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Per uur krijgen vijf mensen in Neder-
land de diagnose dementie. Vrijwel 
iedereen krijgt er vroeg of laat mee 
te maken. Tijdens de Wereldalzhei-
merdag van 21 september jl. stond 
de vraag centraal: Hoe dementie-
vriendelijk bent u?

Op www.samendementievriendelijk.nl 
staan online trainingen om uw ken-
nis van dementie te testen. Een han-
dig ezelsbruggetje om met dementie 
om te gaan is GOED, een afkorting 
voor:
1. Geruststellen
 Praat op kalme toon, stel jezelf 

voor en stel iemand gerust. Pro-
beer niet te verbeteren, maar 
wees juist bemoedigend in het 
contact.

2. Oogcontact
 Belangrijk om na te gaan of u 

wordt begrepen. Geef de persoon 
de tijd om te reageren. Gebruik 
korte zinnen en stel simpele vra-
gen. Probeer vragen over recente 
gebeurtenissen te vermijden.

3. Even meedenken
 Vraag of u mag helpen. Leef mee 

met ideeën en wensen en betrek 

hem/haar bij de oplossing. Zeg 
wat u gaat doen.

4. Dankjewel.
 Sluit een gesprek goed af. Dankje-

wel dat u iemand met dementie 
hebt geholpen.

Signalen van dementie
Om signalen van dementie te her-
kennen let u vooral op de volgende 
zaken: vergeetachtigheid, problemen 
met dagelijkse handelingen, terug-
trekken uit sociale activiteiten, ver-
gissingen in plaats en tijd, kwijtraken 
van spullen, verminderd beoorde-
lingsvermogen, veranderingen in ge-
drag en karakter, onrust, taalproble-
men en/of problemen met zien.

Meer informatie?
In Hendrik-Ido-Ambacht werken we 
hard aan een dementievriendelijke 
gemeente. Steeds meer bedrijven en 
verenigingen sluiten zich aan. Voor 
alle vragen en lokale informatie over 
dementie verwijzen wij u graag naar 
Cristine Ruinard, aandachtfunctiona-
ris Dementievriendelijke Gemeente 
in Ambacht. Zij is bereikbaar via 
ruinardc@deblijeborgh.nl.

Een handig ezelsbruggetje om met dementie om te gaan is GOED, oftewel Geruststellen, Oogcontact, Even 
meedenken, Dankjewel.

Wereldalzheimerdag

In gesprek tijdens
Week van de opvoeding

Begroting 2022-2025

Opvoeden doe je nooit alleen. Op 
woensdag 6 oktober gaan we graag 
met ouders in gesprek en zijn er 
leuke workshops. Bij Cascade is er 
op twee tijdstippen een workshop 
waarin we graag van u horen wat het 
voor u betekent om een goede ouder 
te zijn. En welke steun u misschien 
kunt gebruiken.

U geeft uw kind graag een goede 
start, wat zou u hierbij kunnen hel-
pen in uw ouderschap of tijdens de 
zwangerschap om een stevige ouder 
te zijn? Wat hebt u gemist aan onder-
steuning, of waar hoopt u op? Kom 
om 14.00 of 15.30 uur luisteren en 
vertellen tijdens gesprekken van an-

derhalve uur, onder leiding van Maud 
Wilms. Zij inspireert met verhaal en 
lied, en leidt het gesprek. Aanmel-
den kan met naam, telefoonnum-
mer, e-mailadres en voorkeurstijd via 
info@sophia.nl of 078 - 682 24 16.

Op dezelfde dag kunt u bij Cascade in 
de middag ook een informatiemarkt 
0 tot 6 jaar bezoeken en samen met 
uw kind op speurtocht in de bieb 
tijdens het leesfeest. Bezoek voor 
meer informatie: www.h-i-ambacht.nl/ 
weekvandeopvoeding.

De Week van De Opvoeding is één 
van de activiteiten die u kunt ontdek-
ken in de Ambacht Actief app. Met 

Ambacht Actief voor uw smartphone 
vindt u heel gemakkelijk vrijwilligers-
werk én activiteiten op het gebied 
van zorg, welzijn, bewegen en vrije 
tijd in Hendrik-Ido-Ambacht. Down-
load de app via: www.h-i-ambacht.nl.

Op maandag 1 november en don-
derdag 4 november behandelt de 
gemeenteraad de begroting 2022-
2025. Verderop in deze krant ziet 
u in een handige infographic de 
cijfers uit de begroting.

Inwoners, ondernemers, vereni-

gingen en instellingen kunnen in-
spreken tijdens de reguliere com-
missievergadering op maandag 11 
oktober en/of woensdag 13 okto-
ber 2021. Deze beginnen om 20.00 
uur. Alle informatie hierover leest u 
op onze website. De gemeenteraad 
behandelt de begroting op maan-

dag 1 en donderdag 4 november 
2021. Deze raadsvergaderingen be-
ginnen om 19.00 uur.

U kunt deze vergaderingen thuis, 
via de gemeentelijke website, vol-
gen.

Extra aandacht voor dementie

Maud Wilms gaat graag met u in gesprek over ouderschap, waarbij zij 
inspireert met verhaal en lied.

Vanaf 1 oktober 2021 stoppen de 
Tijdelijke overbruggingsregeling zelf-
standig ondernemers (Tozo) en de 
Tijdelijke Ondersteuning Noodzake-
lijke Kosten (TONK).

Aanvragen voor de Tozo kunt u indie-
nen tot 1 oktober 2021; voor de TONK 

geldt dat u tot 1 november 2021 een 
aanvraag kunt in dienen. Op de web-
site van de Sociale Dienst Drechtste-
den vindt u hier meer informatie over 
en leest u over mogelijke (financiële) 
ondersteuning na 1 oktober 2021. Ga 
daarvoor naar https://bit.ly/2Z2ibgO.

Einde Tozo en TONK in 
zicht, (financiële)
ondersteuning blijft
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Op woensdag 29 september is de bijeenkomst ‘Duurzaam ondernemen’ voor alle ondernemers op Antoniapolder. Laat 
u inspireren door de ervaringen van de  koplopers! Waar liggen uw kansen? Meer info: www.h-i-ambacht.nl/koplopers. 
Direct aanmelden? Dat kan via economie@h-i-ambacht.nl.

Tijdens de World Cleanup Day van zaterdag 18 september gingen veel inwoners van Ambacht op pad om zwerf-
afval op te ruimen, waaronder bij het nieuwe skatepark, samen met wethouder Ralph Lafleur (foto). Bedankt 
iedereen die alleen, met vrienden of met de (klein)kinderen heeft geholpen! Als gemeente kunnen we helaas niet 
altijd en overal meteen zwerfafval opvegen. Daarom is het fijn als inwoners af en toe helpen. Ook in de rest van 
het jaar kunt u een bijdrage leveren. U kunt hiervoor bij de balie van het gemeentehuis een gratis afvalgrijper en 
een hesje ophalen, die u mag houden om Ambacht schoon te houden.
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Om 20.00 uur
Commissie WOS
Online te volgen

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen

Om 20.00 uur
Commissie ABA -
Financiën
Online te volgen

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

Agenda

Collecte
HandicapNL
Van 27 september t/m 2 oktober 

Werk in de wijk

 Ambachtsezoom: bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark.

 Eind december 2021.

 Inrichten Waterbusplein,
 tot voorjaar 2022

 Werkzaamheden Van Assen-
delftgaarde en de Halfweg, 
project Kruiswiel fase 3,

 12 april tot 2e week oktober 
2021

 Warmoeziershof;
 bestratingswerkzaamheden;

 start 2e week juni - eind okto-
ber 2021; de werkzaamheden 
worden gefaseerd uitgevoerd 
en de woningen zijn bereik-
baar met loopschotten.

 Overige werkzaamheden,
 op diverse plaatsen:

• Veegwagen, maaien en schof-
felen in hele gemeente, door-
lopend;

• 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, woonrijpmaken- 
t/m december 2021;

• De Straatjes, bouwrijpmaken 
t/m december 2021;

1

2

3

4

550 basisschoolleerlingen uit groep 5 en 6 zijn vorige week aan de slag 
gegaan met de Ambachtse Kinderklimaattop. Hun opdracht is het beden-
ken van een nieuwe, duurzame bewoner voor Duzadorp, een dorp vol 
‘groene’ bewoners zoals Bas Boom, Isa Isolatie en de Recycle broertjes.

Op woensdag 6 oktober presenteren de makers van de winnende groeps-
ontwerpen hun nieuwe bewoner aan de Kinderklimaattopjury. Juryleden 
zijn wethouder duurzaamheid Ralph Lafleur, oud-wethouder Floor van de 
Velden en Marc Rotmans, de oprichter van Duzadorp.

Ralph Lafleur: “Ik ben benieuwd naar de ontwerpen van deze klimaat-
toppers! Het organiseren van een kinderklimaattop is een uitgesproken 
wens van mij. Niet alleen omdat dit leerzaam is, maar vooral omdat ba-
sisschoolleerlingen aan de slag gaan met klimaatverandering en dus hun 
eigen toekomst.”

Vaccinatiebus succesvol in 
Hendrik-Ido-Ambacht
De komst van de mobiele vaccinatie-
bus naar Hendrik-Ido-Ambacht was 
een succes. In drie dagen tijd lieten 
in totaal 368 inwoners zich in de bus 
vaccineren.

“De vaccinatiebus verlaagt de drem-
pel voor inwoners om zich te laten 
vaccineren. Het is dichtbij huis en ie-
dereen kon zonder afspraak terecht”, 
aldus burgemeester Jan Heijkoop. Op 
de vaccinatielocatie werd daarnaast 
de tijd genomen om de bezoekers 
te informeren. Ook voor mensen met 
prikangst was extra aandacht. Bur-
gemeester Heijkoop en wethouder 
Steven van Die brachten een bezoek 
aan de locatie en spraken met de me-
dewerkers.

Kijk voor meer informatie over vacci-
neren op https://www.rijksoverheid.nl/ 
onderwerpen/vaccinaties.
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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.fixi.nl

Bij spoed, ook buiten kantoortijden (078) 770 8100

INLOOPPUNTEN

(zie www.sophia.nl voor openingstijden)

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam

• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam

• Tromplaan 49, sociaal wijkteam

Ontwerp partiële herziening bestemmingsplan Bedrijventerrein Antoniapolder plus
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 
maken op grond van artikel 3.8 van 
de Wet ruimtelijke ordening bekend 
dat vanaf 22 september mei 2022 tot 
en met 3 november 2022 de ontwerp 
‘partiele herziening bestemmings-
plan Bedrijventerrein Antoniapolder 
plus’ met plan-identificatienummer 
NL.IMRO.0531.bp48Citadelter-2001 
ter inzage ligt.

Ontwerpbestemmingsplan
Het plan behelst het inperken van 

de toegestane functie tot ‘waterge-
bonden bedrijvigheid’ en ‘maritieme 
bedrijvigheid’ voor het plangebied 
Citadelterrein. Het Citadelterrein ligt 
aan de noordoostkant van Hendrik-
Ido-Ambacht aan de Noord. Direct 
ten noorden van het Citadelterrein 
ligt het Waterbusplein. Daar is de 
halte van de waterbus en dit is de en-
tree van Hendrik-Ido-Ambacht vanaf 
het water. Ten westen  ligt het bedrij-
venterrein Antoniapolder. Ten zuiden 
van het Citadelterrein ligt de insteek-
haven en het gebied Veersedijk.

Stukken ter inzage
Van 22 september 2022 tot en met 3 
november 2022 ligt het ontwerp ‘par-
tiele herziening bestemmingsplan Be-
drijventerrein Antoniapolder plus’, in-
clusief de onderliggende stukken, ter 
inzage. U kunt de betreffende stuk-
ken vinden op de volgende locaties:
• Op de website www.ruimtelijke-

plannen.nl is het digitale ontwerp-
bestemmingsplan geplaatst. Dit 
kunt u vinden via het plan-identi-
ficatienummer NL.IMRO.0531.bp-
48Citadelter-2001.

• De papieren versie van de stukken 
zijn tijdens de openingsuren in te 
zien in de hal van het gemeente-
huis, Weteringsingel 1 te Hendrik-
Ido-Ambacht.

Zienswijzen op
ontwerpbestemmingsplan
Gedurende de termijn van terinza-
gelegging kan een ieder zienswijzen 
indienen op het ontwerpbestem-
mingsplan de ontwerp ‘partiele her-
ziening bestemmingsplan Bedrij-
venterrein Antoniapolder plus’. Een 

zienswijze moet uiterlijk 3 november 
2022 schriftelijk ingediend worden 
bij de gemeenteraad van Hendrik-
Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA te 
Hendrik-Ido-Ambacht.

Voor het indienen van mondelinge 
zienswijzen kunt u vóór 27 oktober 
2022 een afspraak maken met mevr. 
N. Santbergen van de afdeling Be-
leid en Ontwikkeling telefoonnummer 
06-34300638.

Nieuwe aanvragen*
Louwersplein 27, realiseren nieuwe deur en wijzigen brandcompartimentering | Winkelcen-
trum De Schoof 120, aanbrengen nieuwe gevelreclame.

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning op eigen verzoek*
Rietzanger 3, verlengen bestaande garage en plaatsen opbouw op verlengde garage.

Verleende omgevingsvergunningen**
Burgemeester van Akenwijk 10, aanpassen bestaande inrit.

Rectificatie/aanvulling op verleende omgevingsvergunning**
Bezembinder 8-16, bouwen 50 woningen De Straatjes C2.5 Volgerlanden.

Besluit verlenging beslistermijn**
Zeis 2 en 4, verdagen beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning voor het samenvoe-
gen van twee appartementen bouwnummer 1 en 2.

Verleende besluiten**
Vrouwgelenweg, aanleg huisaansluiting door Oasen BV.

Verleende verkeersbesluiten**
Steur 65, elektrisch oplaadpunt | Steur 152, elektrisch oplaadpunt | Van Duyvendoordelaan 16,
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

* 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 vra-
gen? Neem dan gerust contact op met de afdeling Beheer Openbare Ruimte (team vergun-
ningverlening en handhaving) via telefoonnummer 14 078.

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.

Het echtpaar De Visser-De Visser was op vrijdag 17 september 50 jaar getrouwd. Reden voor burgemeester Jan 
Heijkoop om hen op deze feestelijke dag te bezoeken en te feliciteren met hun gouden huwelijk.

Officiële publicaties woensdag 22 september 2021

Kom zaterdag 25 september tussen 
13.30 en 17.00 uur skaten bij het ver-
nieuwde skatepark in het Baxpark. 
Er zijn demo’s van de beste pro-
skaters van Nederland, zoals Remco 
Erkeland, Tristan Koelewijn en Peter 
Vermaas. Je kunt meedoen met een 
skateboard clinic en met best trick 

contests voor skaters van alle leeftij-
den en ervaringsniveaus. Jong, oud, 
gevorderde skaters en skaters die net 
beginnen: iedereen is welkom om de 
opening van het nieuwe park met 
ons te komen vieren.
www.h-i-ambacht.nl/openingskatepark.

Deze zaterdag opening
vernieuwd skatepark


