goed doel, zodat ook kinderen buiten
Ambacht kunnen sporten in de juiste
kleding. Deze actie is een initiatief
van Hi5Ambacht in samenwerking
met Stichting Cascade en gemeente
Hendrik-Ido-Ambacht.
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Agenda

25

06

nov
nov

17

Om 20.00 uur
Commissie ABAFinanciën
Online te volgen

dec

16

Om 20.00 uur
Commissie RZDe Volgerlanden
Online te volgen

nov

nov

15

Om 20.00 uur
Commissie WOS
Online te volgen

Om 18.00 uur
Participizza
Gemeentehuis
Zwijndrecht
Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen

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

woensdag 10 november 2021

Eerste Huiskamer
van de Wijk geopend
Een plek waar bewoners en direct
omwonenden voortaan eenvoudig terecht kunnen met (hulp)vragen, voor
ondersteuning bij geldzaken, vragen
over inburgering en huurderszaken.
Maar ook een plek waar buurtgenoten samen iets gezelligs kunnen
organiseren, het kan allemaal in de
Huiskamer van de Wijk. Steven van
Die (wethouder Sociaal Domein) en
Carlo Oostindie (directeur-bestuurder
Rhiant) openden woensdag 3 november de eerste op het Banckertplein.

is één van de actiepunten het bevorderen van betekenisvolle contacten
bij inwoners. Wij waren daarvoor op
zoek naar een passende ruimte. Rhiant bood deze ruimte aan. De Huiskamer van de Wijk Banckertplein is
het resultaat van een gezamenlijk
initiatief.” Dat onderschrijft ook Carlo
Oostindie, directeur-bestuurder van
woningcorporatie Rhiant. “Elkaar ontmoeten staat centraal in de huiskamer. Voor ons als woningcorporatie is
het fijn dat bewoners niet alleen een
plek hebben om elkaar te ontmoeten,
Elkaar ontmoeten staat centraal
maar dat zij ook zelf gezamenlijke acWethouder Steven van Die: “De Huis- tiviteiten bedenken en opzetten. Zo
kamer van de Wijk maakt onderdeel raken bewoners nog meer betrokken
uit van het preventieplan Sociaal bij hun buurt en dat juichen wij toe.”
Domein: ‘De Kracht van Ambacht’
2020-2024, dat gezamenlijk tot stand Openingstijden en spreekuren
kwam met Ambachtse maatschap- Informatie over de openingstijden en
pelijke partners en inwoners. Het spreekuren vindt u op www.rhiant.nl,
versterken van preventie en vroeg- www.h-i-ambacht.nl en de app Amsignalering in het sociaal domein is bacht Actief.
het hoofddoel van het plan. Verder

Werk in de wijk

1

2

3

4

Collecte
Het Gehandicapte Kind
van 15 t/m 20 november 2021

5

Volg @gemeentehia
ook op social media

Ambachtsezoom: bouw- en
woonrijp maken toekomstig
bedrijvenpark.
Eind december 2021.
Inrichten Waterbusplein,
tot voorjaar 2022.
Hark en deel Schoffel; aanbrengen definitieve rijbaan;
week 45 t/m 48
Afsluiting rotonde Reeweg Antoniuslaan;
25 oktober t/m 7 november
2021; alleen fietspaden
afgesloten; 8 november t/m
19 november 2021; afgesloten
voor alle verkeer; bebording
ter plaatse aanwezig

6

7

De Laantjes; woonrijp maken;
tot en met april 2022

8

De Straatjes, bouwrijp maken;
tot en met week 10 2022

•

•

•
Watersnip (tot aan Onderdijkse
Rijweg); aanbrengen definitieve bestrating;
•
tot en met week 45
•

Facebook

De Volgerlanden; reiniging /
inspectie riool;
gefaseerde uitvoering tot en
met april 2022 (bewoners
worden vooraf geïnformeerd)

Overige werkzaamheden,
op diverse plaatsen:
Veegwagen, maaien en
schoffelen in hele gemeente,
doorlopend;
Controle en snoei van alle
bomen: april 2021 - oktober
2022;
Diverse locaties - rijdende
afzetting van GKB in verband
met snoeiwerkzaamheden t/m
september
De Laantjes, woonrijpmakent/m december 2021;
De Straatjes, bouwrijpmaken
t/m december 2021;

Twitter
YouTube
Instagram

Met het onthullen van het naambord openden wethouder Steven van Die en
directeur-bestuurder Carlo Oostindie de eerste Huiskamer van de Wijk op het
Banckertplein.

Jongeren naar de stembus krijgen… Hoe?!
Vertel jouw idee tijdens een pizzaatje
Vind jij het belangrijk om jouw stem
te laten horen? Heb jij ideeën om andere jongeren enthousiast te krijgen
om te gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen? Of wil je daar
graag over meedenken? Kom dan
naar de ‘participizza’ op 25 november tussen 18:00 en 21:00 uur in het
gemeentehuis van Zwijndrecht. Een
gezellige avond vol toffe ideeën en
gratis pizza.
Samen met andere jongeren kijken
we hoe we ervoor kunnen zorgen dat
er volgend jaar meer jongeren gaan
stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenten HendrikIdo-Ambacht en Zwijndrecht gaan
met jullie ideeën en/of acties aan de
slag. En dat doen we het liefst samen
met jou en andere jongeren.
Aanmelden of informatie
Heb jij creatieve ideeën en denk jij
bijvoorbeeld aan een verkiezingsescaperoom of een vlog-wedstrijd?
Geen idee is te gek! Meld je dan
vóór 23 november aan via cultuur@
zwijndrecht.nl.
Jongerenplatform
Dit is de eerste bijeenkomst van het
gezamenlijke jongerenplatform van
de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
en Zwijndrecht. Een aantal keer per
jaar geeft het platform de gemeente
advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor jongeren.

Meerjarenbegroting
2022-2025 vastgesteld
De gemeenteraad heeft op maandag
1 en donderdag 4 november uitgebreid gesproken over de financiële
koers van de gemeente Hendrik-IdoAmbacht. Na afloop van de begrotingsbehandeling stemde de gemeenteraad in met de begroting.

zich af ziet komen.

Infographic en begrotings-app
Bent u benieuwd naar de cijfers uit
de begroting? In een handige infographic op www.h-i-ambacht.nl staan
ze op een rijtje. Wilt u daarna meer
informatie over een of meerdere onDe focus in deze begroting ligt op de derwerpen? Bekijk dan de begrotingsafronding van het coalitieprogramma app via https://hendrik-ido-ambacht.
‘Gewoon Ambacht’ en het duiden van begrotingsapp.nl.
ontwikkelingen die het college op

Duurzaam

Huurders opgelet: gratis
cadeaubon van 85 euro
Huurt u een huis in Ambacht,
dan bieden wij u een cadeaubon
aan van 85 euro. Hiermee kunt u
energiebesparende producten aanschaffen. Het gaat om alle particuliere huurders en huurders van
Rhiant, Trivire en Woonkracht10.
Wie energie bespaart, merkt dit direct aan de energierekening. Met
de stijgende energieprijzen loont
het nu extra om energie te besparen. We helpen u daar graag een
handje mee. Met de gratis cadeaubon kunt u producten aanschaffen
als tochtstrips, ledlampen of een
waterbesparende douchekop. Vraag
de cadeaubon aan via www.regionaalenergieloket.nl/hendrik-ido-am-

bacht/cadeaubon. De cadeaubonnen zijn beperkt beschikbaar, dus
op = op!
Online informatieavond
op 25 november
Op maandagavond 25 november
van 19.30 tot 20.30 uur organiseert
de gemeente samen met Rhiant,
Trivire, Woonkracht10 en het Regionaal Energieloket een digitale
informatieavond. Tijdens deze online bijeenkomst krijgen huurders
handige tips over energie besparen. U krijgt ook de mogelijkheid
om vragen te stellen. Na afloop
ontvangt u een informatiepakket.
Aanmelden kan via:
www.regionaalenergieloket.nl/acties

@gemeentehia
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Openbare commissievergaderingen november 2021
Op maandag 6 december 2021 vergadert de gemeenteraad. Als voorbereiding daarop vergaderen de
commissies in november. Via https://
hendrikidoambacht.raadsinformatie.
nl/ kunt u deze vergaderingen live
volgen. Mocht u fysiek aanwezig willen zijn, meldt u dan van te voren aan
bij de griffie (griffie@h-i-ambacht.nl).
Er zijn een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar. Dit in verband met de
nog steeds geldende hygiënemaatregelen en degenen die aanwezig zijn,
mogen uitsluitend van de aangewezen plaats gebruik maken en we houden de 1,5 meter aan.

stelling van de agenda, spreekrecht
burgers, mededelingen en ingekomen stukken, informatie van het
college/de portefeuillehouder, uitwisseling regionale samenwerking,
agendapunten volgende vergadering
en sluiting.
De specifieke agendapunten vindt
u hieronder per commissie vermeld:

Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken
Maandag 15 november 2021, 20:00 uur
•
Meerjaren Onderhoudsplan (MJP)
2021-2023 buitenbad zwembad
“De Louwert”
•
Evaluatie preventieplan
2020/2021
Op de agenda’s van de commissievergaderingen staan de volgende
vaste agendapunten: opening, vast-

Ruimtelijk Zaken - De Volgerlanden
Dinsdag 16 november 2021, 20:00 uur
Rapportage projecten
•
structuurvisie 2e half jaar 2021
Beëindiging samenwerking
•
De Volgerlanden
Implementatievoorstel
•
recycle tarief
•
Vaststellen bestemmingsplan
Plattelandswoning Langeweg 97
n.a.v. inwerkingtreding
Omgevingswet
•
Delegatiebesluit wijzigen
omgevingsplan - n.a.v.
inwerkingtreding Omgevingswet
•
Participatieplicht onder de
Omgevingswet
•
Adviesrecht onder de
Omgevingswet

Algemeen Bestuurlijke
Aangelegenheden - Financiën
Woensdag 17 november 2021, 20:00 uur
Winternota 2021
•
•
Verordeningen leges en
belastingen 2022
•
Wijzigingsbesluit GR
Drechtsteden

staan. Hiervoor is maximaal dertig
minuten ingeruimd aan het begin
van de vergadering. Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht, meldt
dan ten minste 48 uur voor de vergadering bij de griffier over welk(e)
onderwerp(en) op de agenda u iets
wilt zeggen. Dat kan via telefoonnummer 078-7702687 en e-mailU kunt de stukken ook via de gemeen- adres: gh.logt@h-i-ambacht.nl. Geef
tesite inzien: www.h-i-ambacht.nl/ hierbij uw naam, (e-mail)adres en
gemeenteraad. In het scherm kunt u telefoonnummer op.
dan klikken op ‘Vergaderstukken’ in
raadsinformatie.
Tijdens de vergadering krijgt u 5 minuten het woord van de voorzitter
Spreekrecht
in volgorde van aanmelding. Hierna
Iedereen krijgt de gelegenheid om doet de voorzitter of een lid van de
tijdens de raads- en commissie- commissie een voorstel voor de bevergaderingen iets te zeggen over handeling van uw inbreng.
de onderwerpen die op de agenda

Officiële publicaties
Ambtshalve uitschrijving
Uit ons onderzoek is gebleken dat personen niet ingeschreven staan in - X. Singewald 20-11-2006
per 21 september 2021
onderstaande personen niet meer de Basisregistratie personen.
- A.S. Munshi
05-11-1970
op het adres verblijven waarop ze
per 01 oktober 2021
17-05-1968
staan ingeschreven. Deze ambtshalve - M. Carroll
per 21 september 2021
uitschrijving houdt in dat deze

- A. Piotrowicz 01-05-1989
per 01 oktober 2021
- D. Czudar
17-05-1993
per 21 september 2021

Tegen dit besluit kan door
belanghebbende(n)
bezwaar
gemaakt worden binnen 6 weken na
bekendmaking van dit besluit.

Sinds kort publiceren alle overheidsinstanties hun officiële bekendmakingen via een website en/of een e-mailalert. Ook de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht werkt tegenwoordig op
deze manier. Dus gaan uw buren verbouwen of wordt er een boom gekapt? Blijf op de hoogte van alles wat er in uw buurt gebeurt, zoals evenementen, kap- en bouwvergunningen,
verkeersbesluiten en nieuwe of gewijzigde wetgeving. Ga naar www.bit.ly/OffPubHIA of maak gebruik van de handige e-mailservice. Als extra service naar u als inwoner blijven we een
verkorte versie wekelijks publiceren op de gemeentepagina’s in deze krant.
Verleende besluiten APV en bijzondere wetten**
Onderdijkse Rijweg, de realisatie van een huisaansluiting door NEM BV (verlenging)
| Energieweg, het leggen/verwijderen van diverse kabels door Stedin Netten BV
| Vrouwgelenweg, de aanleg van 1 lage druk gasleiding door Stedin Netten BV |
Dorpsomroeper, de aanleg van 2 laagspanning elektra kabels door Stedin Netten
BV | Bezembinder, het leggen van een laagspanningskabel door Stedin Netten BV |
Vrouwgelenweg, de uitbreiding van het LS-net door Stedin Netten BV (verlenging) |
Energieweg, het maken van huisaansluitingen door Oasen NV | Tesselschadestraat, het
maken van huisaansluitingen door Oasen NV.

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning op eigen verzoek*
Hark 13, bouwen tuinhuis.

Nieuwe aanvragen*
Graaf Willemlaan 7, bouwen schuur met overkapping | De Noorden 4 bouwen boothuis
| van Renesseborch 56, bouwen dakopbouw/voorzijde | Rijksstraatweg 52, bouw nieuw
dierenpension.

* 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.

Verleende omgevingsvergunningen**
Amandelgaarde 30, maken extra uitweg | van Galensingel 25, realiseren nokverhoging en
dakkapel | Watersnip 12, bouwen poort bij inrit.

Colofon

POSTADRES
Postbus 34
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht
14 078
gemeente@h-i-ambacht.nl
www.h-i-ambacht.nl

Verkeersbesluit**
Baars 140, gehandicaptenparkeerplaats.

** 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.

GEMEENTEWINKEL
Afspraak maken? Kijk op: www.h-i-ambacht.nl

INLOOPPUNTEN
(zie www.sophia.nl voor openingstijden)

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE
www.fixi.nl
Bij spoed, ook buiten kantoortijden (078) 770 8100

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam
• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam
• Tromplaan 49, sociaal wijkteam

