Gemeentenieuws

Woensdag 11 april 2018

Informatieavond brandweer was een succes
Tijdens de informatieavond van
onze brandweer, donderdagavond
5 april, maakten 19 enthousiaste
geïnteresseerden kennis met het
brandweervak.
“Daar zijn we heel blij om, want
we zitten te springen om extra
vrijwilligers”, zegt Gerben van
den Boom van Brandweer ZuidHolland Zuid.
Geslaagd
De aanwezigen kregen informatie
over de functie van brandweervrijwilliger en de brandweerorganisatie. “Ook namen we ze
echt mee door de wereld van de
brandweer”, vertelt Gerben. “Ze
konden oefenen met hydraulisch
gereedschap, waarmee we auto’s
openknippen om slachtoffers te
bevrijden. Ook leerden ze omgaan
met de hogedrukspuit en moesten ze een slachtoffer lokaliseren.
We kijken terug op een geslaagde
avond.”

n Geïnteresseerden werden meegenomen door de wereld van de brandweer. 

Activiteitenkalender
n Woensdag 11 april
Van 19.30 - 21.30 uur
Spreekuur politie
Politiebureau
Weteringsingel 1

Foto: Brandweer Zuid-Holland Zuid

Vrijwilliger
De brandweer zoekt mannen en
vrouwen die binnen enkele minuten op de kazerne aan de Krommeweg kunnen zijn. Iedere nieuwe
vrijwilliger volgt een basisopleiding voor manschap en oefent de
brandweertaken. “Dat kost ongeveer twee avonden per week. Vrij-

willigers zijn dan ook zeker geen
amateur-brandweerlieden”, zegt
Gerben. “De opleiding en training
zijn dezelfde als die van de beroepscollega’s. Het enige verschil
is dat je als vrijwilliger geen dagtaak hebt aan brandweerwerk.”
Conditie
Om het werk van brandweerman-/
vrouw te kunnen uitvoeren, is
een goede gezondheid en conditie belangrijk. Gerben: “Natuurlijk
verwachten we dat je goed kunt
samenwerken, dat je stressbestendig bent en tegen een stootje
kunt. Je moet snel in actie kunnen komen zonder te weten wat
er aan de hand is. Dag en nacht.”
Vergoeding
Brandweervrijwilligers ontvangen
naast een vaste jaarvergoeding
ook een wisselende vergoeding,
afhankelijk van het aantal oefenuren en daadwerkelijke uitrukken. Ze zijn voor alle werkzaamheden voor de brandweer goed
verzekerd en krijgen een aanstelling bij de Veiligheidsregio ZuidHolland Zuid.
Is de brandweer misschien
ook iets voor u? Kijk dan op
www.brandweerzhz.nl.

Weekeinden van 20 en 27 april
Echtpaar OenemaNijholt 65 jaar getrouwd N915 twee
weekeinden dicht

n Zaterdag 14 april
	Schouw in de wijken
De Volgerlanden,
Krommeweg en Centrum
(Aanmelden noodzakelijk)
Meer informatie over de
activiteiten kunt u vinden op
www.h-i-ambacht.nl

Gemeentegids
Akse media is gestart met
het actualiseren van onze gemeentegids. Als u al eerder in
de gids vermeld stond, krijgt
u een e-mail of telefoontje ter
controle van uw gegevens.
U kunt voor mutaties en/of aanmeldingen ook zelf reageren:
• 	Per e-mail:
	redactie@aksemedia.nl
(o.v.v. Gemeentegids
Hendrik-Ido-Ambacht)
• 	Telefonisch: 0223-673010
(redactie Akse Media)
• 	Schriftelijk: Akse Media
	(t.a.v. Gemeentegids HendrikIdo-Ambacht) Postbus 6033,
1780 KA Den Helder
Wijzigingen en/of aanmeldingen voor het adressengedeelte
kunnen aan de redactie worden
doorgegeven tot uiterlijk week
15, 13 april 2018.

n Het echtpaar Oenema-Nijholt was op 2 april 65 jaar getrouwd. Burgemeester Jan
Heijkoop heeft hen gefeliciteerd met hun briljanten huwelijk. Het echtpaar heeft 2
kinderen en 2 kleinkinderen. 
Foto Cees van Meerten

Zelf composteren
Als inwoner van Hendrik-Ido-Ambacht mocht u zaterdag 17 maart
gratis compost scheppen, als dank
voor ingeleverd groente-, fruit- en
tuinafval (gft). Maar u kunt natuurlijk ook zelf composteren. Op die
manier heeft u het hele jaar door
gratis een goede bodemverbeteraar voor de tuin.
Het is niet bekend of zelf composteren beter is voor het milieu dan
grootschalige compostering. Zelf
composteren kan een milieuvriendelijke optie zijn, omdat het afval
niet vervoerd en verwerkt hoeft
te worden. Dat geldt alleen als u

goed composteert; anders verandert een eventueel milieuvoordeel
in een nadeel.
Hoe pakt u het aan?
Kijk voor informatie over goed
composteren op de website
www.bit.ly/aanpakcomposteren
Bron: www.milieucentraal.nl

Rijkswaterstaat maakt bekend dat
de N915, de Ambachtse verbinding met de A15 en de Brug over
de Noord, in beide richtingen dicht
is van vrijdag 20 april 21.00 uur
tot maandag 23 april 05.00 uur en
van vrijdag 27 april 21.00 uur tot
maandag 30 april 05.00 uur.

Verkeershinder
Autoverkeer wordt geleid via de
A16 en moet rekening houden met
ongeveer tien minuten langere
reistijd. Fietsers kunnen de brug
wel in beide richtingen gebruiken.
Tijdens de werkzaamheden is een
van de twee fietspaden open.
Meer informatie vindt u op
werkzaamheden.rijkswaterstaat.nl

Nieuwe
huisarts

Water tappen

Werk in de wijk

Als gemeente waken we over
het welzijn van onze inwoners.
De laatste maanden kregen
we signalen dat er een huisartsentekort is in Hendrik-IdoAmbacht. Daarom inventariseerden we op onze website
de behoefte aan een huisarts.
Daarmee konden we aan de
zorgverzekeraar tonen dat er
plek is voor een extra huisarts in Hendrik-Ido-Ambacht.
We vinden het dan ook goed
nieuws dat huisarts Poley zich
in Hendrik-Ido-Ambacht vestigt.
www.huisartsenpraktijkpoley.nl

De Hoop voor
een schoon
Ambacht

Het wordt weer lekker weer om te
fietsen en te wandelen. Wilt u even
pauzeren en lekker koud drinkwater drinken? Zorg er dan voor dat
een van de watertappunten van
Oasen op uw route ligt. Die tap-

punten worden in deze periode
weer aangesloten. De Ambachtse
tappunten, aan het Kerkplein en
de Sophiapromenade, geven sinds
afgelopen vrijdag weer water.
Veel wandel- en fietsplezier!

Rust voor
broedende zwanen

Zaterdag 24 maart was Landelijke Opschoondag. Werkvisie
De Hoop (locatie Ambachtse
Bedrijven) deed mee met een
groepje medewerkers van het
leerwerkbedrijf. Ook een groepje kinderen bood spontaan
hulp aan. Zij ruimden samen
heel wat afval op en waren
soms verbaasd over wat zij tegenkwamen… een schoen op
straat? Na afloop gingen de
deelnemers voldaan naar huis.

www.h-i-ambacht.nl/werkindewijk

Hendrik-Ido-Ambacht krijgt er
een huisarts bij. Huisarts Poley
opent op 1 juni haar praktijk
aan de Avelingen.
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➊ E lzengaarde tussen Boomgaarde en Aardbeigaarde dicht;
bouw woningen Waterhof
17 juli 2017 - november 2018

➋

Sloop Jeugdspeelpark, IJdenhove 230-232
Start 27 januari – april 2018

➌ V eersedijk

(noordzijde Antoniuslaan): nieuw trottoir, verkeersplateaus en parkeervakken.
Bedrijven en woningen blijven bereikbaar. 15 januari-medio april

➍ H erstraatwerkzaamheden

achter de woningen Dreef 4 t/m 14;
tijdelijke parkeerontheffing op de Dreef vanaf nummer 2 t/m 22
3 april – 26 april 2018

➎

 anleggen middengeleiders Sophialaan ter hoogte van aansluiA
ting Bongerd
	23 april – 26 april 2018: rijbaan versmald, inzet verkeersregelaars
30 april – 4 mei 2018: rijbaan volledig afgezet

➏

 rouwgelenweg; vervangen van beschoeiing; blijft toegankelijk
V
voor bestemmingsverkeer voor bewoners en hulpdiensten
	9 april - 1 juni.

➐
n Zwanen houden van rust
Het broedseizoen is weer begonnen en op diverse plaatsen in
Hendrik-Ido-Ambacht zijn er zwanen die op hun eieren broeden.
Dit gebeurt op een nest in of op
de oevers van het water of op de
grond. Het vrouwtje blijft in principe op het nest, totdat de kuikens
uit de eieren komen. Het mannetje
zorgt voor het eten.
Broedende zwanen hebben rust
en ruimte nodig. Vooral manne-

Vernieuwd!
De HVC afval-app!
Het is belangrijk dat mensen
thuis goed hun afval scheiden.
HVC wil dit steeds makkelijker
maken en biedt de HVC afvalapp aan.
Nieuw is de handige afvalwijzer.
In één oogopslag is nu helder
in welke bak een bepaald product hoort.
De app is beschikbaar voor iOS
en Android. U vindt de app in
iTunes (iOS) en in Google Play
(Android) door te zoeken op
HVC afval-app.

tjeszwanen kunnen erg agressief
reageren als u dicht in de buurt
komt en het is voor een zwanenpaar stressvol wanneer zij zich bedreigd voelen. De gemeente is volgens de Wet Natuurbescherming
verantwoordelijk voor het bieden
van een rustige en veilige omgeving van o.a. (broedende) zwanen.
Ziet u dat iemand de zwanen lastigvalt? Bel dan met het Politie
Meldpunt 144. Zij gaan aan de slag
met uw melding.

 ophialaan tussen Langeweg en Ambachtsezoom; asfalteringsS
werkzaamheden
	23 april – 26 april 2018: halve baan afzetting; inzet verkeersregelaars of verkeersregelinstallatie
	30 april – 3 mei 2018: avond- en nachtafsluitingen werkzaamheden tussen 19.00 uur – 06.00 uur

Overige werkzaamheden, op diverse plaatsen:
•	veegwagen, maaien en schoffelen in hele gemeente, doorlopend;
•	rooien, stobben, inboet/aanplant van bomen in de gemeente tot
eind april 2018
•	jaarlijkse onderhouds-/schoonmaakbehandeling kunstwerken in
de openbare ruimte op diverse locaties, maand april (op de site
van de gemeente kunt u alle informatie vinden over de kunstwerken in de omgeving).

Drechtstedendinsdag 17 april 2018
Op 17 april 2018 vindt er weer
een Drechtstedendinsdag plaats.
Dit keer in het Stadhuis van
Dordrecht. Tien keer per jaar vergaderen de Drechtraadsleden over
onze regio. Dit wordt Drechtstedendinsdag genoemd.
Deze Drechtstedendinsdag staat in
het teken van het afscheid van de
leden van de oude en welkom aan
de leden van de nieuwe Drechtraad.
De vergadering begint met het afscheid van de leden van de Drechtraad van de raadsperiode 2014-

2018, die niet meer in de nieuwe
Drechtraad terugkomen. Daarna
worden de leden van de nieuwe
Drechtraad 2018-2022 verwelkomd
en wijst de nieuwe Drechtraad een
nieuwe plaatsvervangend voorzitter aan. Vervolgens staan er voorstellen op de agenda over (uitstel
van) de aanwijzing van een aantal
andere functies. Daarna zal het
Drechtstedenbestuur de nieuwe
Drechtraad informeren over de
stand van zaken rond de Groeiagenda en het Sociaal domein.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op de
website www.drechtraad.nl.

Heeft u vragen? Stuur ze aan
regiogriffie@drechtsteden.nl

Special
Gemeentenieuws
Bedrijvig, levendig èn goed bereikbaar

Megaklus Antoniapolder
Rijdt u wel eens vanaf de A15 via het Noordeinde, dwars door bedrijventerrein Antoniapolder? Dan zal het u zijn opgevallen dat daar hard gewerkt wordt. Het hele gebied is
in ontwikkeling. Er komen nieuwe bedrijfsruimten en er zijn ambitieuze plannen voor het waterbusplein. Om de gemeente vanaf de A15 goed bereikbaar te houden -en andersom- legden we voor doorgaand verkeer een nieuwe route aan over Noordeinde, Teunis Stooplaan en Antoniuslaan. Ook zijn de Nijverheidsweg en Veersedijk heringericht.
Vanaf het begin zijn ondernemers en omwonenden in het gebied intensief betrokken bij de plannen door gemeente en de Bouwteams. Doel van deze megaklus: zorgen dat
Hendrik-Ido-Ambacht goed bereikbaar blijft èn aantrekkelijk is en blijft voor de huidige en nieuwe bedrijven. In deze special geven we u een toelichting.

n Nieuwe rotonde Teunis Stooplaan-Noordeinde
Bedrijventerrein Antoniapolder groeit
Het begon allemaal met de verouderde bedrijventerreinen langs de Nijverheidsweg,
Frankepad en Grotenoord. Die waren dringend toe aan een opknapbeurt. De gemeente
en ondernemers zagen hier een prachtige kans om het gebied te moderniseren en uit
te breiden met ondernemers die iets te maken hebben met de maritieme industrie.
De naam voor het hele gebied is Antoniapolder. In 2012 liet de gemeente hiervoor
een stedebouwkundige visie ontwikkelen. Het doel is een hoogwaardig en kwalitatief
bedrijventerrein. Vooral langs het Noordeinde en de rivier is goed te zien dat er nieuwe
bedrijven worden gebouwd. Belangrijk voor de economische groei en de beschikbaarheid van banen in onze gemeente!
Levendig waterbusplein
Het waterbusplein ligt er nu nog wat verlaten bij. Hier zijn plannen voor horeca, ruimte
om te sporten en een maritiem ondernemershuis. Het wordt een levendig plein aan
de rivier, waar straks voor inwoners en ondernemers iets te beleven valt. Dit is ook
belangrijk voor de sociale veiligheid in de Antoniapolder.

n Nieuwe route doorgaand verkeer Antoniapolder
de weg. Op de hoek Antoniuslaan/Nijverheidsweg stonden tijdens de spits lange rijen
auto’s en gebeurden regelmatig ongelukken. Met het doortrekken van de Antoniuslaan
-de Teunis Stooplaan- tot het Noordeinde is er nu een veilige, rechtstreekse verbinding tussen het centrum en Noordeinde voor doorgaand verkeer van/naar de A15. De
Veersedijk is smal en niet geschikt voor veel (sluip)verkeer. Voor de bewoners is het
belangrijk dat hun dijk geen drukke doorgaande route wordt. De Nijverheidsweg en
Veersedijk worden zoveel mogelijk ontzien: daar is vooral expeditieverkeer en bestemmingsverkeer voor bedrijven en bewoners.
De waterbushalte was al verplaatst naar het waterbusplein. Ook is het tankstation,
in samenwerking met eigenaar De Haan, verplaatst van de Nijverheidsweg naar het
Noordeinde.

n Artist impression waterbusplein
Goed en veilig bereikbaar
Het wordt steeds drukker op de weg. Voor inwoners en ondernemers is het belangrijk
dat Hendrik-Ido-Ambacht goed bereikbaar blijft, zowel vanaf de A15, A16 en met openbaar vervoer. Verkeerskundigen hebben goed onderzoek gedaan naar een nieuwe,
veilige route voor doorgaand verkeer in de Antoniapolder. Bedrijven en bewoners in
het gebied zijn vanaf het begin betrokken bij de plannen.
In de oude situatie had het verkeer op de Nijverheidsweg veel last van de vele vrachtwagens die daar laden en lossen. Dit gaat niet samen het karakter van een doorgaan-

Plannen voor 2018
• Het werk aan de Nijverheidsweg is bijna gereed: de riolering is vervangen, de weg
is opnieuw ingericht, er is een knip gemaakt en de weg is opnieuw geasfalteerd;
• De herinrichting van de Veersedijk ronden we af: een nieuw wegdek, meer ruimte
voor fietsers en aanpassing van trottoirs, parkeervakken en inritten;
• We werken aan de omgeving van de Veerweg. Zo zijn er nieuwe plannen voor het
terrein van de voormalige gemeentewerf;
• Het stuk Noordeinde - tussen de rotonde Noordeinde/Veerweg/Nijverheidsweg en de
kruising met de N915 wordt opnieuw ingericht. Om de doorstroming naar de A15 te
verbeteren komen er rijbanen bij en vervallen de verkeerslichten bij De Schenkel.
Het verkeer vanaf de Schenkel kan dan alleen rechtsaf rijden, om vervolgens via
de rotonde naar de A15 te rijden. Op 16 april is er tussen 16.00 en 20.00 uur een
inloopbijeenkomst op het gemeentehuis over deze plannen;
• De ambitieuze plannen voor het waterbusplein worden verder uitgewerkt.
Meer informatie
Wilt u meer weten, kijk dan op www.h-i-ambacht.nl/antoniapolder
https://vimeo.com/236082301 (animatiefilm nieuwe verkeerssituatie)

Officiële publicaties
Bekendmaking
Naamgeving in de Volgerlanden
Burgemeester en wethouders maken
bekend, dat zij hebben besloten
om een straat in de Volgerlanden
(Vissenwijk) te benoemen tot
Stekelbaars.
Op grond van de Algemene Wet
Bestuursrecht kunt u binnen zes weken
na de datum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift daartegen indienen bij het college van burgemeester
en wethouders, Postbus 34, 3340 AA
Hendrik-Ido-Ambacht.
De op het besluit betrekking hebbende stukken liggen gedurende een
periode van zes weken ter inzage in
de publieksruimte van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-IdoAmbacht.
Aanwijzingsbesluit toezichthouders
binnen de Sociale Dienst Drechtsteden
De directeur van de Sociale Dienst
Drechtsteden wijst per 15 april 2018
specifieke medewerkers aan als toezichthouders voor de Participatiewet,

de Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkeloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo).
Wilt u het aanwijzingsbesluit inzien, kijk
dan op de website van de
Sociale Dienst Drechtsteden:
www.socialedienstdrechtsteden.nl

Kennisgeving
ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING/
BIJZONDERE WETTEN
Verleende vergunningen/ontheffingen*
• Het plaatsen van een bouwsteiger
aan de Hoogtstraat 1 van 26 maart tot
26 juni 2018, datum besluit 29 maart
2018.
• Het tijdelijk verhogen van de geluidsnormen met 20dB(A) t.b.v. jaarlijkse
Veteranen toernooi op 3 juni 2018 van
09:00 tot 20:00 uur, datum besluit 29
maart 2018.
• Het organiseren van diverse activiteiten t.b.v. Koningsdag in Hendrik-Ido-

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

Ambacht gedurende de gehele dag op
27 april 2018, datum besluit 3 april
2018;
• het produceren van geluid middels
toestellen of geluidsapparaten tijdens
Koningsdag op 27 april 2018 van 06:00
tot 24:00 uur, datum besluit 3 april
2018;
• Het houden van een kermis op het
Burgemeester Hofplein van 16 t/m 28
april 2018 (m.u.v. 22 april 2018), datum
besluit 3 april 2018;
• het plaatsen van grote voertuigen
t.b.v. de kermis van 16 t/m 30 april
2018 in directe nabijheid van het
Burgemeester Hofplein, datum besluit 3
april 2018;
• het plaatsen van kampeermiddelen
op het Burgemeester Hofplein t.b.v. de
tijdelijke huisvesting van de exploitanten van de kermisattracties van 16 t/m
30 april 2018, datum besluit 3 april
2018;
• het produceren van geluid middels
toestellen of geluidsapparaten tijdens
de kermis van 18 t/m 28 april 2018
(m.u.v. 22 april 2018) van 11:00 tot
23:00 uur, datum besluit 3 april 2018.

* 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.

Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen
omgevingsvergunning*
• Forel 5, plaatsen dakkapel voordakvlak, -bouwen, 29 maart 2018
• Havenkade 8, het wijzigen en vergroten van de woning, -bouwen, 26 maart
2018
• Langeweg 97, uitbreiding kassen,
-bouwen, 29 maart 2018
• Oranjestraat 30, plaatsen dakkapel
voordakvlak, -bouwen 27 maart 2018

afdeling Beheer Openbare Ruimte (team
vergunningverlening en handhaving) op
telefoonnummer 14078.
Verleende omgevingsvergunningen*
(regulier)
• Essengriend 5, vellen van één apenboom (particulier), -houtopstand,
4 april 2018
• Forel 5, plaatsen dakkapel voordakvlak, -bouwen, 4 april 2018
• Onderdijkse Rijweg 260, aanbouw
tussen woonhuis en schuur, -bouwen,
-planologisch afwijken, 4 april 2018
*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 14078.

U kunt geen bezwaar maken of een
zienswijze indienen tegen een aanvraag.
Wel kunt u de stukken inzien. Hiervoor
kunt u een afspraak te maken met de

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

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 11 april 2018

