Gemeentenieuws

Woensdag 28 maart 2018

Welke partijen gaan de komende 4 jaar samenwerken?
Burgemeester Jan Heijkoop maakte afgelopen vrijdag de officiële uitslag bekend van de gemeenteraadsverkiezingen:
lijst 1

SGP-ChristenUnie

3804 stemmen

7 zetels

lijst 2

Gemeente Belangen

2986 stemmen

5 zetels

lijst 3

CDA

1722 stemmen

3 zetels

lijst 6

VVD

1552 stemmen

3 zetels

lijst 5

D66

1289 stemmen

2 zetels

lijst 7

P.v.d.A.

881 stemmen

1 zetel

lijst 4

A.U.B. (Ambacht Uw Belang)

715 stemmen

1 zetel

lijst 8

E.V.A.

508 stemmen

1 zetel

Uw stem
Het is elke verkiezingsdag weer spannend hoeveel
Ambachters er gaan stemmen. Met een opkomst van
ruim 58% (ongeveer even hoog als in 2014) liggen
we iets boven het landelijk gemiddelde van 55%.
Om een zo goed mogelijk stemadvies te krijgen hebben inwoners bovendien meer dan 10.000 keer de
digitale stemwijzer ingevuld.
n Tijdens een openbare zitting van het centraal stembureau Hendrik-Ido-Ambacht
maakt burgemeester Jan Heijkoop de officiële verkiezingsuitslag bekend.

Activiteitenkalender
n Donderdag 29 maart
20.00 uur
Raadsvergadering
installatie nieuwe
(burger)raadsleden
Raadzaal

Wat gebeurt er nu?
De komende dagen gaan de verschillende partijen

“Spoor-collectie
komt thuis”

n Dinsdag 10 april 2018
Vanaf 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal

Gratis terras
Een terras plaatsen is financieel aantrekkelijker geworden
voor Ambachtse horecaondernemers.
Zij mogen voortaan gratis gebruik maken van gemeentegrond. Terrasjes zorgen voor
meer levendigheid en gezelligheid. Horecaondernemers moeten wel gewoon een vergunning van de gemeente hebben
en voldoen aan de gestelde
voorwaarden.

Voor eind dit jaar
permanent Baxfit

“Ik ben vooral verrast over de
enorme bereidheid van mensen
om mee te denken over onze buitenruimte”, zegt projectleider Jette
Hannaart enthousiast.

n Maandag 9 april 2018
Van 16.00 - 18.30 uur
Wmo Adviesraad
Gemeentehuis
Hendrik-Ido-Ambacht

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

Uitslag Referendum
Afgelopen woensdag konden alle Ambachters ook
stemmen vóór of tegen het referendum voor de wet
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Met 7066
stemmen vóór en 5269 tegen gaven de inwoners van
ons dorp hun mening hierover.

Tientallen sportieve Ambachters
testten de fitnesstoestellen die
onder de naam Baxfit op proef in
het Baxpark stonden. Wat leverde
het op?

n Maandag 2 april
Tweede Paasdag
Gemeentehuis gesloten

n Woensdag 11 april 2018
Van 19.30 - 21.30 uur
Spreekuur politie
Politiebureau
Weteringsingel 1

met elkaar praten over wat zij de komende vier jaar
belangrijk vinden om voor elkaar te krijgen in Hendrik-Ido-Ambacht. In de vorige periode werkten SGPChristenUnie, CDA en PvdA samen.

n Arie Verhoeven bij een deel van de Spoor-collectie dat in het gemeentehuis staat:
“Grote kans dat ook dit ooit in het huis aan de Kerkstraat stond.”

“Eerlijk gezegd hielden we lange
tijd de boot af ”, zegt Arie Verhoeven van het Historisch Genootschap. “Pas toen we gingen
denken aan een nieuwe expositieruimte en de Spoorcollectie gezien
hadden, kwam het idee om die te
combineren met de wens van de
gemeente om de Spoorcollectie bij
ons onder te brengen.”

te zien in Hendrik-Ido-Ambacht. De
klok in de Raadzaal bijvoorbeeld,
is een stuk uit de Spoor-collectie.
“Misschien wel het mooist”, zegt
Arie “Waarschijnlijk heeft die in
de burgemeesterswoning aan de
Kerkstraat gestaan. Dat geldt voor
een groot deel van de Spoor-collectie die al jarenlang ligt opgeslagen in Den Haag.”

In maart
Historisch
gemeente
Maar: wat

Stijlkamer
Eind 2016 ging het bestuur van het
Historisch Genootschap met het
college van B&W naar Den Haag
om een goed beeld te krijgen van
de collectie. Arie “Toen werden
ook wij enthousiast. Prachtige
schilderijen, mooi houtsnijwerk en
glimmende antieke stijlkasten.”
Over een aantal maanden kan iedereen de stukken bewonderen in
de stijlkamer van Den Brommert.
Arie: “Mooi dat de Spoor-collectie
eindelijk weer thuiskomt.”
Wilt u meer weten over de erfenis van Leonia Spoor - Van Tichelt, lees dan het hele interview
met Arie op onze facebookpagina
www.facebook.com/gemeentehia.

dit jaar kwamen het
Genootschap en de
tot overeenstemming.
is de Spoor-collectie?

Spoor-collectie
“De Spoor-collectie is een flinke
erfenis die Leonia Spoor - Van Tichelt, schoondochter van oud-burgemeester Willem Spoor, in 1966
aan Hendrik-Ido-Ambacht naliet”,
legt Arie uit. “Dat deed ze onder
bepaalde voorwaarden. Zo mocht
de inboedel niet verkocht worden
en moest deze in Ambacht tentoongesteld worden.”
Klok
Delen van de erfenis zijn inderdaad

Waarom de pilot Baxfit?
Jette: “Door fitnesstoestellen in
het Baxpark te plaatsen, konden
we het best beoordelen òf en
welke toestellen gebruikt zouden
worden. We wilden namelijk ook
weten of het Baxpark een goede
plek is voor een buitenfitnessplek.
En wat de ideeën van de gebruikers zijn. Met die kennis kunnen
we straks iets neerzetten waar
mensen graag gebruik van maken.
En dat is belangrijk, want bewegen is gezond.”

Wat is de uitkomst?
“Positief. De toestellen werden intensief gebruikt, ook al was het in
de afgelopen maanden niet altijd
mooi weer. Baxpark leidt niet onder Baxfit, het park bleef gebruikt
worden zoals het voor de pilot
werd gebruikt. Daar zijn we blij
om, we weten nu dat het Baxpark
een geschikte plek is voor een permanent Baxfit.”

Permanent Baxfit?
“Ja, op basis van de reacties maken we nu een definitief plan voor
Baxfit. De steps, een brug, push
up-bars en ringen komen zeker
terug. Een pull up-bar werd het
meest gemist en komt er dus ook,
net als een klimtoestel. De toestellen worden iets verder uit elkaar
geplaatst, zodat sporters meer
ruimte hebben. Voor het eind van
dit jaar staat er een permanent
Baxfit.”

n Projectleider Jette Hannaart kijkt naar de locatie waar voor eind dit jaar permanent
fitnesstoestellen staan.

Vuilnisman
dagje vrij
Op Tweede Paasdag, maandag
2 april, is de vuilnisman een
dagje vrij. Ook de milieustraat
is gesloten.
Als uw vaste inzameldag op een
feestdag valt, dan wordt uw afval
op een andere dag opgehaald.
Kijk op de digitale afvalkalender via www.hvcgroep.nl of in de
HVC afval-app wanneer dit is.

Werkzaamheden begraafplaats
Een begraafplaats moet er verzorgd uitzien. We geven de graven, paden en het groen op onze
gemeentelijke
begraafplaatsen
daarom veel aandacht. Ook ruimen we af en toe graven.
Grafmonumenten
In de week van 26 maart starten
we op begraafplaats Achterambachtseweg met het verwijderen
van ongeveer 85 grafmonumenten
en het bijbehorende groen. Het
gaat om graven waarvan de rech-

ten zijn verstreken. We verwijderen
op die plekken de steen, maar niet
de stoffelijke resten daaronder. Op
de plek van de steen komt voorlopig gras.
Nabestaanden
Nabestaanden zijn door ons, zoals
dat hoort, zo goed mogelijk geïnformeerd over de werkzaamheden.
Van een aantal graven houden we
het monument nog even apart,
zodat nabestaanden het kunnen
ophalen.

mer, Hoven Landscaping, probeert
dat zoveel mogelijk te beperken.
Bij uitvaarten of diensten in de
aula voert de aannemer sowieso
geen overlastgevende werkzaamheden uit.
Bezoekers
Bezoekers kunnen tijdens de
werkzaamheden terecht op de begraafplaats zoals gewoonlijk. De
werkzaamheden kunnen wel wat
overlast veroorzaken. De aanne-

Vragen?
Neem voor meer informatie contact op met de beheerder van de
begraafplaats, de heer de Haan.
Dat kan via het algemene telefoonnummer 14078 of via
b.den.haan@h-i-ambacht.nl

2,5 JAAR ONDERWEG NAAR?

Onderzoek algemene voorzieningen in Hendrik-Ido-Ambacht

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.

De rekenkamer onderzocht of de algemene voorzieningen - zoals bedoeld bij de
decentralisaties - bijdragen aan een sterk lokaal sociaal domein.
Een algemene voorziening zijn diensten of activiteiten zonder indicatie. Het idee is dat
met de inzet hiervan inwoners meer meedoen en langer thuis wonen en minder
maatwerkvoorzieningen gebruiken.

OPZET ONDERZOEK
Beknopte
documentenanalyse

Telefonische interviews
aanbieders

Interviews stakeholders

Face-to-face interviews 22 gebruikers
algemene voorzieningen

Digitale enquête onder
medewerkers (45% respons)

WAT ZIJN DE CONCLUSIES?

Beleid is op orde

Algemene
voorzieningen werken
preventief

Algemene
voorzieningen sluiten
aan op de doelgroepen

Het sociaal wijkteam
speelt een belangrijke
rol

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.

Informatievoorziening is
voldoende, maar kan
beter

Medewerkers zijn
tevreden en toegerust

Vrijwilligerspotentieel is
groot, er is echter jonge
aanwas noodzakelijk

WAT KAN ER NOG BETER?

#1.

Zorg voor een actieve
promotie en maak
hierin onderscheid in
doelgroepen

#2.

Manage verwachtingen
bij inwoners als het
gaat om een aanvraag
maatwerkvoorziening bij
de SDD

#3.

Zorg voor een
duidelijke trekkersrol
van de gemeente bij
het werven van -jongevrijwilligers

Dit onderzoek is uitgevoerd door RadarAdvies in opdracht van de rekenkamercommissie Hendrik-Ido-Ambacht

Het nieuwe vaarseizoen is weer
begonnen. Vanaf 1 maart 2018
tot en met 15 november 2018
mogen leden van de steigervereniging “Het Waaltje” hun
bootjes weer aan de gebouwde
steigers aanmeren.
Ter hoogte van de Kerkstraat
zijn alle steigers al verhuurd.
Aan de Dorpsstraat zijn nog
een aantal plaatsen beschikbaar.
Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met
steigervereniging.het.waaltje@gmail.com

HENDRIK-IDOAMBACHT
DOET
GLAS IN ‘T BAKKIE

Alle veteranen van Zwijndrecht en
Hendrik-Ido-Ambacht zijn op zaterdag 31 maart van harte welkom
voor een inloopmiddag.
Hier ontmoet u jonge en oude veteranen en er zijn ook enkele militaire voertuigen te bewonderen.
De middag begint om 16.00 uur en
eindigt om 19.00 uur en is bij de
TRIS (troepenmacht in Suriname),

Werk in de wijk

Burgemeester de Bruïnelaan 134 in
Zwijndrecht.
Als het goed is heeft u een persoonlijke uitnodiging ontvangen
via uw gemeente. Vanzelfsprekend kunt u uw partner en eventuele kinderen meenemen. Later
ontvangt u ook een persoonlijke
uitnodiging voor de jaarlijkse veteranendag. Deze is op 26 mei in
Cascade te Hendrik-Ido-Ambacht.

Vanaf zaterdag 21 april

www.h-i-ambacht.nl/werkindewijk

Beschikbare
steigers in
Het Waaltje

31 maart:
Veteranen bijeenkomst

Nieuwe verkeerssituatie
Veersedijk
Er wordt al een tijdje hard gewerkt aan de herinrichting van
de Veersedijk. Vanaf zaterdagmiddag 21 april gaat hier een nieuwe
verkeerssituatie in. Verkeer vanaf
de A15 kan dan niet meer bij De
Schenkel de Veersedijk inrijden.
Dat deel is dan eenrichtingsverkeer. De Veersedijk is bereikbaar
vanaf de wijk Oostendam en de
Antoniuslaan.
Afronding werkzaamheden
Het gedeelte vanaf pompstation
Berkman tot aan de Antoniuslaan
is bijna gereed. Op het gedeelte
vanaf de Antoniuslaan tot aan
de Veerweg worden deze week
de laatste werkzaamheden uitgevoerd aan met name de inritten
van de bedrijven. Dinsdag 3 april
starten de werkzaamheden op het
laatste deel tussen de Veerweg en
De Schenkel. Op zaterdag 21 april
wordt het asfalt aangebracht op
de gehele Veersedijk. Aan het einde van die dag wordt de nieuwe
verkeerssituatie ingesteld.
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➊ E lzengaarde tussen Boomgaarde en Aardbeigaarde dicht;
bouw woningen Waterhof
17 juli 2017 - november 2018

➋
De week na 21 april worden nog
enkele resterende werkzaamheden
uitgevoerd zoals het aanbrengen
van belijning op de weg en het
aanbrengen van een coating op de
nieuwe snelheidsremmende plateaus.
Als het weer tegenzit, kan de planning nog wijzigen.

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 – eind maart

➍

Antoniapolder
Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van de ontwikkeling
van het bedrijventerrein Antoniapolder. Met de werkzaamheden
aan het bedrijventerrein wordt de
Antoniapolder en dus Hendrik-IdoAmbacht beter en veiliger bereikbaar gemaakt.

Nijverheidsweg; rioolreconstructie tussen de nrs. 24 t/m 32
eind maart afgerond

➎ 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

➏

In gebruik stellen fonteinen Baxpark en Wereldbol (Graaf Willemlaan-Antoniuslaan (op rotonde)
26 maart – 30 maart 2018

Overige werkzaamheden, op diverse plaatsen:
•	veegwagen, maaien en schoffelen in hele gemeente, doorlopend;
•	snoeien langs Krommeweg, daarna andere locaties, tot eind
maart 2018;
• baggeren, van 7 december 2017 tot en met maart 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)

Officiële publicaties
Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning*
• Reeweg 72A, het uitbreiden van de
woning, -bouwen, -planologisch afwijken, 12 maart 2018
• Scholekster 5, realiseren van een
nieuwe woning, -bouwen, -uitweg
maken, hebben of veranderen, 5 maart
2018

• Sandelingenstraat 17, het vergroten
en wijzigen van het schoolgebouw,
-bouwen, -planologisch afwijken,
15 maart 2018
• Voorn 120, bouwen van een woning,
-bouwen, -planologisch afwijken,
13 maart 2018
• Vrouwgelenweg 100, het realiseren
van een houten garage, -bouwen,
11 maart 2018
• Watersnip 11, het realiseren van een
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woning, -bouwen, -planologisch afwijken, 26 februari 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) op
telefoonnummer 14078.

Verleende omgevingsvergunningen*
(regulier)
• Krommeweg 37, vergroten bestaande
woning, -bouwen, -planologisch afwijken, 20 maart 2018
• Oude Raadhuisplein 9, plaatsen dakkapel aan achterzijde, -bouwen, 23
maart 2018
• Warmoeziershof 26, plaatsen dakkapel
voordakvlak, -bouwen, 19 maart 2018

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

*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.

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 28 maart 2018

