Gemeentenieuws
woensdag 31 oktober 2018

Wat is uw idee voor het centrumgebied
tussen De Schoof en Cascade?
Wat gaan we doen met het gebied
tegenover winkelcentrum De Schoof?
Vorig jaar zijn de plannen om daar
De Schoof uit te breiden stopgezet
vanwege de bezwaren tegen dit plan.
Wij willen nu opnieuw nadenken met
de Ambachters over de toekomst van
dit gebied, dat ligt tussen De Schoof
en Cascade. Welke functies passen
daar? En hoe gaat het er uit zien?

te waarin de laatste jaren veel gebouwd is. Verder is in het coalitieprogramma vastgesteld dat in de
nieuwe gebiedsvisie aangegeven
moet worden:
• hoe we het gebied aantrekkelijker
kunnen maken zodat mensen elkaar daar kunnen ontmoeten;
• hoe we invulling geven aan het
gebied tegenover De Schoof (Graaf
Willemlaan / Van Godewijckstraat);
• hoe we een wandelpromenade
tussen De Schoof en Cascade
kunnen realiseren;
• dat de Graaf Willemlaan intact
wordt gelaten.

ties en zorgpartijen mee denken en
ideeën naar voren brengen. Ondernemers en omwonenden in en rond
het gebied zijn uitgenodigd voor de
eerste gespreksronde op dinsdag 13
november, vanaf 19.30 -21.00 uur in
het gemeentehuis. Later volgen nog
twee gespreksrondes. Doel van de
gespreksrondes is het ophalen van
wensen en behoeften, ideeën, gevoeligheden over functies, uitstraling van
het gebied en dergelijke, nog voor er
een eerste plan wordt getekend.
Wilt u ook meepraten? Wilt u zich
dan aanmelden bij projectsecretaris
mevrouw Ima Riksman, via e-mail
ima.riksman@dordrecht.nl.

Ontwikkelrichting
In het coalitieprogramma 2018-2022
wordt voor dit gebied een ontwikkeling beschreven van groen en
bebouwing. Expliciet wordt daarbij
genoemd dat groen de belangrijkste invulling is. Voldoende bomen Drie gespreksrondes
en struikgewas zijn een belangrijke In drie gespreksrondes kunnen win- Meer informatie vindt u op
kwaliteit van onze groene gemeen- keliers, inwoners, woningcorpora- www.h-i-ambacht.nl/centrum.

Bespaardag: woensdag 31 oktober
Hoe staat het met uw financiële situatie?
Woensdag 31 oktober is het Wereld
Bespaardag. Een dag die in het teken staat van minder geld uitgeven
en dus meer geld overhouden. Hoe
staat het met uw financiële situatie?
Breng uw situatie gemakkelijk in
beeld met het digitale Geldplan van
de Sociale Dienst Drechtsteden.

ACTIVITEITENKALENDER
• Maandag 5 november
Vanaf 19.00 uur
Begrotingsraad
Raadzaal gemeentehuis
• Donderdag 8 november
Vanaf 19.00 uur
Begrotingsraad +
raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis
• Dinsdag 20 november
Vanaf 20.00 uur
Commissie WOS
Raadzaal gemeentehuis
• Woensdag 21 november
Vanaf 20.00 uur
Commissies ABA-Financiën /
RZ-De Volgerlanden
Raadzaal gemeentehuis
Meer informatie over de
activiteiten kunt u vinden op
www.h-i-ambacht.nl

Geldplan
Ga naar
www.socialedienstdrechtsteden.nl/
geldplan en doorloop de volgende
drie stappen voor een advies op
maat:
1. een Quick Scan om te zien of u 3.
ergens hulp bij nodig heeft;
2. een overzicht van uw bezit-

“We zien onszelf als een gezin.”
Woensdag 31 oktober start de Week
van de Pleegzorg. Ambacht telt 40
tingen, schulden, inkomsten en pleeggezinnen; ze helpen door een
uitgaven;
kind tijdelijk (kort- of langdurend) in
een aantal concrete actiepunten huis te nemen. Zo is Patricia’s neefje
om uit de geldzorgen te komen 15 jaar geleden opgevangen door haar
of te blijven.
ouders. “Thuis wonen bij mijn zus en
dus zijn moeder biedt niet voldoende
stabiliteit”, vertelt zij openhartig.

De gemeenteraad bespreekt
de begroting
Op maandag 5 november en donderdag 8 november behandelt de
gemeenteraad de begroting 2019 2022. Op de pagina’s hierna ziet u
in een handige infographic de cijfers
uit de begroting en daarna leest u
de eerste reacties van de politieke
partijen.

Week van de Pleegzorg:
31 oktober t/m 7 november

U bent van harte uitgenodigd om
bij de vergaderingen aanwezig te
zijn. Op beide avonden begint de
raadsvergadering om 19.00 uur in
de Raadszaal van het gemeentehuis
(Weteringsingel 1 in Hendrik-Ido-Ambacht).

BEGROTING 2019

Natuurlijke gezinssituatie
Patricia’s vader vertelt over de vrijwillige plaatsing: “Zijn moeder heeft
het recht om hem terug te vragen.
In het weekend zeg ik altijd dat hij
naar zijn moeder mag, maar dat wil
hij niet.” Patricia denkt vanwege de
veilig haven die zij en haar vader zijn
geworden. “Hij heeft alles bij ons én
hij heeft goed contact met zijn moeder. Zij gaat mee op vakantie.” Haar
vader voegt nog toe dat hij altijd na
school zijn moeder belt. “We zien
onszelf niet als pleegouders, maar
als een gezin”, vindt Patricia.
“Ik doe de opvoeding; van opstaan
tot aan naar bed gaan. Hij wordt ‘s
ochtend om 08.00 uur met de taxi
naar school gebracht”, vertelt haar
vader. Patricia vult aan: “Mijn neefje
heeft autisme en een laag IQ waardoor hij continue herinnerd moet
worden aan wat hij moet doen,
en krijgt speciaal onderwijs. Ik ondersteun door de administratie te
doen; dokters- en tandartsafspraken,
zijn financiën, contactpersoon voor

school zijn en met mijn zus naar rapportbesprekingen gaan.”
Ook pleegouders worden?
Patricia raadt het aan om pleegouder te worden: “Je levert veel tijd
in, maar je doet het met liefde. In
het bijzonder als je kunt zorgen voor
een kind van familie of bekenden.
Ik denk dat wonen bij een bekende,
op een vertrouwde plek, fijn is voor
kinderen.”
Wilt u, net als Patricia en haar vader, ook pleegouders zijn? Pleegzorg Nederland is op zoek naar
‘supergewone’ mensen. Kijk op
www.supergewonemensengezocht.nl
en lees waarom ze nieuwe pleegouders werven.

Vier jaar geleden is Patricia’s
moeder overleden en sindsdien
ondersteunt zij haar vader in de
zorg van haar neefje. Toen hij
nog een baby was, hebben haar
ouders hem in huis genomen.
Zo zijn haar ouders pleegouders
geworden van hun kleinzoon.
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Naturalisatieceremonie
Op 15 oktober hebben deze mensen de Nederlandse nationaliteit
gekregen.

Van links naar rechts:
mevrouw J.T. Kusters-Sigda,
mevrouw. A.A. de valk-Abubaker,
burgemeester Jan Heijkoop,
mevrouw S. Elharraoui,
de heer H. Li en de heer A. Sediqi.

Maandelijkse
alarmering sirenes
Test op maandag 5 november

Als zich in onze gemeente of regio
een groot ongeval voordoet, dan
wordt u gealarmeerd via sirenes.
Afhankelijk van de omstandigheden, loeien de alarmering sirenes
in de hele gemeente of een deel
daarvan.
In heel Nederland worden deze
sirenes maandelijks op de eerste
maandag om precies 12.00 uur
getest. Dit gebeurt op maandag 5
november. Gaat de alarmering sirene op een ander moment dan dit?
Sluit vervolgens ramen, deuren en
schakel de regionale rampenzender Radio Rijnmond, te ontvangen
op 93.4 FM, in.

Gouden huwelijk
Het echtpaar Dijksman-Cramer was
op maandag 29 oktober vijftig jaar
getrouwd. Burgemeester Jan Heijkoop heeft hen deze dag gefeliciteerd met hun gouden huwelijk.
Het echtpaar heeft vier kind en 11
kleinkinderen.

50-jarig huwelijk echtpaar
Dijksman-Cramer.
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Nieuwe bushaltes voor R-net bussen
Op 9 december start Qbuzz met
een nieuwe, snelle busverbinding
naar Rotterdam Kralingse Zoom en
Dordrecht: R-net lijn 488. Hiervoor
worden de bushaltes bij Reeweg/De
Hoge Bogerd en Cascade aangepast
naar een R-net bushalte.

aangepast. Er moeten eerst nog kabels en leidingen worden verlegd.
Deze haltes zijn begin 2019 gereed.

Bereikbaarheid bushaltes
Alle bushaltes blijven tijdens de
werkzaamheden in gebruik. Wellicht
moet u wel op een andere locatie inStart werkzaamheden
en uitstappen. Hierover wordt u bij
Aannemer Verheij Infra start begin de bushalte geïnformeerd.
november met de werkzaamheden.
De halte bij Cascade is medio no- Fietsenstallingen
vember gereed. De werkzaamheden Bij Cascade worden de bestaande
bij de bushaltes Reeweg/De Hoge fietsenstallingen verwijderd. Dit
Bogerd vinden in fasen plaats.
wordt van tevoren aangegeven. Zo
heeft u de tijd om uw fiets weg te
Verkeersveiligheid voorop
halen. U kunt uw fiets parkeren in de
De grootste wijziging aan De Hoge tijdelijke stallingen. Fietsen die in de
Bogerd vindt plaats aan de zijde oude stallingen achterblijven worden
van de woonwijk De Sandeling. door de aannemer verplaatst naar de
Voorheen stapten reizigers direct tijdelijke stallingen.
in- en uit op het fietspad. Dit kon
gevaarlijke verkeerssituaties ople- R-net bussen
veren. Straks is het in- en uitstap- R-net bussen rijden over snelle,
pen op het halteperron van de bus doorgaande routes en stoppen in de
een stuk veiliger. Hierom wordt het regel minder vaak. De bussen rijden
fietspad achter de halte aangelegd. minimaal 4 keer per uur en in de
Ook zijn de nieuwe bushaltes rui- spits vaker. R-net bussen zijn commer vormgegeven, waardoor die fortabeler dan gewone bussen en
bushaltes beter toegankelijk zijn. hebben snelle wifi, USB-poorten en
In totaal moet een vijftal bomen opklaptafels. Ook de haltes bieden
worden verwijderd. Op een andere aan reizigers meer wachtcomfort en
plaats in de gemeente worden dan hebben digitale informatiepanelen
weer vijf bomen herplant. In een la- met actuele vertrektijden.
ter stadium wordt de gehele halte

Voor informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met
wim@verheijsliedrecht.nl of 0184-433095. Informatie over de nieuwe
dienstregeling per 9 december 2018 vindt u op www.qbuzz.nl/dav. En
over het R-net op www.rnet.nl

Werk in de wijk

Boomplantdag:
woensdag 14 november
Symbolische start bomen herplanten
Woensdag 14 november viert Hendrik-Ido-Ambacht de Boomplantdag;
de start van het plantseizoen. Bomen die in het najaar worden geplant, kunnen in de wintermaanden
goed wortelen. Ze kunnen daar al
hun energie voor gebruiken, want
ze maken in het najaar en de winter geen nieuwe takken en bladeren.
De Boomplantdag is de symbolische
start om bomen te herplanten die het
afgelopen jaar in het openbaar gebied zijn gekapt, omdat bijvoorbeeld
de straat opnieuw ingericht is of de
bomen niet meer gezond waren.
Bibliotheek
Speciaal voor de Boomplantdag
heeft de openbare bibliotheek in
Cascade een presentatieblok ingericht. Hierop staan interessante en
grappige jeugdboeken over bomen,
zoals boeken van de serie ‘De waanzinnige boomhut’ en informatieve
boeken over bomen. Kom gerust kijken!
Bomen planten
Op de Boomplantdag 2018 planten leerlingen van OBS De Waterle-

lie acht bomen in het Sophiapark.
Ze doen dit samen met wethouder
Ralph Lafleur en groenaannemer
GKB. GKB schenkt deze bomen aan
de Ambachters.
Voordat de kinderen de bomen gaan
planten krijgen ze een interessante
natuurles van Duurzaamheidscentrum Weizigt. Hier leren ze waarom
bomen belangrijk zijn. Iedereen is
welkom om te komen kijken! Het
planten begint om ongeveer 10.30
uur, tegenover Sophiastaete.

1

Elzengaarde tussen Boomgaarde en Aardbeigaarde dicht;
bouw woningen Waterhof
17 juli 2017 - februari 2019

2

Noordeinde; werkzaamheden,
overlast, straks een betere
doorstroming
3 september tot
eind december 2018

3

Gehele Brederodehof; bestratingswerkzaamheden worden
gefaseerd uitgevoerd
11 juni tot eind december 2018

4

Hoge Kade; nieuwbouw binnenbad zwembad De Louwert
Tot juni 2019

5

Sophiapromenade voor
Hoogambacht; voorbereidende
werkzaamheden en herbestratingswerkzaamheden
8 oktober tot begin november

6

Bushalte Reeweg (aan de
Ambachtsezoom); plaatsen
laadpaal voor bussen
22 oktober tot aan medio
december 2018

7

Huijgensstraat; herstraatwerkzaamheden
week 42 (15 t/m 19 oktober)
tot eind december 2018

•

•

Overige werkzaamheden, op
diverse plaatsen:
veegwagen, maaien en
schoffelen in hele gemeente,
doorlopend;
winterschouw (het verwijderen
van de waterplanten uit de
watergangen) van 1 t/m 31
oktober 2018
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Op de koffie met... echte Ambachters!
“Normaal gesproken lezen mensen
de krant of bladeren ze in een boek
aan de leestafel. Op donderdag 25
oktober was ik te gast bij de wekelijkse koffieochtend van de bibliotheek en ga ik met deze tafel vol
mensen in gesprek.

middels echt Ambachter voelen. Ik
ontmoet een mevrouw wier buren
statushouder zijn en door het goede contact weten ze nu veel meer
van elkaars achtergrond en levensstijl. En tijdens al deze ontmoetingen voel ik: het zit in onze dorps-

cultuur om tolerant te zijn, tolerant
naar elkaar en naar wat er in onze
gemeente gebeurt.

Winnaar Volgerlanden
Zomerfoto actie 2018

Ik heb veel opgehaald en neem een
hoop mee terug naar het gemeentehuis. Maar vooral een goed gevoel.”

We bespreken allerhande onderwerpen. Van de busverbinding, die
wordt overgenomen door Qbuzz,
tot de begraafplaats, waar sommige
plekken moeilijk bereikbaar zijn
voor scootmobielen. Van de brug
over de Laan van Welhorst tot het
oplossen van de vuurwerkoverlast
in het Sophiapark. Van de nieuwe
winkels in De Schoof en de uitvraag
van de gemeente over het winkelaanbod in heel Ambacht, tot het
maaien van gras.
Ik sprak met mensen die om Ambacht geven en daarom de moeite
namen om naar de bibliotheek te
komen. Ik ontmoet een mevrouw
die al tegen de 90 is en nog steeds
overal op de fiets naar toe gaat. Ik
ontmoet mensen die niet in Ambacht geboren zijn, maar zich in-

Burgemeester Jan Heijkoop was op donderdag 25 oktober te gast bij
de wekelijkse koffieochtend van de bibliotheek.

Minh Xuan is de winnaar van de VolgerlandenZomerfoto actie 2018, met
de foto van haar kleindochter in het Sophiapark.

Officiële publicaties
BEKENDMAKINGEN
Deze week geen bekendmakingen.
ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING/BIJZONDERE WETTEN
Verleende vergunningen/
ontheffingen*
• Het wijzigen van leidinggevenden
op de drank- en horecavergunning
van de Heeren van Ambacht, Dorpsstraat 22, datum bekendmaking 22
oktober 2018.
• Het oprichten van een tijdelijke
bouwplaats op het grasveld tussen Schildmanstraat 43 en Hoge
Kade 25 van 1 november 2018 tot
1 oktober 2019 t.b.v. sanering gasleidingen, datum bekendmaking 22
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oktober 2018.
• Het innemen van een incidentele
standplaats op 10 november 2018
op het parkeerterrein van winkelcentrum De Schoof t.b.v. fietsreparaties, datum bekendmaking 23
oktober 2018.
• Het wijzigen van leidinggevenden op
de drank- en horecavergunning van
Bella Milano, Kerkstraat 7, datum
bekendmaking 24 oktober 2018.
• Het wijzigen van leidinggevenden
op de exploitatievergunning van
Bella Milano, Kerkstraat 7, datum
bekendmaking 24 oktober 2018.
• Het schenken van alcoholische
drank in het Grieks Eethuis Yiamas,
Sophiapromenade 4, datum bekendmaking 19 oktober 2018.
• Het plaatsen van een bouwkeet, toilet en hoogwerker bij de Van Gode-

Postbus 34
3340 AA
Hendrik-Ido-Ambacht
14 078
gemeente@h-i-ambacht.nl
www.h-i-ambacht.nl

gemeentehia

wijckstraat 9-275 vanaf 22 oktober
tot 30 november 2018, datum bekendmaking 19 oktober 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*
• Molenhoef 28, plaatsen dakkapel
voordakvlak, -bouwen, 18 oktober
2018

• Sacraments-bogerd 19, vellen van
twee berken (particulier), houtopstand vellen, 19 oktober 2018
• De Veldoven 33, oprichten van
CrossFit, -planologisch afwijken, 19
oktober 2018
• Zwanebloem 10, plaatsen van een
schuur in de voortuin, -bouwen,
-planologisch afwijken, 17 oktober
2018

Verleende omgevingsvergunningen*
(regulier)
• Sacraments-bogerd 19, vellen van
twee berken (particulier), -houtopstand vellen, 26 oktober 2018
• Steenbakkersstraat 10A, uitbreiden
van de woning op de begane grond
en de eerste verdieping, -planologisch afwijken, -bouwen, 25 oktober
2018

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) op 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.

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 31 oktober 2018

