@gemeentehia

woensdag 15 september 2021

Buurtbemiddeling helpt bij burenruzies
Buurtbemiddelaar, iets voor u?
U loopt de straat in en zwaait naar
de buurvrouw, ze glimlacht terug en
steekt haar hand op. U stapt uw huis
binnen zonder er verder over na te
denken. Maar stelt u zich nu eens
voor dat de buurvrouw u negeert, of
dat er ruzie is. Dit kan thuiskomen
stressvol maken en uw woonplezier
bederven. Gelukkig kan buurtbemiddeling op tijd hulp aanbieden. Lijkt
het u leuk om buren te helpen samen hun conflict op te lossen? Meld
u dan aan als buurtbemiddelaar!

Hoe wordt u buurtbemiddelaar?
Kunt u goed luisteren? Bent u geïnteresseerd in het verhaal achter een
klacht of probleem? Vindt u het een
uitdaging om mensen met elkaar in
gesprek te brengen? Beschikt u over
goede sociale vaardigheden? Kunt
u onbevooroordeeld luisteren en
onpartijdig blijven? Dan bent u misschien de bemiddelaar die de Sociale Basis zoekt!
Trainingsdata
Om u goed voor te bereiden krijgt u
een basistraining. De eerstvolgende
tweedaagse training is gepland op
zaterdag 30 oktober en zaterdag 6
november, met een digitale terugkomavond op donderdag 10 maart
2022. Na de training ontvangt u
begeleiding van een coördinator,
bijscholing en er is geregeld uitwisseling van ervaringen met de collega-bemiddelaars.

Wat is buurtbemiddeling?
Buurtbemiddelaars gaan aan de slag
als buren er samen niet uitkomen.
Ze spreken beide buren en brengen
hen weer in gesprek en in beweging.
Bemiddelaars zijn bevlogen vrijwilligers die graag een verschil maken!
Want ruzies of problemen tussen buren kunnen hoog oplopen en soms
onoplosbaar lijken. Veel voorkomende problemen zijn bijvoorbeeld
geluidsoverlast, rommel of verschil- Interesse?
lende leefwijzen.
Neem contact op via telefoonnummer 078 750 8900 of per e-mail
buurtbemiddeling@desocialebasis.nl.

De buurtbemiddelaars van de Sociale Basis proberen buren die een geschil met elkaar hebben weer in gesprek
te brengen.

Verhage Louwersplein
dementievriendelijk
Thijs Zijdenbos, manager van Verhage op het Louwersplein, ontving
donderdag 9 september het certificaat ‘dementievriendelijk’ van Cristine Ruinard. Cristine is aandachtsfunctionaris Dementie Vriendelijke
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Zij
heeft de medewerkers van Verhage
getraind, zodat ze beter in staat zijn
om deze ziekte te herkennen. En zij
kregen handvatten hoe om te gaan
met klanten met deze ziekte. Door de
gratis training leren medewerkers om

mensen met dementie te herkennen
en te helpen, wat voor mensen met
deze ziekte echt van meerwaarde kan
zijn.
Dementievriendelijke gemeente
Het aantal mensen met de ziekte
dementie neemt de komende jaren
toe. Mensen met dementie moeten
zo lang mogelijk thuis en dus in een
vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Samen met maatschappelijke partners werken we daarom

aan een dementievriendelijke gemeente. Cristine Ruinard verzorgt
trainingen, verstrekt informatie en
houdt iedere eerste donderdag van
de maand een inloopochtend voor
mensen met deze ziekte en hun mantelzorgers in Wielstaete. Wilt u meer
informatie of wilt u ook een training
voor uw medewerkers, neem dan
contact op met Cristine Ruinard via
ruinardc@deblijeborgh.nl.

Afval

Doe mee met World Cleanup Day
Komt u zaterdag 18 september mee
opruimen? Gewapend met afvalgrijpers en een bingokaart is geen
enkel stukje zwerfafval veilig. De
gemeente zorgt voor de opschoonmaterialen en verloot leuke prijzen
voor een volle bingokaart.

opruimen. Daarom kunnen we uw
hulp goed gebruiken. Wethouder
Lafleur: “Iedereen wil wonen en
werken in een schone omgeving.
Daar doen we als gemeente ons
best voor. Maar het is fijn als inwoners af en toe helpen om onze

buurten schoon te houden. Deels
door afval in de bak te gooien of
mee naar huis te nemen en deels
door afval op te ruimen”.
Meld uw opruimactie uiterlijk vandaag aan: teamschoon@debries.eu

Gratis grijpers
U kunt zelf op pad gaan of samen
met ons zwerfafval opruimen. We
vertrekken om 12.00 uur vanuit het
gemeentehuis. Daar delen we hesjes, grijpers en uiteraard afvalzakken uit. Na afloop mag u deze materialen houden om later nog eens
zwerfafval in de buurt op te ruimen.
Gaat u liever zelf op pad? Tijdens
de openingstijden kunt u vóór 18
september deze materialen ook op
het gemeentehuis ophalen.
Samen houden we
Ambacht schoon
Het meest ideale is als iedereen
zijn afval gewoon netjes opruimt.
Waar toch zwerfafval ligt, kunnen
we het niet altijd en overal meteen

Geldzorgen? Blijf er niet mee rondlopen. De eerste stap helpt je verder. Doe
de test op Geldfit.nl
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Bijeenkomst duurzaam
ondernemen op
Antoniapolder
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Om 20.00 uur
Commissie WOS
Online te volgen

die voorop lopen op het gebied van
duurzaamheid, delen hun ervaringen
uit de praktijk en laten zien welke
ambities zij hebben. OZHZ presenteert naast informatie over bestaande
wet- en regelgeving tevens een concreet aanvalsplan om te versnellen
Sommige ondernemers hebben al met duurzaam ondernemen. En we
veel stappen gezet op het gebied geven vier energiescans weg!
van duurzaam ondernemen en anderen zijn nog zoekende. Hoe pak ik Meer informatie en aanmelden:
het aan? Waar moet ik beginnen? Wat www.h-i-ambacht.nl/koplopers.
is er eigenlijk verplicht vanuit wet- en
regelgeving? Wat gebeurt er allemaal
al op dit gebied op Antoniapolder?
En vooral: waar liggen mogelijkheden
en kansen voor mij als ondernemer?

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen

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

Collecte
Nierstichting
Van 20 t/m 25 september

Koplopers delen hun ervaring
Voor de ondernemers op Antoniapolder organiseert de gemeente op
woensdag 29 september, in samenwerking met Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid (OZHZ) en de Vereniging
Ambachtse Ondernemers (VAO), een
inspirerende middag. Lokale koplopers, ondernemers op Antoniapolder

Volg @gemeentehia
ook op social media
YouTube

Twitter

Instagram

Duurzaam

gaan met duurzaam wonen. De Nationale Duurzame Huizen Route is
een onafhankelijk platform waar ervaringen met duurzaam bouwen en
wonen centraal staan. Iedereen die
kennis wil delen, kan zijn huis online
aanmelden als voorbeeld via www.
duurzamehuizenroute.nl/aanmelden.

Gaan uw buren verbouwen? 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. Hieronder leest u een verkorte versie. Surf voor alle informatie over uw eigen buurt naar
https://overuwbuurt.overheid.nl. Ontvang tevens berichten via de e-mailservice of de app.

Nieuwe aanvragen*
Gerard Alewijnsstraat 9, plaatsen
dakkapel/voorzijde | van Baerlehof
70, plaatsen dakkapel/voorzijde |
Burgemeester van Akenwijk 10, realiseren inrit en poort | Burgemeester
van Akenwijk 12, realiseren inrit en
hekwerk | Graaf Willemlaan 1, realiseren berging/overkapping | het
Jaagpad 1, bouw nieuwe woning |
Pootstok 2, realiseren overkapping,
berging en vlaggenmast | Roelof Duyckstraat 1, uitbreiden woning/zijkant
| Watermunt 57, plaatsen airco buitenkant gevel | Jan Wissenslaan 20,
realiseren aan voor en achterzijde

Verleende omgevingsvergunningen**
Pootstok 10, vervangen bestaande
berging | Pootstok 12, vervangen
bestaande berging | Silverkamp
2A, realiseren dakkapel/voorzijde
| Veersedijk 32A t/m 32 J en Onderdijk 97 97A 99 99A, bouw 14
starterswoningen
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning op verzoek
Moerbeigaarde 5, realiseren dakopbouw | Onderdijkse Rijweg 248,
plaatsen zonnepanelen | Hark 59,
plaatsen dakkapel/achterdakvlak |
Hark 63, plaatsen dakkapel/achterdakvlak

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

Verleende besluiten APV en
bijzondere wetten**
Vrouwgelenweg, de aanleg van
een huisaansluiting door NEM BV

1

3

Help anderen op weg met
Duurzame Huizen Route
Hebt u uw huis geïsoleerd of voorzien van zonnepanelen of bijvoorbeeld een warmtepomp? En wilt u
uw kennis en ervaringen delen met
anderen? Meld dan uw woning aan
bij de Nationale Duurzame Huizen
Route. Uw ervaringsverhaal helpt iemand die zelf ook aan de slag wil

Colofon

Werk in de wijk

Duurzaam ondernemen wordt steeds
belangrijker. Niet alleen klanten en
leveranciers vragen er om, ook ondernemers en medewerkers zien de
urgentie hiervan gelukkig steeds
meer in.

Om 20.00 uur
Commissie ABA Financiën
Online te volgen
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* 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.

Ambachtsezoom: bouw- en
woonrijp maken toekomstig
bedrijvenpark.
Eind december 2021.

•

Inrichten Waterbusplein,
tot voorjaar 2022

•

Werkzaamheden Van Assendelftgaarde en de Halfweg,
project Kruiswiel fase 3,
12 april tot 2e week oktober
2021

•

Warmoeziershof;
bestratingswerkzaamheden;
start 2e week juni - eind oktober 2021; de werkzaamheden
worden gefaseerd uitgevoerd
en de woningen zijn bereikbaar met loopschotten.

•

•

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;

Openbare commissievergaderingen september 2021
Op maandag 4 oktober 2021 vergadert
de gemeenteraad. Als voorbereiding
daarop vergaderen de commissies
in september. Via https://hendrikidoambacht.raadsinformatie.nl/
kunt u deze vergaderingen live
volgen. De commissievergadering
Ruimtelijke Zaken - De Volgerlanden d.d. 21 september 2021 vervalt
wegens het ontbreken van agendapunten.

•
•

accountantsdiensten
2022 - 2025
Ondernemersfonds
Highlights Openbare Orde
en Veiligheid

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.

Op de agenda’s van de commissievergaderingen staan de volgende
vaste agendapunten: opening,
vaststelling 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:

Spreekrecht
Iedereen krijgt de gelegenheid om
tijdens de raads- en commissievergaderingen 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 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 teleWelzijn, Onderwijs en Sociale Zaken foonnummer 078 -7702687 en eMaandag 20 september 2021
mailadres: gh.logt@h-i-ambacht.nl.
20:00 uur
Geef hierbij uw naam, (e-mail)adres
Zienswijze begrotings•
en telefoonnummer op.
wijzigingen 2021
Serviceorganisatie Jeugd
Tijdens de vergadering krijgt u 5 minuten het woord van de voorzitter
Algemeen Bestuurlijke
in volgorde van aanmelding. Hierna
Aangelegenheden - Financiën
doet de voorzitter of een lid van
Woensdag 22 september 2021,
de commissie een voorstel voor de
20:00 uur
behandeling van uw inbreng.
•
Aanbestedingsprocedure

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

