
Eerste dementievriendelijke supermarkt   

Gemeentenieuws
Woensdag 13 juni 2018

Activiteitenkalender

n	 Maandag 18 juni
 Om 20.00 uur 
 Commissie WOS
 Raadzaal gemeentehuis

n	 Dinsdag 19 juni
 Om 20.00 uur 
 Commissie RZ – 
 De Volgerlanden
 Raadzaal gemeentehuis

n	 Woensdag 20 juni
 Om 20.00 uur 
 Commissie ABA-Financiën
 Raadzaal gemeentehuis

n	 Maandag 9 juli
 Om 20.00 uur 
 Raadsvergadering
 Raadzaal gemeentehuis

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

n	Medewerkers die tijdens de voorlichtingsbijeenkomst aanwezig waren, kregen 
een vergeet-mij-niet speldje.

Het winkelpersoneel van PLUS 
Alfred Koehoorn wil goed omgaan 
met dementie. Daarom hebben 
bijna alle medewerkers een online 
training gevolgd en zijn ze naar 
een voorlichtingsbijeenkomst ge-
weest. Als het winkelpersoneel de 
training heeft afgerond, ontvangt 
de supermarkt een certificaat en 
een sticker op de voordeur. “We 
zijn dan de eerste dementie-
vriendelijke supermarkt van Am-
bacht!”, roept de bedrijfsleider 
Rob Dankers.

Om Ambacht als een dementie-
vriendelijke gemeente neer te 
zetten, is PLUS benaderd. Rob 
was meteen enthousiast, om-
dat er ook mensen met demen-
tie boodschappen komen doen. 
“Ik vond het dus een belangrijk 
onderwerp om op te pakken en 
zo zijn er afspraken gemaakt 
hoe we dit vorm gaan geven. In 
onze nieuwsbrief voor het win-
kelpersoneel heb ik het idee be-
schreven, wat er gaat gebeuren 

en verwezen naar de website  
www.samendementievriendelijk.nl.”  
Hier meldt men zich aan voor een 
lijst met branchgerichte trainingen.

Online training en voorlichtings-
bijeenkomst
“De training voor supermarkten 
bestaat uit filmpjes met voorbeel-
den van zowel in de winkel als op 
straat. Er wordt gevraagd hoe je 
dan moet reageren. De training 
komt goed uit de verf, omdat je 
merkt dat je bewust anders gaat 
nadenken”, zegt Rob. 
Daarnaast is er een voorlich-
tingsbijeenkomst georganiseerd. 
Tijdens de eerste avond merkte 
hij dat ongeveer de helft van de 
aanwezigen de training al had ge-
volgd. De andere helft werd gesti-
muleerd om die te gaan volgen, 
want er kwamen voorbeelden 
langs die ze herkenden. “Zo had-
den we een oudere dame die veel 
boodschappen deed; de ene dag 
kocht ze drie hele broden, de dag 
erna twee en twee dagen later 

weer twee. Een ander voorbeeld 
is een vrouw eind 70, die aan de 
kassa vertelde dat ze gisteren een 
mooie fiets van haar vader had 
gekregen. Ook kocht een man 
elke dag zes pakken koffie, want 
dit deed hij vroeger voor zijn werk 
altijd. Dementerende ouderen 
gaan terug naar het verleden.” 

Word ook dementievriendelijk
Rob vertelt dat er ongeveer 500 
dementerenden in Ambacht zijn 
en de verwachting is dat dit over 
20 jaar het dubbele is. Iedereen 
gaat er dus mee te maken krijgen. 
De online training is een handvat 
dat je nodig hebt om bewust te 
worden van dementie. Een voor-
lichtingsbijeenkomst is de kers op 
de taart; het wordt dan duidelijker 
gemaakt met praktijkvoorbeelden 
en hoe te handelen. “Als je leert 
goed om te gaan met dementie, 
dan behoor je tot dementievrien-
delijke organisaties.”

Bent u ondernemer en is uw be-
drijf gevestigd in Hendrik-Ido-
Ambacht? Dan helpt de gemeente 
u graag verder met duurzaam on-
dernemen. Tot eind 2020 krijgt u 
een gratis startabonnement op de 
Milieubarometer en/of een gratis 
offertecheck voor ledverlichting 
en zonnepanelen. Met het oog op 
de toekomst is het verstandig om 
alvast energiebesparende maatre-
gelen te onderzoeken. 

Informatie over deze acties  
vindt u op de website  
www.h-i-ambacht.nl/nieuweenergie. 
Meer informatie over duurzaam 
ondernemen en financiële regelin-
gen staat op www.rvo.nl.

Gewoon duurzaam. Doen!
Duurzaamheid staat volop in de belangstelling. In dit gemeentenieuws starten we deze zomer met een nieuwe serie: Gewoon duurzaam. Doen! 
In deze reeks laten we inwoners, ondernemers en verenigingen aan het woord die volop bezig zijn met duurzaam leven en/of ondernemen. Met 
hun verhalen willen we mooie en inspirerende voorbeelden laten zien en tegelijkertijd deze aanpakkers in het zonnetje zetten. Bent u of kent 
u zo’n duurzame aanpakker? Wij stellen het op prijs als u ons dat laat weten via duurzaam@h-i-ambacht.nl. Wie weet komt hij/zij dan een keer 
in onze serie!

Aanbod voor duurzame ondernemers

Vogels voeren? 
Voer ze bewust
Veel inwoners helpen de vogels 
een handje door ze op verschillen-
de plaatsen te voeren. Dit is leuk 
om te doen en natuurlijk prettig 
voor de vogels. Het is wel belang-
rijk dat het voeren op een goede 
manier gebeurt en geen overlast 
veroorzaakt.

Overlast 
Vogels die vaak op dezelfde plaats 
gevoerd worden, keren regelmatig 
terug naar die plaatsen. Het ge-
volg is veel vogelpoep, geluidshin-
der en vogels die door verveling 
overmatig gaan paren. Vogels eten 
ook niet altijd alles op waardoor 
het voer op straat of in het water 
terechtkomt. Dit trekt ongedierte 
aan, zoals ratten, met alle gevol-
gen van dien. 

Bewust voeren 
Vogels voeren in het voorjaar is 
niet nodig. Zowel water- als tuin-
vogels vinden zelf voldoende 

voedsel, zoals insecten, zaden en 
waterdiertjes. Wilt u ze toch iets 
geven? Voer dan niet teveel en 
het liefst in de ochtend. Zo krij-
gen muizen en ratten in de nacht 
geen kans om ervan te eten. Voer 
niet op plaatsen waar al wordt ge-
voerd. Vogels kunnen ziek worden 
van eenzijdig voedsel, zoals patat 
en brood. Natuurlijk voedsel is be-
langrijk, zoals groenvoer en insec-
ten. Op deze manier houden we 
zowel onze omgeving als de vo-
gels gezond. 

Kijk op www.vogelbescherming.nl 
voor meer informatie.

Uw hond aan de lijn
De zomer staat voor de deur; tijd 
om naar buiten te gaan! Lekker 
wandelen, bijvoorbeeld met de 
hond.

Aanlijnen en opruimen
In de openbare ruimte moeten 
honden zijn aangelijnd, behalve 
in de losloopgebieden. Verder 
moet in de openbare ruimte hon-
denpoep (verplicht) worden opge-
ruimd, behalve in de losloopgebie-
den en op de uitlaatplaatsen.

Handhaving
Gelukkig houden veel baasjes zich 
aan bovenstaande regels. Hiermee 
voorkomt u niet alleen overlast, 
maar ook een boete variërend 
van € 90,- (niet aangelijnd hou-
den van honden) tot € 140,- (niet 
opruimen van hondenpoep). Elke 
dag controleert Handhaving op de 
nalaving van de aanlijn- en op-
ruimplicht.

Meer informatie
Informatie over deze regels, aan-
gewezen losloopgebieden en uit-

laatplaatsen kunt u vinden op  
www.h-i-ambacht.nl/hond . 

Melding?
Wilt u hondenoverlast melden? 
Neem dan contact op met het 
Meldpunt via telefoonnummer 
078- 770 8100 of online 
www.h-i-ambacht.nl/meldpunt.



➊  Elzengaarde tussen Boomgaarde en Aardbeigaarde dicht; bouw 
woningen Waterhof

 17 juli 2017 - december 2018 

➋  Vrouwgelenweg; vervangen van beschoeiing; blijft toegankelijk 
voor bestemmingsverkeer voor bewoners en hulpdiensten

 9 april tot en met 15 juni 2018

➌ Van der Eijndestraat, Scheltingastraat en Van Valckesteinstraat
  Grootschalig onderhoud. Werkzaamheden worden gefaseerd uit-

gevoerd. Omleiding verkeer met bebording. Rioolreconstructie 
Van de Eijndestraat. Mei tot eind augustus 2018

➍  Dreef  
  Werkzaamheden aan het gemaal op het fietspad; voor fietsers 

is een omleidingsroute ingesteld. Voor autoverkeer geldt een 
halve baan afzetting. 14 mei t/m 15 juni 2018

➎  Graaf Willemlaan, tussen de Antoniuslaan en de Pompe van 
Meerdervoortsingel 

 Grootschalig onderhoud. Omleiding verkeer met bebording
 14 mei t/m 22 juni 2018

➐ Hoge Kade; nieuwbouw binnenbad zwembad De Louwert
 Tot juni 2019

➑ Brederodehof
 Bestratingswerkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd 
 11 juni tot eind 2018

➒  Bouquet en De Oordenweg, bruggetje afgesloten
 11 juni 2018 tot en met 13 juli 2018; werkzaamheden

➓  Van Kijfhoekstraat tussen De Raadtweg en De Pompe van 
 Meerdervoortsingel; rioolreconstructie;
 4 juni tot eind september 2018

11   Van Kijfhoekstraat tussen De Raadtweg en De Pompe van 
 Meerdervoortsingel; rioolreconstructie; 
 4 juni tot eind september 2018

 Overige werkzaamheden, op diverse plaatsen:
•  veegwagen, maaien en schoffelen in hele gemeente, doorlo-

pend;
•  jaarlijkse onderhouds-/schoonmaakbehandeling kunstwerken 

in de openbare ruimte op diverse locaties, voorjaar 2018 op  
 h-i-ambacht.kunstwacht.nl vindt u informatie over kunstwerken 
in Hendrik-Ido-Ambacht.

Werk in de wijk
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Groen  
onderhoud  
buiten reguliere 
werktijden 
De laatste tijd hebben we te 
maken met warm weer. Dit zorgt 
niet alleen voor zomerkriebels, 
maar ook voor een flinke groei 
van het onkruid en de gazons. 
Om aan de juiste beeldkwaliteit 
te blijven voldoen, heeft de ge-
meente toestemming gegeven 
aan groenaannemer GKB om 
ook ‘s avonds en op zaterdagen 
in het groen te werken.

Het gebruik van machines 
wordt zoveel mogelijk beperkt, 
maar kan helaas niet worden 
uitgesloten.

www.h- i- ambacht.nl/zomerparkdag
Volg ons ook op  en  @gemeenteHIA @zomerparkdag #ZPD18

ZOMER
PARK
DAG

16e

EDITIE

AMBACHT IN BEELD
ZATERDAG 

1 SEPTEMBER
VAN 10.00-17.00 UUR

Dank aan onze vrijwilligers
Door jullie ziet Ambacht er heel anders uit!

Openbare commissievergaderingen 
juni 2018 
Op maandag 9 juli 2018 vergadert de gemeente-
raad. Als voorbereiding daarop vergaderen de com-
missies in juni.

Op de agenda’s van de commissievergaderingen 
staan de volgende vaste agendapunten: opening, 
vaststelling van de agenda, spreekrecht burgers, 
besluitenlijsten, mededelingen en ingekomen stuk-
ken, informatie van het college/portefeuillehouder, 
agendapunten volgende vergadering en sluiting. De 
commissievergaderingen vinden plaats in de raad-
zaal van het gemeentehuis.

De specifieke agendapunten vindt u hieronder per 
commissie/gecombineerde commissie vermeld:

Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken
Maandag 18 juni, 20:00 uur
•  Besluitenlijst vergadering commissie WOS 22 mei 
2018.

• Aanvraag zendtijdtoewijzing ATOS.
• Benoeming lid RvT Sophia.
•  Verzoek vangnetuitkering Participatieweg over 
2017.

• Uitwisseling regionale samenwerking.
• Presentatie RAV.
• Stand van zaken nieuwbouw De Louwert.

Ruimtelijke Zaken - De Volgerlanden / Algemeen Be-
stuurlijke Aangelegenheden-Financiën
Woensdag 20 juni, 20:00 uur
•  Besluitenlijst commissie ABA-Fin./RZ-de Volg.  
23 mei.

• Jaarstukken 2017
• Kadernota 2018.
• Herziening grondexploitatie De Volgerlanden 2018.
• Jaarverslag De Volgerlanden 2017.
•  Herziening grondexploitatie Ambachtsezoom fase 
1.

•  Herziening grondexploitatie Ambachtsezoom fase 
1a.

•  Voortgangsrapportage 2018 CAI Projecten 1e half-
jaar.

•  Rapportage projecten Structuurvisie 1e halfjaar 
2018.

• Uitwisseling regionale samenwerking.
• Voortgang burgerinitiatief.
• Veiligheidsrapportage met vertegenwoordigers po-
litie en brandweer.
• Presentatie Ontsluiting Noordeinde – N915.

In de informatieruimte van het gemeentehuis liggen 
de vergaderstukken ter inzage.

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 raadsin-
formatie.

Wilt u uw mening geven over een agendapunt of 
over een onderwerp dat behoort tot het werk-ter-
rein van een van de commissies? Maak dan gebruik 
van het spreekrecht aan het begin van de vergade-
ring. Dit moet u ten minste twee werkdagen voor 
de vergadering melden bij de griffier. De griffier is 
bereikbaar via telefoonnummer 14 078 en e-mail  
gh.logt@h-i-ambacht.nl. U geeft dan aan over welk 
onderwerp u iets wilt zeggen. Vermeldt ook uw 
naam, adres en telefoonnummer.

Tijdens de vergadering krijgt u maximaal vijf minuten 
het woord van de voorzitter. Wanneer er meerdere 
insprekers zijn gaat dit in volgorde van aanmelding. 
Tenslotte doet de voorzitter of een lid van de raad 
een voorstel voor de behandeling van uw inbreng. 
De totale spreektijd bedraagt dertig minuten. Meer 
over het spreekrecht kunt u lezen in de gemeente-
gids en op de gemeentesite.

Officiële publicaties
AMBTSHALVE

UITSCHRIJVINGEN 

BESLUIT TOT AMBTSHALVE 
UITSCHRIJVING ALS INGEZETENE  

UIT DE BASISREGISTRATIE PERSONEN 
(ART. 2.22 WET BRP)
Burgemeester en wethouders van 
Hendrik-Ido-Ambacht hebben besloten 
de adresgegevens te wijzigen van:

Traore, F., geboortedatum 23-11-1964, 
datum uitschrijving 05-04-2018

Jansen, L.P.J.M., geboortedatum 17-04-
1967, datum uitschrijving 05-04-2018

Heer, E.J. de, geboortedatum 14-02-1991, 
datum uitschrijving 05-04-2018

Het laatst in de basisregistratie per-
sonen (BRP) opgenomen adres is niet 
meer juist. Een nieuwe verblijfplaats 

is bij de gemeente niet bekend. De 
gemeente heeft na onderzoek de vol-
gende adresgegevens opgenomen:
Adres: onbekend
Woonplaats: onbekend
Land: onbekend



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

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 13 juni 2018

De registratie als inwoner van 
Nederland is hiermee beëindigd. De 
gemeente heeft deze wijziging doorge-
geven aan allerlei instellingen, zoals: 
belastingdienst, uitkeringsinstanties, 
pensioenfondsen en zorgverzekeraars. 
Deze wijziging heeft gevolgen voor 
voorzieningen, zoals: toeslagen, uit-
keringen, zorgverzekering, AOW en 
pensioen.

Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u het 
niet eens met dit besluit? Stuur dan 
een bezwaarschrift naar het college van 
burgemeester en wethouders. Dit doet u 
binnen zes weken na de dag van deze 
bekendmaking.

Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift aan 
het college van burgemeester en wet-
houders, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-
Ido-Ambacht.
Uw bezwaarschrift is alleen geldig als 
u de volgende gegevens vermeldt: uw 
naam en adres; een duidelijke omschrij-
ving van het besluit waartegen u 
bezwaar maakt (bijvoorbeeld een kopie 
van deze publicatie); de reden waarom 
u bezwaar maakt; het telefoonnummer 
waarop u overdag bereikbaar
bent; de datum en uw handtekening.

BEKENDMAKINGEN

INSPRAAK VOORONTWERP-
BESTEMMINGSPLAN 
ACHTERAMBACHTSEWEG 49
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken 
bekend dat het voorontwerp van het 
bestemmingsplan Achterambachtseweg 
49 beschikbaar wordt gesteld voor 
inspraak.
Het plangebied betreft het perceel waar-
op de Achterambachtseweg 49 gelegen 
is. Het gebied valt nu nog onder de 
werking van bestemmingsplan ‘Landelijk 
gebied Sandelingen-Ambacht’.
De eigenaar van het plangebied is van 
plan een extra woning op het perceel 
te realiseren. Dit is nu niet mogelijk 
binnen de regels van het geldende 
bestemmingsplan. Om deze reden wordt 
een nieuw bestemmingsplan in proce-
dure gebracht. 

Stukken ter inzage
Met ingang van 14 juni 2018 ligt gedu-
rende een periode van zes weken het 
voorontwerp van het bestemmingsplan 
in het kader van de inspraak op de 
volgende plaatsen voor een ieder ter 
inzage. 
Op de site ruimtelijkeplannen.nl, 
identificatie: NL.IMRO.0531.bp31Am-
bachtseweg49-1001, zijn de bestanden 
geplaatst. 

De pdf-bestanden staan op de gemeen-
telijke website https://www.h-i-ambacht.
nl/ik-woon/ruimtelijke-plannen/bestem-
mingsplannen/in-procedure
De papieren versie is tijdens ope-
ningstijden in te zien in het informa-
tiecentrum van het gemeentehuis in 
Hendrik-Ido-Ambacht, Weteringsingel 1 
te Hendrik-Ido-Ambacht. 

Inspreken
Tijdens de terinzagetermijn kan een 
ieder zowel schriftelijk als mondeling 
een reactie naar voren brengen over 
het voorontwerp. Schriftelijke reacties 
kunt u sturen aan het college van bur-
gemeester en wethouders van Hendrik-
Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA 
Hendrik-Ido-Ambacht. Voor het geven 
van een mondelinge reactie kunt u, 
graag voor 23 juli, een afspraak maken 
met de behandelend ambtenaar de heer 
Henkjan Stolk via telefoonnummer 078-
7702625 of e-mail
h.stolk@h-i-ambacht.nl.

ALGEMENE PLAATSELIJKE 

VERORDENING/BIJZONDERE 

WETTEN

Verleende vergunningen/ontheffingen* 
• Het organiseren van de “Bolidt Inner 
Circle Run” in de wijk de Volgerlanden 
op 21 juni 2108 van 18:00 tot 23:00 uur 
(opbouw vanaf 11:00 uur, afbouw tot 
23:00 uur), datum bekendmaking 
1 juni 2018.
• Het produceren van versterkt geluid 
tijdens de “ Bolidt Inner Circle Run” op 
21 juni 2018 tussen 11:00 en 22:00 uur, 
datum bekendmaking 1 juni 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 voorlo-
pige voorziening. Hebt u vragen? Neem 
dan gerust contact op met de afdeling 
Beheer Openbare Ruimte (team vergun-
ningverlening en handhaving) via tele-
foonnummer 14 078.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Nieuwe aanvragen 
omgevingsvergunning*
• Beemdkroon 27, plaatsen dakkapel 
voorgevel, -bouwen, 1 juni 2018

• Vrouwgelenweg 26, plaatsen perceel-
brug, -bouwen, -aanleggen, -uitweg 
maken, hebben of veranderen, 
1 juni 2018
• Vrouwgelenweg 34, plaatsen perceel-
brug, -bouwen, -aanleggen, -uitweg 
maken, hebben of veranderen, 
1 juni 2018

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 
afdeling Beheer Openbare Ruimte (team 
vergunningverlening en handhaving) via  
telefoonnummer 14 078.

• Bongerd 9, plaatsen dakkapel voor-
zijde, -bouwen, 4 juni 2018
• Dorpsstraat 5, aanvraag blokhut voor-
erf, -bouwen, -planologisch afwijken, 8 
juni 2018
• Louwersplein1, uitbreiding van 
gebouw, -planologisch afwijken, -bou-
wen, 5 juni 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 voorlo-
pige voorziening. Hebt u vragen? Neem 
dan gerust contact op met de afdeling 
Beheer Openbare Ruimte (team vergun-
ningverlening en handhaving) via tele-
foonnummer 14 078.

Officiële publicaties


