
De begroting voor 2019: een goede vertrekbasis

Gemeentenieuws
Woensdag 19 september 2018

Activiteitenkalender

n	 Woensdag 19 september
 Vanaf 20.00 uur 
  Commissies RZ - De Volger-

landen / ABA - Financiën 
 Raadzaal gemeentehuis

n	 Donderdag 26 september
 Van 19.30 – 21.30 uur 
 Spreekuur politie
 Politiebureau 
 Weteringsingel 1

n	 Maandag 1 oktober
 Vanaf 20.00 uur 
 Raadsvergadering
 Raadzaal gemeentehuis

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

De focus bij de eerste begroting van dit college ligt op het realiseren 
van doelen uit het coalitieprogramma ‘Gewoon Ambacht’. Dit doen we 
vanuit een financieel gezonde begroting. Het waarmaken van de am-
bities doen we samen met inwoners en partners. Steekwoorden daar-
bij zijn duurzaamheid, preventieplan sociaal domein en een integraal 
huisvestingsplan. 

Voor iedereen goed
Burgemeester Heijkoop over de 
nieuwe begroting: “De komende 
vier jaar werken we vanuit vier 
programma’s om wonen, werken 
en verblijven in Ambacht voor ie-
dereen goed te laten zijn.”
 
Solide en zorgvuldig omgaan met 
financiën
Het solide en zorgvuldige finan-
ciële beleid dat we de afgelopen 
jaren voerden, blijft ongewijzigd. 
Dit kan alleen door kritisch om 
te gaan met onze uitgaven. Voor 
2019 zal de OZB zelfs niet met de 
inflatie worden verhoogd en dus 
gelijk blijven aan het tarief van 
vorig jaar. Wethouder André Flach: 
“Ik ben daar blij mee en zie dit 
als een inspanningsverplichting 
richting onze inwoners. Daarnaast 
gaan we investeren in onder an-

dere een goede bereikbaarheid 
van Ambacht, in een veilig Am-
bacht en in een ondernemend 
Ambacht. Zo blijft Ambacht in veel 
opzichten een fijne plek om te 
wonen.” 
 
Klimaatadaptatie en Fairtrade 
gemeente
Wethouder Ralph Lafleur: “De 
energietransitie is één van de 
belangrijkste maatschappelijke 
opgaven de komende tijd. Aard-
gasvrij Hendrik-Ido-Ambacht in 
2035 is bijvoorbeeld een scherpe 
ambitie, waar wij graag aan mee-
werken.”

Preventieplan
Wethouder Steven van Die: “Als 
gemeente willen we voorkomen 
dat kwetsbare groepen, zoals jon-

geren, zieken en ouderen tussen 
wal en schip vallen. Toch lopen 
onze inwoners regelmatig aan 
tegen de regels van de verschil-
lende wetten. Ons doel is dat zo 
min mogelijk inwoners afhankelijk 
zijn van zware zorg en ondersteu-
ning.”
 
Behandeling in commissies en 
gemeenteraad
Wilt u inspreken tijdens de regu-
liere commissievergaderingen in 
de week van 17 oktober om 20.00 
uur? Kijk dan op de website van 
de gemeente en klik op ‘gemeen-
teraad’. De gemeenteraad behan-

delt de begroting op maandag 5 
november (ook hier kunt u inspre-
ken) en vervolgt deze op donder-
dag 8 november. Deze avonden 
beginnen om 19.00 uur en u bent 
daar van harte welkom!
 
Infographic en begrotings-app
Bent u benieuwd naar de cijfers 
uit de begroting? In de Infographic 
in deze uitgave vindt u ze.
Kijk voor meer informatie op 
www.h-i-ambacht.nl of bekijk bin-
nenkort de gemakkelijke begro-
tings-app. Hier vindt u met maar 
een paar kliks alle informatie die 
u interessant vindt.

Wereld Alzheimer Dag: vrijdag 21 september

“Hoe benader je iemand met dementie?”

Aanstaande vrijdag is het weer We-
reld Alzheimer Dag. Wenny van der 
Hee, regiobestuurslid Alzheimer Ne-
derland, vertelt over deze (interna-
tionale) dag in onze regio. “Op 21 
september staat wereldwijd de ziek-
te dementie centraal; er wordt extra 
aandacht gevraagd voor de gevol-
gen hiervan voor alle betrokkenen. 
Landelijk, regionaal en plaatselijk 
worden door diverse organisaties 
activiteiten georganiseerd.”

Campagne ‘Zien is 1…Doen is 2’
“De landelijke campagne ‘Zien is 

1…Doen is 2’ is vrijdag 24 augus-
tus gestart. Deze commercial was 
twee weken op televisie en staat 
tot aanstaande zaterdag nog on-
line. In de commercial zien we 
mensen met dementie die ver-
dwaald zijn of niet met geld kun-
nen omgaan. Alzheimer Nederland 
vraagt hiermee aandacht voor een 
dementievriendelijke samenle-
ving en promoot ook de trainin-
gen ‘GOED omgaan met demen-
tie’. Deze zijn online te volgen op  
www.samendementievriendelijk.nl”, 
deelt zij mee.

De dementievriendelijke gemeente
Zij blikt terug: “Verschillende ac-
tiviteiten en ontmoetingsplekken 
zijn heel belangrijk voor mensen 
met dementie en andere betrok-
kenen. Omdat er gelukkig steeds 
meer initiatieven komen die het 
ontlasten van mantelzorgers voor 
ogen hebben, vroegen wij ons 
af: “Moeten wij Wereld Alzheimer 
Dag voor de regio niet iets anders 
gaan insteken?” Zo hebben inmid-
dels de gemeenten een convenant 
met Alzheimer Nederland onderte-

kend de dementievriendelijke ge-
meente. We proberen nu de werk-
groepen van elke gemeente te 
ondersteunen bij het organiseren 
van activiteiten waarin dit centraal 
staat. Elke gemeente heeft dus 
zijn eigen programma.”

Theatervoorstelling ‘Kom, Kijk, 
Leer en Ervaar DEMENTIE’
De werkgroep in Ambacht organi-
seert dit jaar een interactief the-
ater. Een tipje van de sluier: “Tij-
dens ‘Kom, Kijk, Leer en Ervaar 
DEMENTIE’ worden verschillende 

situaties, in de vorm van toneel-
stukken, neergezet waar het pu-
bliek op kan reageren. Hoe bena-
der je iemand met dementie? Een 
avond vol humor en gezelligheid, 
een boeiende avond voor ieder-
een.”

Kom op Wereld Alzheimer Dag kij-
ken naar deze gratis theatervoor-
stelling en meld u aan bij Cristine 
Ruinard op telefoonnummer 078 
– 681 10 10. Kijk voor meer infor-
matie over deze voorstelling op  
www.sociaalwijkteamambacht.nl. 

n	André Flach

n	Ralph Lafleur

n	Steven van Die



➊  Elzengaarde tussen Boomgaarde en Aardbeigaarde dicht; bouw 
woningen Waterhof

 17 juli 2017 - december 2018 

➋  Noordeinde; werkzaamheden, overlast, straks een betere door-
stroming

 3 september tot eind december 2018

➌  Gehele Brederodehof; bestratingswerkzaamheden worden gefa-
seerd uitgevoerd. 

  11 juni tot eind december 2018

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

 Overige werkzaamheden, op diverse plaatsen:
• veegwagen, maaien en schoffelen in hele gemeente, doorlopend.

Werk in de wijk

Kaartgegevens ©2018 Google

w
w

w
.h

-i-
am

ba
ch

t.n
l/w

er
ki

nd
ew

ijk

Nieuw in 
Ambacht? 
Bent u kort geleden in Ambacht 
komen wonen? Dan maken we 
graag kennis met u! Daarom 
organiseren we op donderdag 
4 oktober in het gemeentehuis 
een bijeenkomst. Naast kennis-
maken, hoort u wat er leeft en 
speelt in de gemeente. 

De avond begint vanaf 19.00 
uur en om 19.30 geeft burge-
meester Jan Heijkoop een pre-
sentatie. Daarna kunt u onder 
het genot van een hapje en een 
drankje met elkaar en met bur-
gemeester en wethouders ken-
nismaken. 

Wilt u aanwezig zijn? Stuurt 
u dan een email naar 
representatie@h-i-ambacht.nl.  

HENDRIK-IDO- 
AMBACHT 

DOET  
GLAS IN ‘T BAKKIE

35 jaar Stichting Vrij Spel 

“De Speelfabriek blijft 
groeien!”

Dit jaar bestaat Stichting Vrij 
Spel 35 jaar! Voorzitter, Diana 
Kreukniet-Scheurwater, geeft ons 
een kijkje achter de schermen van 
de Speelfabriek. Hoe is het ont-
staan en hoe worden de activitei-
ten en het kamp georganiseerd? 

Van 1983 naar 2018
“De heer Loeve, oprichter, bedacht 
dat we iets leuks moesten doen 
voor kinderen. We hebben altijd 
dezelfde opstelling gehad; de eer-
ste twee weken en de laatste twee 
weken van de zomervakantie, 
waarvan de laatste week kamp-
week is. Dit was toen in het oude 
Jeugdspeelpark.
Helaas werd het Jeugdspeelpark 
verbouwd. Daarom gingen we op 
zoek naar een nieuwe locatie: 
Dock-3. Omdat Dock-3 ook ging 
verbouwen, zitten we sinds 2016 
in de Ridderhal. Het positieve is: 
we blijven groeien! Vorig jaar was 
een record; 300 kinderen meer 
over de drie weken ten opzichte 
van 2016. Elk jaar hebben we ook 
nieuwe kinderen die meedoen en 
blijven.” 

Hoe komen de knutselweken tot 
stand?
“We kopen knutselactiviteiten in 
voor 300 kinderen per dag. Als het 

materiaal op is, dan doen we iets 
daarvoor in de plaats. Denk aan 
een activiteit die nog op de plan-
ning staat zodat we nog een keer 
extra inkopen. Maar het gaat altijd 
goed!
Dit jaar was slijm maken heel po-
pulair dus we hadden een work-
shop slijm maken. Thuis vinden 
ouders het niet fijn als kinderen 
dat willen, hahaha! Daarom werd 
dit druk bezocht. Behalve inspelen 
op trends hebben we ook onze 
vaste activiteiten, zoals clown 
shows en luchtkussens.”

De voorbereidingen 
“In november starten we met de 
voorbereidingen voor het komen-
de jaar. De vrijwilliger die verant-
woordelijk is voor de knutselacti-
viteiten, gaat naar beurzen om te 
kijken wat nieuw is op knutselge-
bied. Het programmaboekje wil-
len we in juni klaar hebben dus 
vanaf maart ga ik mensen werven 
voor bijvoorbeeld een beauty dag 
of schminken. Vervolgens maak 
ik een rooster. Daarnaast hebben 
we het kampteam dat bestaat uit 
jonge lui. Zij gaan aan de gang en 
komen met thema’s, zoals dit jaar 
alle-feestdagen-van-het-jaar. Van-
uit de jeugd komen zulke leuke 
ideeën!”

n Tijdens het kamp werd onder andere het Holifeest gevierd. In maart vieren Hindoe-
stanen de lente en het nieuwjaar, ze strooien dan met gekleurd poeder. 

Brengt u ook uw kind fiet-
send of lopend naar school?
Helpt u ons mee; minder gevaar-
lijke situaties tussen het autover-
keer en de fietsende en lopende 
kinderen? Op donderdag 20 sep-
tember wordt er, naar aanleiding 
van de verkeersveiligheidsactie 
rond de basisscholen in De Vol-
gerlanden van afgelopen voorjaar, 
een vervolgactie gehouden. Met 
deze actie hopen we het aantal 
auto’s rond de scholen terug te 
dringen. 

De vervolgactie valt samen met de 
Schoolbrengdag van de provincie 
Zuid-Holland. Deze dag heeft als 
doel om ouders en verzorgers te 
stimuleren om vaker op de fiets 

of lopend naar school te komen. 
Daarom hopen wij dat u ook 
uw kind fietsend of lopend naar 
school wil brengen op donderdag 
20 september.

Hoe ziet de vervolgactie eruit? 
Tijdens de ochtendspits leiden de 
leerlingen van groep 8 samen met 
wethouder Ralp Lafleur, een ludiek 
gekleed actieteam van SOAB Ad-
viseurs, de politie en Toezicht en 
Handhaving het verkeer rond de 
school in goede banen. Zo zor-
gen we samen voor een veiligere 
schoolomgeving voor de fietsende 
en lopende kinderen!

n Ziet u dit bord op donderdag 20 september? Dan wordt u omgeleid naar de basis-
school. 

Piepschuim levert u in bij het afvalbrengstation. 
Alleen dan kunnen we het recyclen.

Vragen? hvcgroep.nl/plastic

Stop 28 dagen met roken
Samen gaat het lukken!

www.stoptober.nl



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 19 september 2018

BEKENDMAKINGEN

Deze week geen bekendmakingen.

ALGEMENE PLAATSELIJKE 

VERORDENING/BIJZONDERE 

WETTEN

Verleende vergunningen/ontheffingen*
• Het plaatsen van een schaftkeet en 
hoogwerker bij de Van Assendelftgaarde 

18-114, 132-228 en de IJdenhove 13-128, 
130-230 van 17 september tot 19 okto-
ber 2018, datum bekendmaking 14 sep-
tember 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*
• Ring 146, vellen van een es, -houtop-
stand vellen, 10 september 2018
• Jan Wissenslaan 9, tijdelijke bouw, 
brandveilig gebruik, -brandveilig 
gebruik, 6 september 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.

• Nibbelinkstraat 69, vellen van een 
spar, -houtopstand vellen, 12 september 
2018
• Willem van Leenpad 1, vellen van een 
slangenden, -houtopstand vellen,  
12 septemberi 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


