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Het verhaal van een mantelzorgster

“Mijn man heeft dementie”

“Dementie is iets abstracts. Veel
mensen denken: dat gebeurt bij
de buren, niet bij mij. Tot het wel
gebeurt…”, zegt de Ambachtse
mantelzorgster. Het is haar man
overkomen en dit heeft een behoorlijke impact op haar leven.
“Vier jaar geleden ging er een
lampje branden: iets was niet
goed. Het was nog vaag, maar
bepaalde handelingen van mijn
man waren anders. Een jaar later
werd het specifieker. Zo stopte hij
op een rotonde en gaf het verkeer
van rechts voorrang. Of hij vergat
bijvoorbeeld boodschappen te
doen. Toen ging het best snel
achteruit. Tal van onderzoeken
volgden: een hersenscan en een
ruggenmergpunctie. Ook kreeg
hij elektroden op zijn hoofd om
te kijken hoe snel zijn hersenen
reageerden.
In het begin was het vreemd voor
onze omgeving; hij is niet meer
diegene die ze kennen en dat
vindt men eng. Ons wereldje is
kleiner geworden. Ook is hij gestopt met zijn hobby’s, want hij
schaamde zich. Hoe mooi zou het
zijn als er ook activiteiten voor
deze doelgroep georganiseerd
worden op één locatie?”

n De wereld van de mantelzorgster en haar man is kleiner geworden, doordat mensen het lastig vinden ermee om te gaan. Leer
ook GOED om te gaan met dementie en herken de signalen.

Activiteitenkalender

Gun GFT-afval een
tweede leven

n Maandag 27 augustus
Vanaf 20.00 uur
Commissie WOS
Raadzaal gemeentehuis

Als u groente-, fruit- en tuinafval
(GFT) gescheiden van andere afvalsoorten aanbiedt, krijgt het een
tweede leven.

n Dinsdag 28 augustus
Vanaf 20.00 uur
Commissie RZ –
De Volgerlanden
Raadzaal gemeentehuis

HVC kan het dan namelijk verwerken tot compost. Compost wordt
gebruikt in de land- en tuinbouw,
maar ook in sier- en moestuinen
en bij het maken van tuinaarde en
potgrond. Bovendien wordt van de
stoffen die vrijkomen bij het maken van compost groene stroom
gemaakt. En dat komt het milieu
dan weer ten goede.

n Woensdag 29 augustus
Vanaf 20.00 uur
Commissie ABA – Financiën
Raadzaal gemeentehuis
n Donderdag 30 augustus
Vanaf 20.00 uur
Spreekuur politie
Politiebureau
Weteringsingel 1

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

Begrip tonen en ruimte geven
Naast de mantelzorg heeft mevrouw ook een baan. “Hier word
ik goed opgevangen. Dat is zo
belangrijk; begrip tonen en ruimte geven. In geval van nood mag
en kan ik weg. Daar ben ik dankbaar voor! Het is zo belangrijk dat
je gesteund wordt door familie,
vrienden, kennissen en je werkgever.”

60 jaar getrouwd

Zelf compost maken
U kunt natuurlijk ook zelf compost
maken om voor uw eigen tuin te
gebruiken. Uw tuin bloeit en groeit
goed op compost!
Composteren is het proces waarbij bacteriën, schimmels en kleine
bodembeestjes GFT omzetten
in compost. Heel veel GFT-afval
kunt u zelf composteren in een
compostvat, een compostbak of
composthoop. Zo voorziet u uw eigen tuin van gratis compost. Voor
meer informatie over GFT-afval kijk
op www.hvcgroep.nl.

Gft: de basis voor groen gas en compost.
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n Zaterdag 1 september
Van 10.00 tot 17.00 uur
Zomerparkdag
n Maandag 10 september
Vanaf 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

De moeilijkste beslissing in je
leven
Ze vertelt dat hij nu in een re-

delijk ver gevorderd stadium zit.
“Een zinnig gesprek kunnen we
niet meer voeren. Er gaan soms
uren voorbij zonder dat er wat
gezegd wordt. Het is zwaar. Je
moet de hele dag schakelen en
meegaan in die goede en slechte
momenten. Van te voren weet je
niet wat voor humeur hij heeft.
Het is moeilijk om je partner te
zien aftakelen.
Als hij wordt opgenomen in De
Blije Borgh, dan woon ik alleen.
Dit vind ik verschrikkelijk! Ik
hecht zo aan die gebruiken; hij zit
op de bank televisie te kijken en
ik zit met een kop koffie. Maar je
komt in een fase dat je het niet
langer trekt, omdat je die specialistische kennis niet hebt. Dan
moet je de verzorging over geven
aan iemand die die kennis wel
heeft. Dat is heel dubbel, de aller
moeilijkste beslissing in je leven.”
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Afval scheiden. Samen halen we eruit wat erin zit.

De heer De Bruijn en mevrouw De
Bruijn-Van Oudheusden waren op
31 juli zestig jaar getrouwd. Burgemeester Jan Heijkoop heeft hen

op deze dag gefeliciteerd met hun
diamanten huwelijk.
Het echtpaar heeft twee kinderen
en één kleinkind.

Werk in de wijk
➊

Elzengaarde tussen Boomgaarde en Aardbeigaarde dicht
bouw woningen Waterhof
17 juli 2017 - december 2018

➋	Burgemeester Hofplein, Baxpark ter hoogte van de Huysweer en
Wassenaar van Obdampark
Aanleg van drie fonteinen

➌	Van de Eijndestraat, Scheltingastraat en Van Valckensteinstraat
	Grootschalig onderhoud. Werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Omleiding verkeer met bebording. Rioolreconstructie Van
de Eijndestraat.
Mei tot eind augustus 2018
➍

Gehele Brederodehof
Bestratingswerkzaamheden (gefaseerd uitgevoerd)
11 juni tot eind 2018

➎	Van

➏
Vanwege de vakantie is er in
augustus geen ‘Koffie met een
cop’.

www.h-i-ambacht.nl/werkindewijk

Kijfhoekstraat tussen De Raadtweg en De Pompe van Meerdervoortsingel
Rioolreconstructie
4 juni tot medio september 2018
Hoge kade
Nieuwbouw binnenbad zwembad ‘De Louwert’
vanaf heden tot juni 2019

Overige werkzaamheden, op diverse plaatsen:
• veegwagen, maaien en schoffelen in hele gemeente, doorlopend;
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Officiële publicaties
BEKENDMAKINGEN
WET MILIEUBEHEER
• Oprichting bedrijf voor gitaarles
Schildmanstraat 72
Op 2 juli 2018 is een melding
ontvangen in het kader van het
“Activiteitenbesluit milieubeheer”. Het
gaat over het oprichten van een bedrijf
voor het geven van gitaarles gelegen
aan de Schildmanstraat 72 te HendrikIdo-Ambacht. Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer Z-18-337682.
• Wijziging inrichting Veersedijk 187
Op 21 juni 2018 is een melding
ontvangen in het kader van het
“Activiteitenbesluit milieubeheer”. Het
gaat over het veranderen van de inrichting gelegen aan de Veersedijk 187 te
Hendrik-Ido-Ambacht. De verandering

betreft het vervangen van 1 van de
zandtrechters op het terrein. Deze melding is afgehandeld onder zaaknummer
Z-18-337126.
• Wijziging inrichting Het Tasveld 8
Op 6 juli 2018 is een melding
ontvangen in het kader van het
“Activiteitenbesluit milieubeheer”. Het
gaat over het veranderen van de inrichting, zijnde een productie- en verpakkingsbedrijf, gelegen aan Het Tasveld 8
te Hendrik-Ido-Ambacht. Deze melding
is afgehandeld onder zaaknummer Z-18337877.
Indien daaraan behoefte bestaat
kunnen, onder verwijzing naar het
zaaknummer, inlichtingen worden ingewonnen bij de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid, tel.nr. 078 - 770 85 85.
De directeur van de Omgevingsdienst
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Zuid-Holland Zuid vestigt er de aandacht op dat deze bekendmaking uitsluitend een informatief karakter heeft.
Dordrecht, 8 augustus
burgemeester en wethouders van
Hendrik-Ido-Ambacht
namens dezen, de directeur
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Nieuwe aanvragen
omgevingsvergunning*
• Dadelgaarde 93, plaatsen dakkapel
voordakvlak, -bouwen, 25 juli 2018
• Jan Wissenslaan 9, nieuwbouw school
Villa Ambacht, bouw, -bouwen, -planologisch afwijken, 31 juli 2018
• Jan Wissenslaan 9, nieuwbouw school

Villa Ambacht, tijdelijke bouw, -bouwen,
1 augustus 2018
• Jan Wissenslaan 9, vellen van 13
essen (particulier), -houtopstand vellen,
31 juli 2018
• Van Assendelftgaarde 51, maken van
een inrit, -uitweg maken, hebben of veranderen, 26 juli 2018
• Veersedijk tussen huisnummer 32 en
34, oprichten van een woongebouw,
-bouwen, 20 juli 2018
• Voorn 122 (kavel 29), bouwen van
een woning, -bouwen, 26 juli 2018
• Wassenaar van Obdampark 2, vergroten woning, -bouwen, 31 juli 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

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

vergunningverlening en handhaving) op
telefoonnummer 14078.
Verleende omgevingsvergunningen*
(regulier)
• Onderdijkse Rijweg 222 t/m 230 even,
realiseren van 5 rijwoningen (project
‘Dijkwachter’), -planologisch afwijken,
-bouwen, 3 augustus 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.

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 8 augustus 2018

