
n Tweede lustrum Veteranendag op 
26 mei in Cascade.

n Op 1 mei opende het buitenbad van De Louwert. Een mooie kans om de bouwhek-
ken te versieren met tekeningen van het ideale zwembad volgens Ambachtse basis-
schoolkinderen. Maandag 7 startten we met heien; een nieuwe fase in de bouw van 
het zwembad.

De handen ineenslaan

Maak Ambacht dementievriendelijk  

Gemeentenieuws
Woensdag 9 mei 2018

Activiteitenkalender

n Donderdag 17 mei  
 Van 19.30 - 21.30 uur
 Spreekuur politie
 Politiebureau 
 Weteringsingel 1

n Dinsdag 22 mei
 Om 20.00 uur 
  Commissie W.O.S.
 Raadzaal gemeentehuis

n Woensdag 23 mei
 Om 20.00 uur 
  Commissie RZ – 
 De Volgerlanden
 Raadzaal gemeentehuis

n Donderdag 24 mei
 Om 20.00 uur 
 Commissie A.B.A.-Financiën
 Raadzaal gemeentehuis

n Maandag 4 juni
 Om 20.00 uur 
 Raadsvergadering
 Raadzaal gemeentehuis 

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

n Cristine Ruinard, aandachtsfunctionaris van werkgroep Dementievriendelijke ge-
meente Ambacht.

n Wilt u meer weten over de ziekte dementie? Meldt u dan voor donderdag 10 mei 
aan voor deze inloopochtend over geheugensteun.

Het aantal mensen met dementie blijft stijgen en dit betekent dat we 
er vaker mee te maken krijgen. Maar hoe gaan we om met dementie 
en herkennen we de signalen? Ambacht wil een dementievriendelijke 
gemeente zijn; een gemeenschap waarin onze inwoners met dementie 
zo lang mogelijk participeren. Reiken wij hen een hand toe als zij hulp 
nodig hebben?

INLOOPOCHTEND
GEHEUGENSTEUN

bedoeld voor mensen met 
dementie, hun mantelzorgers 
en iedereen die op wat voor 
manier dan ook betrokken is 
bij de ziekte dementie.

• Informeel samenzijn 
• Heeft u vragen?  Stel ze aan  
 ervaringsdeskundigen
• Uitleg van muziekagoog over wat  
 muziek doet voor iemand met dementie
• Gratis manicure
• Gratis maaltijd (aanmelden voor 10 mei  
 bij Cristine Ruinard, 078-681 10 10) 

Namens werkgroep 
Dementievriendelijke gemeente,
Cristine Ruinard 

Donderdag 17 mei
10.00 - 13.00 uur

Locatie  Ontmoetingscentrum Wielstaete
 Van Kijfhoekstraat 146
 Hendrik-Ido-Ambacht

KOM EN 
PRAAT 
MEE OVER 
DEMENTIE

Mooi programma 
Veteranendag 

Wall of Fame 
nieuw zwembad

Op 26 mei aanstaande vindt het 
tweede lustrum van de Veteranen-
dag van Hendrik-Ido-Ambacht en 
Zwijndrecht plaats in Cascade.

Na een bewogen jaar moest het 
comité helaas afscheid nemen van 
twee leden. Op 26 mei worden zij 
en alle andere veteranen die ons 
het afgelopen jaar ontvallen zijn, 
herdacht.
Bent u veteraan en wilt u aanwe-
zig zijn? Geef u dan op via het ant-
woordformulier dat u deze week 
bij de uitnodiging heeft ontvan-
gen.
We hopen op een volle zaal met 
jonge en oude veteranen. Er is 
een mooi programma gemaakt 
voor deze dag. De TRIS-groep 

zorgt er weer voor dat het pu-
bliek mee kan rijden in militaire 
voertuigen. Natuurlijk krijgt u ook 
genoeg tijd om met de kamera-
den oude verhalen op te halen.  
Graag tot 26 mei. 

Ambacht wil een dementievrien-
delijke gemeente meer onder de 
aandacht brengen. “Daarom heb-
ben we lokale ondernemers een 

brief verstuurd dat we contact 
gaan opnemen voor het maken 
van een eventuele afspraak. We 
zullen dan samen kijken wat wij 

voor hen kunnen betekenen om 
bijvoorbeeld winkels, restaurants 
of paramedisch centra demen-
tievriendelijk te maken”, vertelt 
Cristine Ruinard, aandachtsfunc-
tionaris van werkgroep Dementie-
vriendelijke gemeente Ambacht. 
“Het is van groot belang dat we 
weten hoe iemand met dementie 
zich gedraagt en hoe we dan met 
ze omgaan. We moeten GOED, 
waarbij de letters staan voor 
Geruststellen, Oogcontact, Even 
meedenken en Dankjewel, om-
gaan met dementie wanneer er 
onverwachte situaties voordoen; 
iemand loopt verdwaald over 
straat en weet de weg naar huis 
niet meer, iemand loopt een res-
taurant uit zonder te betalen of 
iemand doet boodschappen en er 
wordt op een niet prettige manier 
gereageerd bij de kassa.”

Samen dementievriendelijk
De werkgroep maakt dementie 
bespreekbaar door het organi-
seren van een inloopochtend 
GeheugenSteun, zie afgebeelde 
flyer. “Tijdens deze inloopochtend 
kan men bijvoorbeeld vragen stel-
len aan ervaringsdeskundigen. 
We organiseren deze ochtend 
om inwoners met dementie een 
leuke ochtend te bezorgen en de 
mantelzorger te ontlasten. Zo’n 
inloopochtend willen we continu-
eren door het bijvoorbeeld vier 
keer per jaar te organiseren”, al-
dus Cristine.
Daarnaast biedt de werkgroep 

een gerichte training voor mede-
werkers om onverwachte situaties 
op de werkvloer te voorkomen. 
“We zijn al in een vergevorderd 
stadium als het gaat om het de-
mentievriendelijk maken van een 
lokale supermarkt. Zo zijn we 
bezig met online trainingen voor 
hun medewerkers en gaan we een 
voorlichting geven. Hier staat dan 
een waardering tegenover; het 
uitreiken van een certificaat en 
een vergeet-mij-nietje sticker voor 
bij de ingang. Zij worden vervol-
gens de eerste dementievriende-
lijke supermarkt in Ambacht!” 
Ambacht wil haar gemeentehuis 
ook dementievriendelijk maken, 
want medewerkers van de afde-
ling Burgerzaken hebben per-

soonlijk contact met klanten met 
dementie. Zij kunnen hen helpen; 
als zij de signalen van dementie 
leren herkennen en handvatten 
krijgen hoe ze GOED kunnen om-
gaan met inwoners met dementie, 
dan worden onverwachte situaties 
aan de balie voorkomen. 

Hoe maakt u Ambacht dementie-
vriendelijk?
Wilt u Ambacht ook dementie-
vriendelijk maken? Dan kunt 
u contact opnemen met Cris-
tine Ruinard via telefoonnummer 
076 - 681 10 10. Of wilt u meer 
informatie over Dementievrien-
delijke gemeente, kijk dan op  
www.samendementievriendelijk.nl 

Gewijzigde verkeers-
situatie De Louwert
Per 9 mei wordt het verkeer naar 
het parkeerterrein ter hoogte van 
het zwembad aan de Hoge Kade 
omgeleid en geldt er eenrichtings-
verkeer. 

Het zwembad is dan te bereiken 
via de toegangsbrug naar het par-

keerterrein aan het Burgemeester 
Hofplein bij De Ridderhal. Het par-
keerterrein kan men vervolgens 
verlaten via de toegangsbrug van 
het zwembad. Deze verkeerssitu-
atie geldt voorlopig voor anderhalf 
jaar, vanwege de nieuwbouw van 
het zwembad. 



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 1 juni 2018

➌  Vrouwgelenweg ter hoogte van Perenlaantje; uitvoeren van 
sonderingen 

 woensdag 16 mei 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, weggedeelte tussen de Antoniuslaan en de 
Pompe van Meerdervoortsingel; grootschalig onderhoud. Om-
leiding verkeer met bebording

 14 mei t/m 22 juni

➏    De Ring vanaf nummer 361 t/m 455, aan beide kanten van de 
weg; herstelwerkzaamheden aan trottoirs en parkeervakken

 In mei en juni.

➐   Hoge kade; nieuwbouw binnenbad zwembad ‘ De Louwert’
 vanaf heden tot juni 2019

➑   A16 afslag Hendrik-Ido-Ambacht 
  Rijkswaterstaat voert negen nachten vanaf 13 mei en in de 

weekenden van 25 mei en 1 juni werk uit aan de op- en af-
ritten van de A16 (Hendrik-Ido-Ambacht). Verkeer kan gebruik 
blijven maken van het knooppunt, maar van vrijdag 25 mei 
22.00 tot maandag 28 mei 05.00 uur is de oprit naar de 
A16 richting Rotterdam dicht. Van vrijdag 1 juni 22.00 uur 
tot maandag 4 juni 05.00 uur zijn zowel de op- als de af-
rit van de A16 Hendrik-Ido-Ambacht volledig afgesloten. Het 
verkeer wordt in beide weekenden omgeleid met borden.  
www.werkzaamheden.rijkswaterstaat.nl. 

 Vanaf 13 mei, 2 weekenden deels afgesloten

➒  Grootschalig onderhoud Van de Eijndestraat, Scheltingastraat 
en Van Valckesteinstraat.

  De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd van half mei 
tot eind juli. Het verkeer wordt d.m.v. bebording omgeleid.

 Overige werkzaamheden, op diverse plaatsen:
•   veegwagen, maaien en schoffelen in hele gemeente, 
 doorlopend;
•    rooien, stobben, inboet/aanplant van bomen in de gemeente 

tot mei 2018 jaarlijkse onderhouds-/schoonmaakbehandeling 
kunstwerken in de openbare ruimte op diverse locaties, maand 
april (op de website van de gemeente kunt u alle informatie 
vinden over de kunstwerken in de omgeving)

Werk in de wijk
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Gouden 
huwelijk

Onkruid 
bestrijden zon-
der chemische 
middelen

Sinds een aantal jaren gebruikt 
de gemeente geen chemische 
bestrijdingsmiddelen meer om 
het onkruid op de verhardingen 
te bestrijden. Onkruid bestrij-
den vindt namelijk plaats door 
de combinatie van hete lucht 
en heet water te gebruiken. Het 
gevolg is dat we geen pestici-
den hoeven te gebruiken. 

Het toepassen van lucht en wa-
ter is een alternatieve manier 
van onkruid bestrijden. Op de 
moeilijk bereikbare plaatsen 
gebruiken we een bosmaaier. 
Als inwoner kunt u ook bijdra-
gen aan de kwaliteit van uw 
woonomgeving door zelf het 
onkruid rondom uw woning te 
verwijderen. 

Meer informatie?
Wilt u meer weten over onkruid-
bestrijding? Op  de website 
www.h-i-ambacht.nl vindt u on-
der Ik woon, Ambachts groen 
algemene informatie over het 
onderhoud van openbaar groen 
en diverse documenten waarin 
het beeldkwaliteit staat be-
schreven. 

Helpt u de politie om 
cybercrime op te sporen?
De computer en het Internet zijn 
niet meer weg te denken uit de 
hedendaagse maatschappij. In-
formatie- en computertechnologie 
(ICT) vernieuwen zich razend snel 
en hiermee is ook cybercrime on-
derdeel geworden van onze hui-
dige samenleving. De politie werkt 
samen met de overheid en het 
bedrijfsleven om cybercrime op te 
sporen, maar ook te bestrijden. U 
kunt ons daarbij helpen door aan-
gifte te doen en uzelf te bescher-
men.

Cybercrime is criminaliteit met ICT 
als middel én doelwit. U hoeft 
geen computer of internetaanslui-
ting te hebben om er slachtoffer 
van te worden. Zo bevatten de 
meeste telefoons en bankpassen 
computerchips die gemanipuleerd 
kunnen worden door cybercrimi-
nelen. Maar ook bedrijfssystemen, 
moderne auto’s en chipkaarten zijn 
vatbaar voor cybercrime. Voor het 
plegen van cybercrime gebruiken 
criminelen speciale apparatuur en 
software. Daarom hanteert de po-
litie voor de opsporing van cyber-
crime, op haar beurt ook geavan-
ceerde middelen en technieken.

Wat kan ik doen om cybercrime te 
voorkomen?
Uw digitale veiligheid is niet te 
garanderen, maar u kunt zich wel 
wapenen tegen veelvoorkomende 
cybercrime:

• Zorg dat uw computer goed be-
veiligd is en dat u de benodigde 
updates downloadt en installeert.
• Maak gebruik van een virus-
scanner, firewall, anti-spyware, 
advertentieblokkers (apps die ad-

vertenties tegenhouden die moge-
lijk een virus bevatten) en veilige 
websites.
• Gebruik een goed wachtwoord 
van minimaal acht tekens met 
hoofdletters en kleine letters, cij-
fers en bijvoorbeeld symbolen, zo-
als een vraagteken of uitroepteken 
erin.
• Maak een back-up van uw docu-
menten, klik niet op onverwachte 
linkjes en geef nooit uw inlog- of 
pincode af.

Hoe doe ik aangifte van cyber-
crime?
Van alle criminaliteit kunt u aan-
gifte doen via het telefoonnum-
mer 0900 - 8844.  Bij aangifte 
van cybercrime is het goed om te 
vragen of een digitaal expert aan-
wezig kan zijn hierbij. Zorg dat u 
geen digitale sporen verloren laat 
gaan; zet de computer niet uit en 
bewaar zoveel mogelijk informatie 
of breng deze mee. Van een aantal 
delicten kunt u ook online aangifte 
doen via www.politie.nl.

Tip: Kijk ook eens op  
www.checklistdigitaalveilig.nl voor 
de meest recente info en tips om-
trent digitale veiligheid.

Uw wijkagent
Voor meer informatie kunt u te-
recht bij uw wijkagent. De gege-
vens van uw wijkagent staan op 
www.politie.nl door in het menu 
Mijn buurt uw postcode in te toet-
sen. Hier vindt u dan de naam van 
uw wijkagent en het dichtstbijzijn-
de politiebureau. Als elke seconde 
telt, dan kunt u 112 bellen. Als het 
ook zonder zwaailicht kan, bel dan 
0900 - 8844 (lokaal tarief ).

Officiële publicaties

Kennisgeving

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING/
BIJZONDERE WETTEN

Verleende vergunningen/ontheffingen* 
• Het organiseren van een evenement 
t.b.v. vaderdag op 16 juni 2018 van 
11:00 tot 16:00 uur (op- en afbouw van 
10:00 tot 17:00 uur) bij het winkelcen-
trum Hoogambacht, datum bekendma-
king 30 april 2018.
• Het produceren van versterkt geluid 
tijdens vaderdag op 16 juni 2018 van 
11:00 tot 16:00 uur bij het winkelcen-

trum Hoogambacht, datum bekendma-
king 30 april 2018. 
• Het organiseren van een afsluitings-
feest bij O.B.S. de Bron, Bekestein 50 
op 12 juli 2018 van 17:00 tot 20:00 uur 
(op- en afbouw van 13:00 tot 21:00 
uur), datum bekendmaking 30 april 
2018.
• Het produceren van versterkt geluid 
tijdens het afsluitingsfeest bij O.B.S. de 
Bron, Bekestein 50 op 12 juli 2018 van 
17:00 tot 20:00 uur, datum bekendma-
king 30 april 2018.
• Het organiseren van het evenement 
“Opening nieuw jeugdspeelpark” op 

6 juli 2018 van 14:00 en 17:00 uur 
(op- en afbouw van 09:00 tot 18:00 
uur) en 7 juli 2018 van 10:00 tot 16:00 
uur (afbouw tot 20:00 uur) aan de 
Rossenburgpad 12, datum bekendma-
kring 30 april 2018.
• Het produceren van versterkt geluid 
tijdens het evenement “Opening nieuw 
jeugdspeelpark op 6 juli 2018 van 14:00 
tot 17:00 en 7 juli 2018 van 10:00 en 
16:00 uur, datum bekendmaking 30 
april 2018. 
• Het plaatsen van een hijskraan op 
12 mei 2018 van 07:00 tot 10:00 uur er 
hoogte van de Teunis Stooplaan, datum 

bekendmaking 2 mei 2018.

Geweigerde vergunningen/ontheffingen*
• Ontheffing verbod op openstellen 
van de winkel Jumbo van Daalhuizen, 
De Schoof 120 op 10 en 21 mei 2018, 
datum bekendmaking 30 april 2108.

Noodkap
• Het direct vellen van één Catalpa 
(trompetboom), staande op de locatie 
Bekestein 48 t/m 56 ter hoogte van het 
kindcentrum De Meander  in verband 
een slechte stabiliteit door ziekte en 
scheefstand waardoor een verhoogd 

risico op breuk is, datum bekendmaking 
1 mei 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.

n Echtpaar Rozema-de Waard 
 Foto C. van Meerten 

Het echtpaar Rozema-de Waard 
was op 7 mei vijftig jaar ge-
trouwd. Burgemeester Jan He-
ijkoop heeft hen gefeliciteerd 
met hun gouden huwelijk Het 
echtpaar heeft 10 kinderen en 
24 kleinkinderen.

Vaststelling ‘Subsidie-
regeling interne job-
coaching Drechtsteden’ 
Het Drechtstedenbestuur heeft in 
de vergadering van 9 mei 2018 de 
‘Subsidieregeling interne jobcoa-
ching Drechtsteden’ vastgesteld. 
Hiermee is uitvoering gegeven 
aan het eerder vastgestelde be-
leid rondom de ondersteuning van 
werknemers met een arbeidsbe-
perking. 

De subsidieregeling richt zich op 
werkgevers die meer dan 15 werk-
nemers met een arbeidsbeperking 

in dienst hebben. Deze werkge-
vers kunnen subsidie krijgen voor 
de kosten van een gekwalificeerde 
jobcoach die in dienst is van de 
betreffende werkgever. Zo kan aan 
werknemers met een arbeidsbe-
perking passende ondersteuning 
worden geboden om duurzaam 
aan de reguliere arbeidsmarkt 
deel te nemen. De regeling treedt 
in werking op 17 mei 2018 met te-
rugwerkende kracht tot 1 januari 
2018. 



Officiële publicaties
Omgevingsvergunningen

Nieuwe aanvragen 
omgevingsvergunning*
• Aert Schoumanstraat 4, plaatsen dak-
kapel voordakvlak, -bouwen, 3 mei 
2018
• Dorpsstraat 5, aanvraag blokhut voor-
erf, -bouwen, -planologisch afwijken, 30 
april 2018
• Machteld Sandelijnslaan 56, realiseren 
van een aanbouw, -bouwen, 17 april 
2018
• Watersnip 4, realiseren van een 
woning, -bouwen, 1 mei 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.

Verleende omgevingsvergunningen* 
(regulier)
• Machteld Sandelijnslaan 56, realiseren 
van een aanbouw, -bouwen, 3 mei 2018
• Tromplaan 80, plaatsen dakkapel op 
voordakvlak, -bouwen, 3 mei 2018
• Vreedebestpad 10/Rossenburgpad 12, 

brandveilig gebruik van het zorggebouw 
op het jeugdspeelpark, -brandveilig 
gebruiken, 2 mei 2018

Besluit verlenging beslistermijn 
omgevingsvergunning
Op 4 mei 2018 hebben burgemeester 
en wethouders besloten de beslissing 
op de aanvraag omgevingsvergunning, 
locatie Louwersplein 1, ingediend 7 
maart 2018 voor het uitbreiden van het 
gebouw, te verdagen tot uiterlijk 23 juni 
2018.

Besluit verlenging beslistermijn 
omgevingsvergunning
Op 4 mei 2018 hebben burgemeester 
en wethouders besloten de beslissing 
op de aanvraag omgevingsvergunning, 
locatie Nijverheidsweg 41, ingediend 14 
maart 2018 voor het aanbrengen van 
een laad- en loskuil, het aanbrengen 
van een 2-tal dockshelters en het aan-
leggen van uitritten, te verdagen tot 
uiterlijk 20 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.

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 9 mei 2018


