
@gemeentehia woensdag 8 december 2021

Tijdens de Nationale Vrijwilligers-
dag zetten we al onze vrijwilligers 
in de schijnwerpers. Op dinsdag 7 
december was het weer zo ver. Tijd 
voor een nadere kennismaking met 
de vrijwilligersstichting Jong Zwijn-
drechtse Waard.

Jong Zwijndrechtse Waard is een 
jongerennetwerk in Zwijndrecht en 
Hendrik-Ido-Ambacht met als motto: 
met vier uur per jaar kan jij het ver-
schil maken. Verder geeft de stich-
ting jongeren de kans een hulpvraag 
te beantwoorden of een leerdoel te 
stellen. Jong Zwijndrechtse Waard 
levert jonge vrijwilligers onder meer 
aan gezinnen, ouderen en jongeren.

Veel impact
Wat drijft hen? We vragen het aan 
medewerker Chantal Buster: “Als 

jonge vrijwilliger kun je het verschil 
maken voor een ander. En je krijgt 
er zo veel blijdschap voor terug. Zo 
maar koffiedrinken met iemand of 
helpen met een klusje heeft enorm 
veel impact. Op iemand die iets no-
dig heeft, maar ook op de jonge vrij-
williger.”

Stuk mooier
Chantal roemt een initiatief als de 
Nationale Vrijwilligersdag. “Hoewel 
wij ernaar streven onze vrijwilligers 
het hele jaar in het zonnetje te zet-
ten, proberen we rond deze tijd een 
extra feestelijke dankactiviteit op te 
zetten. Althans, dat doen de jonge-
ren zelf, want we zetten hen in alles 
centraal. Ons gezamenlijke doel is 
om onze gemeenten een stuk mooi-
er te maken.” Wil jij vrijwilligerswerk doen via Jong Zwijndrechtse Waard, mail dan naar chantalbuster@yourcube.nl

of bel 06 - 57 29 20 17.

“Als jongere kan je het
  verschil maken”

Burgemeester Jan Heijkoop 
legt tijdelijk taken neer
Burgemeester Jan Heijkoop legt, in 
verband met gezondheidsredenen, 
tijdelijk zijn taken voor de gemeente 
Hendrik-Ido-Ambacht neer. Wethou-
der en 1ste locoburgemeester André 
Flach neemt in deze periode zijn ta-
ken als burgemeester waar.

Bij burgemeester Heijkoop is tijdens 
een onderzoek een tumor op de nier 
ontdekt. Deze wordt, met uitzicht op 
volledige genezing, operatief verwij-
derd.

In verband met de operatie en zijn 
herstel legt Jan Heijkoop halverwege 
december zijn taken als burgemees-
ter tijdelijk neer. De verwachting is 
dat hij deze in het eerste kwartaal 

van 2022 weer oppakt. Tijdens de af-
wezigheid van burgmeester Heijkoop 
is wethouder André Flach locoburge-
meester. Vervanging van zijn rol als 
raadsvoorzitter wordt binnen de ge-
meenteraad geregeld.

Burgemeester Heijkoop: “De afgelo-
pen maanden waren stressvol. Zoals 
het er nu naar uitziet word ik voor 
de jaarwisseling geopereerd. Ik zie de 
operatie met vertrouwen tegemoet 
en ervaar weer een zekere rust. Het 
brede medeleven dat ik heb ontvan-
gen ervaar ik als hartverwarmend. 
Het is daarnaast prettig om te weten 
dat in mijn afwezigheid, mijn taken 
op een goede manier worden waar-
genomen.”

Nationale Vrijwilligersdag,
dinsdag 7 december

Fiets- en voetgangersbrug over de 
Middentocht
Een sierlijke brug tussen de strakke 
panden: met het plaatsen van de 
fiets- en voetgangersbrug over de 
Middentocht is Bedrijvenpark Am-
bachtsezoom wéér een stuk mooier 
gemaakt!

De bijna 18 meter lange brug ligt ter 
hoogte van de Sedum- en Kringloop-
straat. André Flach, wethouder Econo-
mie, zei bij het ‘inhijsen’ van de brug: 
“Deze fraaie brug is een opvallend 
element tussen de strakke bedrijfs-
panden. Het plaatsen van de brug is 
een mooie symbolische handeling, 
waarmee we beide zijden van de Mid-
dentocht met elkaar verbinden. Am-
bachtsezoom krijgt steeds meer vorm. 
Vanaf de brug zie je goed hoe de 
bouw van het bedrijvenpark vordert.”

Dat is circulair!
De brug is gemaakt van duurzame 
materialen, met een lange levens-

duur. Als zijn dienst in Ambachtse-
zoom erop zit, kan hij in zijn geheel 
of in delen worden hergebruikt, en 
dus zonder verlies van kostbare 
grondstoffen een tweede leven krij-

gen. Dat is circulair!

Meer informatie over dit bijzondere 
kunstwerk vindt u op
www.ambachtsezoom.nl/nieuws

Stel, het loopt niet lekker in uw ge-
zin. U maakt zich zorgen en bent 
moe. Dan kan een Buurtgezin uit-
komst bieden. Gewoon een gezin in 
de buurt waarmee u de zorg voor 
uw kinderen deelt. Zodat u op adem 
kunt komen. Buurtgezinnen zoekt 
voor u een passend steungezin.

De geboden steun kan van alles zijn: 
een (halve) dag per week een peuter 
opvangen, een kleuter naar zwem-
les of sport brengen of een rustige 
huiswerkplek bieden aan een puber. 
Veel van de steungezinnen ervaren 
het steungezin zijn als zingevend en 
als een verrijking van hun leven.

Bij Marieke en Arjan komen eens 
per maand twee kinderen een week-
end logeren. Dat weekend hebben 
ze vijf kinderen en is het in hun 
huis een gezellige boel. Marieke: 
“In ons gezin reilt en zeilt het al-
lemaal wel en we hadden ruimte en 
tijd over om met anderen te delen. 
De oproep van Buurtgezinnen voor 
deze kinderen sprak ons aan. Een 
jongetje en een meisje van onge-
veer dezelfde leeftijd als onze eigen 
kinderen.”

“Het is niet dat we allerlei expertise 
in huis hebben”, legt Arjan uit. Maar 
zo geven we een andere ouder wat 

rust en een kind een fijne break. En 
we maken eenvoudig een verschil 
in het leven van een kind en zijn/
haar ouders.” Als steungezin krijgt 
u twee jaar ondersteuning van een 
coördinator van Buurtgezinnen.

Kunt u wel wat hulp gebruiken? 
Meld u dan aan via:
www.buurtgezinnen.nl.

Ook steungezinnen kunnen zich 
hier aanmelden. Of neem contact 
op met Simone Meijer: 06 - 51 44 
80 86 of simone@buurtgezinnen.nl.

Buurtgezinnen maken het verschil in 
een kinderleven

Sociaal

Wethouder André Flach opent de zojuist geplaatste brug.
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Om 20.00 uur
Commissie WOS
Online te volgen

Om 20.00 uur
Commissie RZ-
De Volgerlanden
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

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

De Jumbo in De Schoof is vrijdag 3 december feestelijk heropend. Na 
een schuifoperatie waarbij verschillende winkels zijn verplaatst, ontstond 
ruimte voor een vergroting van de supermarkt. Wethouder André Flach 
bracht samen met Accountmanager bedrijven Yvette Opmeer een felicita-
tiebezoek aan eigenaar Marcel van Daalhuizen.

Collecte
Geen collectie
van 13 t/m 18 december 2021

Werk in de wijk

 Ambachtsezoom: bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark.

 Eind december 2021.

 Inrichten Waterbusplein,
 tot voorjaar 2022

 Hark noordzijde; aanbrengen 
definitieve rijbaan tot aan de 
bouwplaats van Den Dunnen;

 week 49 t/m 50

 De Volgerlanden; reiniging / 
inspectie riool;

 gefaseerde uitvoering tot en 
met april 2022 (bewoners 
worden vooraf geïnformeerd)

 De Laantjes; woonrijp maken;
 tot en met april 2022

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

 Overige werkzaamheden,
 op diverse plaatsen:

• Kappen van 68 vergunnings-
vrije bomen in hele gemeente 
(meer informatie en de locatie 
van deze bomen vindt u op 
onze website); 

• 13 tot en met 17 december: 
verwijderen 6 zieke/dode bo-
men in het Landje.

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

• Controle en snoei van alle 
bomen: april 2021 - oktober 
2022;
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Coronavaccinatie verplaatst 
naar Cascade
U kunt nog tot en met zaterdag 11 
december terecht in Cultureel Cen-
trum Cascade voor een gratis vacci-
natie tegen corona. U kunt hier niet 
terecht voor de boosterprik maar wel 
voor een eerste of tweede vaccina-
tie. Een afspraak maken is hiervoor 
niet nodig. Neem wel een geldig 
rijbewijs, paspoort of ID-kaart mee. 
Tussen 12.00 en 18.00 uur kunt u 
langskomen, ook als u vragen hebt 
over de vaccinatie. De ‘prikbus’ zou 

geparkeerd staan aan de Hoge Kade, 
maar dit gaat door verwachte weers-
omstandigheden niet door.
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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

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.

Officiële publicaties

Verleende besluiten APV en bijzondere wetten**
De Schoof 120, het uitvoeren van een slijterijbedrijf in de supermarkt | Spade 14, het maken 
van een distributieleiding door NV HVC (verlengde vergunning) | De Baak, het maken van 
huisaansluitingen door KPN BV.

Nieuwe aanvragen*
Boterbloem 33, plaatsen 2 dakkapellen | Aert de Gelderstraat 10, plaatsen dakkapel/
voordakvlak | Kerkstraat 32B, plaatsen tuinpoort | Meerval 15, plaatsen dakkapel/voordakvlak 
| Perengaarde 32, plaatsen dakkapel/voordakvlak | Coba Ritsemastraat 49, plaatsen 
dakkapel/voordakvlak | De Schoof 43, plaatsen reclame aan gevel | De Touwbaan 2, plaatsen 
dakkapel/voordakvlak | De Zelling 3, gebruik van pand in strijd met regels ruimtelijke 
ordening | Zwanebloem 26, bouwen bijgebouw.

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning op eigen verzoek*
De Brouwer 17, plaatsen dakkapel/voordakvlak.

Verleende omgevingsvergunningen**
Roestuin 28, plaatsen dakkapel/voordakvlak | Vrouwgelenweg 82a, bouwen woning met 
aangebouwde overkapping.

Kennisgeving ontwerpbeschikking***
Noordeinde 21 / Frankenpad 1, het kleinschalig stralen en verfspuiten in gesloten cabines.

* 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.

*** Binnen 6 weken na de dag waarop de ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd, kunnen 
belanghebbenden daarover zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden 
gezonden aan de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 
AN Dordrecht. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kunt u contact 
opnemen met de heer A. van der Lugt, telefoonnummer 078 - 7708585).

Ontwerp Mantelzorgwoningenbeleid
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 
maken op grond van artikel 3.11 van 
de Algemene wet bestuursrecht be-
kend dat vanaf 9 november 2021 tot 
en met 19 januari 2022 het ontwerp 
Mantelzorgwoningenbeleid ter inzage 
ligt.

In dit beleidsstuk worden de bestaan-
de regels gebundeld en waar nodig 
voor de gemeente geüniformeerd. 
Waar deze regels nu nog verspreid 
staan over verschillende wetten, 
AmvB’s, verordeningen en bestem-
mingsplannen voorziet het mantel-
zorgwoningenbeleid in een duidelijk 

overzicht. Op deze manier wil de 
gemeente het gebruik van mantel-
zorgwoningen mogelijk maken. Door 
het gebruik van beslisbomen kunt u 
snel zien wat uw mogelijkheden zijn 
en welke procedure daarbij gevolgd 
moet worden.

Gedurende de termijn van terinza-
gelegging kan een ieder zienswijzen 
indienen op het ontwerp Mantelzorg-
woningenbeleid. Een zienswijze moet 
uiterlijk 19 januari 2022 schriftelijk in-
gediend 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 12 januari 
2022 een afspraak maken met mevr. 
N. Santbergen van de afdeling Beleid
en Ontwikkeling, telefoonnummer
06 - 34300638.

Openbare commissievergaderingen december 2021
Op maandag 17 januari 2022 verga-
dert de gemeenteraad. Als voorbe-
reiding daarop vergaderen de com-
missies in december. Via https://
hendrikidoambacht.raadsinformatie.nl/ 
kunt u deze vergaderingen live vol-
gen.

Op de agenda’s van de commissie-
vergaderingen staan de volgende 
vaste agendapunten: opening, vast-
stelling van de agenda, spreekrecht 
burgers, mededelingen en ingeko-
men stukken, informatie van het 
college/de portefeuillehouder, uit-
wisseling regionale samenwerking, 
agendapunten volgende vergadering 
en sluiting.

De specifieke agendapunten vindt 
u hieronder per commissie vermeld:

Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken
Maandag 13 december 2021, 20:00 uur
• Benoeming lid Raad van

Toezicht Stichting SOL Ambacht
• Revitalisering Cascade

huisvestingsvisie
• Verordeningen GR Sociaal

voor lokale vaststelling

Ruimtelijk Zaken - De Volgerlanden
Dinsdag 14 december 2021, 20:00 uur
• Integrale visie laadinfrastructuur
• Aanpak verkeersveiligheid

Laan van Welhorst
• Verklaring van geen bedenkingen

Rijksstraatweg 52 (Dierenpension)

Algemeen Bestuurlijke
Aangelegenheden - Financiën 
Woensdag 15 december 2021, 20:00 uur
• Protocol accountantscontrole

2021 en normenkader 2021
• Algemene Plaatselijke

Verordening technisch omgezet -
n.a.v. inwerkingtreding
Omgevingswet

• Gemeentelijke Adviescommissie
omgevingskwaliteit- n.a.v.
inwerkingtreding Omgevingswet

• Verordening nadeelcompensatie -
n.a.v. inwerkingtreding
Omgevingswet

• Delegatiebesluit wijzigen
omgevingsplan - n.a.v.
inwerkingtreding Omgevingswet

• Participatieplicht onder de

 Omgevingswet
• Adviesrecht onder de

Omgevingswet

U kunt de stukken ook via de gemeen-
tesite inzien: www.h-i-ambacht.nl/ 
gemeenteraad. In het scherm kunt u 
dan klikken op ‘Vergaderstukken’ in 
raadsinformatie.

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, meldt 

dan ten minste 48 uur voor de ver-
gadering bij de griffier over welk(e) 
onderwerp(en) op de agenda u iets 
wilt zeggen. Dat kan via telefoon-
nummer 078 770 26 87 en e-mail-
adres: gh.logt@h-i-ambacht.nl. Geef 
hierbij 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.

Duurzaam Waterbussteiger buiten
gebruik
Reist u wel eens met de Waterbus? 
Dan is het goed om te weten dat 
vanaf maandag 13 december de 
aan-nemer werkzaamheden uitvoert 
aan de waterbussteiger. De 
bestaande oeververdediging van 
stortsteen wordt vervangen door 
een damwand met trappartij. Om 
die werkzaamhe-den te kunnen 
uitvoeren is de wa-terbussteiger in 
de periode van half 

december tot eind januari een paar 
keer buiten gebruik (tussen 9.00 en 
15.00 uur). Op www.waterbus.nl 
vindt u wanneer de werkzaamheden 
plaatsvinden. In de actuele informa-
tiebalk op deze website, via com-
municatiemiddelen aan boord en via 
nieuws- en twitterberichten houden 
zij u op de hoogte.

Hoe kies ik de juiste ledlamp? En 
hoe gebruik ik radiatorfolie? Be-
langrijke vragen wanneer u aan 
de slag wilt gaan met energiebe-
sparing in uw huurwoning. Op 16 
december 2021 organiseert de ge-
meente, samen met woningcorpo-

raties Rhiant, Trivire, Woonkracht10 
en het Regionaal Energieloket, een 
gratis online informatiebijeenkomst 
voor huurders. Tijdens deze digitale 
bijeenkomst krijgt u handige tips 
over energiebesparing in een huur-
woning.

Aanmelden
De bijeenkomst start om 19.30 uur 
en duurt tot 20.30 uur. U kunt zich 
aanmelden voor de online informa-
tieavond via www.regionaalenergie-
loket.nl/acties. Na afloop krijgt u 
een informatiepakket.

Informatieavond energiebesparing
voor huurders


