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woensdag 13 februari 2019

“Hij komt helpen op de
ijzerwerkplaats.”
Een dementievriendelijke werkomgeving
Rien den Hartog, ijzerwerker bij
Koedood Dieselservice, begeleidt
sinds een jaar een gepensioneerde
collega (voorman ijzerwerkers) met
dementie. Een mooi voorbeeld van
een dementievriendelijke werkomgeving! Daarom kreeg Rien op donderdag 31 januari een vergeet-mijnietje opgespeld.
De ijzerwerker was ontroerd toen
het vergeet-mij-nietje werd opgespeld. Ook zijn collega’s werden er
stil van. “Het is eervol werk om een
zeer gewaardeerde en hardwerkende collega te mogen begeleiden”,
vertelt Rien over hoe zijn werkgever
omgaat met dementie.
“Sinds ongeveer een jaar komt hij
iedere donderdag naar de zaak en
dan vang ik hem op. Hij helpt enkele uren op de ijzerwerkplaats met
opruimen en schoonmaken. Daarbij
wordt hij geholpen door mij en mijn
collega. We vinden het normaal om
dit mogelijk te maken voor hem.

ACTIVITEITENKALENDER
• Maandag 18 februari
Vanaf 19.30 uur
Commissie WOS
Raadzaal gemeentehuis
• Woensdag 20 februari
Vanaf 20.00 uur
Commissies RZ De Volgerlanden / ABA Financiën
Raadzaal gemeentehuis
• Maandag 4 maart
Vanaf 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

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

Ook helpen we op deze manier zijn
vrouw; zij heeft dan even haar handen vrij.”
De voormalig voorman ging een
jaar geleden met pensioen. Ruim
voor hij zijn pensioen bereikte,
werd de ziekte dementie vastgesteld. Koedood Dieselservice wilde
hem graag tot aan zijn pensioen in
dienst houden, maar dat was lastig
toen de dementie erger werd. Rien
blikt terug: “In overleg met zijn
vrouw en kinderen hebben we toen
zijn werkzaamheden aangepast.
Ook werd hij elke dag thuis opgehaald en afgezet door onze service
coördinator.”
De directie van Koedood Dieselservice wil ook het certificaat Samendementievriendelijk en de sticker
te ontvangen. Daarvoor moeten ze
de online training volgen en aansluitend naar de voorlichtingsbijeenkomst. Op deze manier willen
ze Hendrik-Ido-Ambacht dementievriendelijker maken.

Koedood Dieselservice ontving een vergeet-mij-niet-speldje uit handen van Cristine Ruinard, aandachtfunctionaris werkgroep Dementievriendelijke gemeente. IJzerwerker, Rien den Hartog, begeleidt namelijk een gepensioneerde collega met dementie die komt helpen op de werkplaats.

Inloopmoment Jacobuslaan Het gemeentenieuws in een
Verbindingsweg dicht in de zomermaanden
nieuw jasje
Dinsdag 19 februari tussen 16.00 19.00 uur verzorgt Project De Volgerlanden een inloopmoment over de
werkzaamheden aan de Jacobuslaan.
Deze weg, die de Laan van Welhorst
en de Veersedijk verbindt, zal worden afgesloten in de zomermaanden.
We zorgen er dan voor dat de Jacobuslaan en de toekomstige rotonde
de definitieve plek krijgen, binnen
het nieuwe gebied De Vier Dorpjes in
De Volgerlanden.
Inloop
Tijdens het inloopmoment vertellen

de medewerkers van Project De Volgerlanden over de werkzaamheden
en wat u hiervan gaat merken. U
bent dan van harte welkom op het
gemeentehuis aan de Weteringsingel
1. U kunt zich melden bij de ingang
aan de rechterzijde van het gemeentehuis, direct bij de parkeerplaatsen.
Wilt u meer informatie over het aanbod van nieuwe woningen en zelfbouwkavels? U bent dan van harte
welkom op zaterdag 13 april tijdens
de Woonbeurs in De Volgerlanden.

We hebben een nieuwe website, • een nieuwe naam die meer de lamaar we krijgen ook een nieuw geding dekt en herkenbaarder is
meentenieuws! De verwachting is
(@gemeentehia);
per maart de gemeentepagina’s in • extra aandacht voor specifieke
een nieuw jasje te steken. Dit betethema’s voorzien van attentie blokkent dat de pagina’s van woensdag
ken (speerpunten uit het coalitie6 maart er anders uitzien.
programma);
• een duidelijker overzicht van publiDit is beter
caties (verkorten en verwijzen naar
Het gemeentenieuws ziet er dan iets
www.officielebekendmaking.nl,
anders uit en dat maakt de pagina’s
inzagetermijn hal gemeentehuis en
duidelijker. Zo past hij ook beter
telefoonnummer 14 078).
bij onze huisstijl, maar er verandert
meer:
Houdt het gemeentenieuws dus in
de gaten!

Gemeentenieuws
Samen werken aan
zelfstandigheid
Praat mee met de Sociale Dienst
Drechtsteden!

Om u nog beter van dienst te
kunnen zijn, maakt de Sociale
Dienst Drechtsteden een vernieuwend plan (visie). Daarin willen ze
opschrijven hoe ze diegenen die
dat nodig hebben, ook in de toekomst kunnen ondersteunen bij
financiële problemen en op het
gebied van zorg, werk en inkomen. De afgelopen maanden hebben zij hier over gesproken met
onze samenwerkingspartners, zoals zorgorganisaties, werkgevers
en vrijwilligersorganisaties.
Wat vindt ú belangrijk?
Zij horen graag wat ú als inwoner van een van de Drechtsteden belangrijk vindt, want uw
mening is waardevol en doet er
toe. Door mee te praten bepaalt
u mede wat er in het nieuwe
plan komt te staan! Kom daarom
in maart naar een van de avondbijeenkomsten en praat met hen
over vragen als:
• hoe zorgen we ervoor dat inwoners die ouder worden langer
thuis kunnen blijven wonen?
• hoe helpen we inwoners die
geen werk kunnen vinden aan
een werkplek?
• hoe ondersteunen we uw
buurtgenoten die een beperking hebben?
Misschien ontvangt u zelf wel
zorg of ondersteuning en wilt u
uw ervaringen aan hen vertellen.
Kom naar een Meet-up!
Hieronder leest u wanneer ze
bijvoorbeeld in Ambacht, Zwijndrecht en Alblasserdam aanwezig zijn. Nadere informatie, zoals
tijdstip en plaats publiceren zij
in de week voor de bijeenkomst
in de plaatselijke huis-aan-huiskrant. Bent u verhinderd op de
datum dat zij in uw gemeente
komen, maar u wilt wel meepraten? Bezoek dan een bijeenkomst op een avond dat het u
schikt. U bent van harte welkom
en kunt zich nu al aanmelden
via samen@sociaalbeleiddrechtsteden.nl. Geeft u dan wel aan
op welke datum u wilt komen.
Hendrik-Ido-Ambacht
dinsdag 5 maart 2019
Cascade
Zwijndrecht
donderdag 7 maart 2019
Nog niet bekend
Alblasserdam
donderdag 14 maart 2019
Nog niet bekend
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Verklein de kans op een
auto-inbraak!
De afgelopen weken is er ‘s nachts
in meerdere auto’s ingebroken in
Hendrik-Ido-Ambacht. De buit bestond vooral uit airbags. Het is al
vervelend als er iemand ongevraagd
aan uw spullen komt, maar aangifte
doen en het (laten) herstellen van de
schade kost u ook veel tijd.
SDNA-kit
De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
helpt u graag om zo veilig mogelijk te wonen. We geven daarom 20
SDNA-kits weg. We doen dit samen
met buurtpreventie en de politie.
Met de kit brengt u onzichtbare markeringen aan in uw auto. Auto’s en
auto-onderdelen die behandeld zijn
met dit DNA, worden na registratie
direct gekoppeld aan de rechtmatige
eigenaar. Zo wordt uw auto onaan-

Werk in de wijk

trekkelijk voor dieven.
Doe mee!
Alleen als inwoner van Hendrik-IdoAmbacht kunt u meedoen. Kijk op
www.h-i-ambacht.nl/SDNA en download het aanvraagformulier. Stuur
het uiterlijk 4 maart (ronde 1) naar
communicatie@h-i-ambacht.nl
en/
of uiterlijk 11 maart voor ronde 2. U
vindt het formulier ook op de leestafel op het gemeentehuis. U kunt het
formulier vóór de sluitingsdata inleveren bij de receptioniste. Per inwoner
kunt u maximaal 1 SDNA-kit winnen.
Burgemeester Jan Heijkoop kiest op
4 maart de eerste 10 winnaars en op
11 maart de laatste 10. Als u een kit
wint, dan nemen wij persoonlijk contact met u op.

1

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

7

Sophiapromenade naast het
gemaal Volgerlanden; aanbrengen afsluiter put;
Tot en met eind mei 2019

2

Fietspad na Havenhoofd Noordeinde; werkzaamheden
fietspad, overlast, straks een
betere doorstroming
3 september 2018 tot eind
februari 2019

8

IJdenhove: werkzaamheden
rioolreconstructie
9 januari 2019 - eind mei 2019

9

Rotonde Ambachtsezoom/
Reeweg, Ambachtsezoom:
grondtransport
24 januari - medio februari

3

4

5

Hoge Kade; nieuwbouw binnenbad zwembad De Louwert
Tot juni 2019
Rietlaan tussen Laan van
•
Welhorst en Steur; reconstructiewerkzaamheden volledige
afsluiting
•
7 januari 2018 t/m 8 maart 2019
Waelneslaan; herstraatwerkzaamheden
december 2018 tot eind
maart 2019

•
•

6

U kunt via de gemeente ook een SDNA-kit kopen met korting. Kijk hiervoor ook op www.h-i-ambacht.nl/SDNA.

Oud papier: wat mag in de
blauwe bak?
Steeds meer Ambachters scheiden
hun verschillende soorten afval. Ook
oud papier belandt steeds vaker in
de inmiddels welbekende blauwe
minicontainers of de grotere inzamelcontainer. Dit is goed nieuws, want
dit is goed voor het milieu. Om uw
papier en karton zo goed mogelijk in
te zamelen, is het goed te weten wat
u zoal in de blauwe bak kwijt kunt.

telefoongidsen, stripboeken, cadeaupapier, reclamefolders (zonder de
plastic huls), kartonnen dozen, papieren en kartonnen verpakkingen van
bijvoorbeeld koekjes, waspoeder of
rijst. Het zijn de dagelijkse voorbeelden van wat u in de oud papierbak
kunt doen. Natuurlijk horen schrijfen printpapier hier ook bij. Vuistregel
is dat het schoon en droog is.

Oude kranten en tijdschriften, en- Meer weten?
veloppen, eierdozen, wc-rolletjes, Wilt u meer informatie?
papieren zakken en draagtassen, Kijk op www.hvcgroep.nl.

Rietzanger; aanleggen definitieve bestrating, weg wordt
gefaseerd afgesloten
7 januari t/m 1 maart 2019

Overige werkzaamheden, op
diverse plaatsen:
veegwagen, maaien en schoffelen in hele gemeente doorlopend;
baggeren (zwaartepunt in
watergangen rondom Sportpark Schildman, zuidzijde wijk
Krommeweg en buurt De
Sandeling) tot maart 2019;
snoeiwerkzaamheden (beplanting); door heel de gemeente;
verwijderen 12 kapvergunningsvrije bomen op het perceel De
Baak 16 eind maart; bomenlijst
en situatietekening te raadplegen op de website.

Gemeentenieuws
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Openbare commissievergaderingen februari 2019
Op maandag 4 maart 2019 vergadert Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken
de gemeenteraad. Als voorbereiding Maandag 18 februari, 19.30 uur
daarop vergaderen de commissies • Besluitenlijst commissie WOS 21
januari 2019
in februari.
• Uitwisseling regionale samenwerking
Op de agenda’s van de commissievergaderingen staan de volgende • Stand van zaken nieuwbouw
zwembad De Louwert
vaste agendapunten: opening, vaststelling van de agenda, spreekrecht • Gesprek met Sociale Dienst
Drechtsteden – Input inventarisaburgers, mededelingen en ingekotie regionale beleidsvisie Sociaal
men stukken, informatie van het
Domein
college/portefeuillehouder,
agendapunten volgende vergadering en
sluiting. De commissievergaderin- Algemeen Bestuurlijke Aangelegengen vinden plaats in de raadzaal heden-Financiën/Ruimtelijke Zaken
- De Volgerlanden
van het gemeentehuis.
Woensdag 20 februari, 20.00 uur
De specifieke agendapunten vindt u • Besluitenlijst commissie RZ-de
Volgerlanden 22 januari 2019
hieronder per commissie/gecombi• Besluitenlijst commissie ABA-Fineerde commissie vermeld:

nanciën 23 januari 2019
• 4e Wijziging GR Bureau Openbare
Verlichting
• Vaststelling bestemmingsplan
‘Achterambachtseweg 49’
• Uitwisseling regionale samenwerking
• Brief Veldmeijer Regter VOF - Sluiting oliebollenzaak op 30 december 2018
• Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
(kennismaken, informatie verstrekken uit Veiligheidsregio ZHZ (b.v.
over de Veiligheidsmonitor) en het
beantwoorden van vragen over
VRZHZ welke bij de raad leven.

U kunt de stukken ook via de gemeentesite inzien: www.h-i-ambacht.nl/gemeenteraad. Wilt u uw
mening geven over een agendapunt
of over een onderwerp dat behoort
tot het werk-terrein van een van
de commissies? Maak dan gebruik
van het spreekrecht aan het begin
van de vergadering. Dit moet u
ten minste twee werkdagen voor
de vergadering melden bij de griffier. De griffier is bereikbaar via
telefoonnummer 14 078 en e-mail
gh.logt@h-i-ambacht.nl. U geeft dan
aan over welk onderwerp u iets wilt
zeggen. Vermeldt ook uw naam,
adres en telefoonnummer.

Tijdens de vergadering krijgt u maximaal vijf minuten het woord van de
voorzitter. Wanneer er meerdere insprekers zijn gaat dit in volgorde
van aanmelding. Tenslotte doet de
voorzitter of een lid van de raad
een voorstel voor de behandeling
van uw inbreng. De totale spreektijd bedraagt dertig minuten. Meer
over het spreekrecht kunt u lezen
in de gemeentegids en op de gemeentesite.

In de informatieruimte van het gemeentehuis liggen de vergaderstukken ter inzage.

Officiële publicaties
BEKENDMAKINGEN
Deze week geen bekendmakingen.
ALGEMENE PLAATSELIJKE
•
VERORDENING/BIJZONDERE WETTEN   
Verleende vergunningen/
ontheffingen*
• Vergunning kabels en leidingen •
aan Stedin Netten BV locatie
Breedeweer 61 periode 18 maart
2019/30 juni 2019, datum bekendmaking 13 februari 2019
• Vergunning kabels en leidingen •
aan Stedin Netten BV locatie S.
van Haegenstraat 1 periode 20
maart 2019/30 juni 2019, datum
bekendmaking 13 februari 2019
• Instemming kabels en leidingen •

POSTADRES

telefoon
e-mail
website

aan Breedband Drechtsteden Groep
BV locatie Druivengaarde 5 periode
4 februari 2019/30 juni 2019, datum
bekendmaking 13 februari 2019
Vergunning kabels en leidingen
aan Stedin Netten BV locatie
Vrouwgelenweg 80 periode 17
april 2019/24 april 2019, datum
bekendmaking 13 februari 2019
Instemming kabels en leidingen
aan Regio-Glasvezel BV locatie
Noordeinde-Grotenoord periode 1
april 2019/06 mei 2019, datum bekendmaking 13 februari 2019
Vergunning kabels en leidingen
aan Stedin Netten BV locatie Van
Kijfhoekstraat 29 periode 28 maart
2019/30 juni 2019, datum bekendmaking 13 februari 2019
Vergunning kabels en leidingen aan

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

gemeentehia

Stedin Netten BV locatie Achteramwoning, -bouwen, 25 januari 2019
bachtseweg 49a periode 30 januari
2019/25 november 2019, datum be- * Op www.h-i-ambacht.nl/bomenkap
kendmaking 13 februari 2019
vindt u de overzichten van de te vellen bomen. U kunt geen bezwaar ma* Bent u het niet eens met het besluit? ken of een zienswijze indienen tegen
Op
www.h-i-ambacht.nl/bezwaar een aanvraag. Wel kunt u de stukken
vindt u informatie over het indienen inzien. Hiervoor kunt u een afspraak
van zienswijzen, bezwaar, beroep en te maken met de afdeling Beheer
voorlopige voorziening. Hebt u vra- Openbare Ruimte (team vergunninggen? Neem dan gerust contact op met verlening en handhaving) op telefoonde afdeling Beheer Openbare Ruimte nummer 14 078.
(team vergunningverlening en handhaving) via telefoonnummer 14 078.
Verleende omgevingsvergunningen*
(regulier)
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Hoge Kade 37, plaatsen dakkapel
voorzijde woning, -bouwen, 7 feNieuwe aanvragen
bruari 2019
omgevingsvergunningen*
• Willy Sluiterstraat 11, plaatsen dak• Hoge Kade 23, vergroten van de
kapel voorzijde woning, -bouwen,

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

5 februari 2019
Besluit buiten behandeling laten
aanvraag omgevingsvergunning
• Silverkamp 50, plaatsen damwand
aan achterzijde woning, -bouwen,
7 februari 2019
* 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.

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 13 februari 2019

