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Stichting CAI Fonds voor Ambacht

“Wij zijn trots op onze projecten”
Stichting CAI Fonds is ontstaan uit
de verkoop van het kabelnetwerk in
de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.
De verkoop heeft ongeveer 8,5 miljoen euro opgeleverd en dat geld
beheert de stichting. Hiermee zijn
de afgelopen jaren verschillende
projecten gerealiseerd in Ambacht.
Ruud Vat, voorzitter van de stichting, vertelt namens het bestuur
wat Stichting CAI Fonds precies
doet en waar ze trots op is.

op de hanging baskets, omdat die
Ambacht opfleuren. Daarnaast zijn ze
ook trots op de enorme bijdrage die
de stichting heeft geleverd aan het
vernieuwen van het zwembad. Verder is het project van het Historisch
Genootschap een mooie toevoeging
aan de gemeente, want de geschiedenis is van ons allemaal! Ruud: “We
kijken uit naar het vernieuwde zwembad en het pand van het Historisch
Genootschap.” Verder zijn ze trots
op de nieuwe stoelen in Cascade en
Projecten voor onze inwoners
waar veel kinderen blij mee zijn ge“Het CAI fonds ondersteunt financi- maakt: het nieuwe Jeugdspeelpark.
eel verschillende projecten die bin- “Eigenlijk zijn we trots op al onze
nen onze gemeente plaatsvinden projecten”, roept de voorzitter!
en bedoeld zijn voor onze inwoners”, vertelt Ruud. Zo beoordeelt Ideeën zijn welkom!
de stichting ingediende projecten. “We laten ons graag uitdagen door
Die moeten namelijk voldoen aan inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht
bepaalde voorwaarden, zoals met als het gaat om nieuwe projecten
een doelstelling op het gebied van en/of initiatieven. Denk eens aan
bijvoorbeeld kunst en cultuur en de jeugd en DOK3; wat zouden
natuur en milieu. De stichting ver- wij hierin nog kunnen betekenen?
leent geen subsidies of structurele Let op: wij zullen als bestuur alfinanciële ondersteuning.
tijd goed kijken of de ingediende
projecten ook passen binnen de
doelstellingen zoals die zijn vastgeHet bestuur van Stichting CAI Fonds is trots op al hun projecten in Ambacht. Ook de kleine projecten, zoals de Trots op groot en klein
De stichting is onder andere trots legd”, zegt Ruud.
nieuwe fonteinen en de herinrichting van Kerkplein.

Dementievriendelijke gemeente

Kom en praat mee
Inloopochtend Geheugensteun: 4 juli
Elke eerste donderdag van de
maand is er een inloopochtend Geheugensteun. Deze ochtend is bedoeld voor mensen met dementie,
hun mantelzorgers en iedereen die
op wat voor manier dan ook betrokken is bij de ziekte dementie. Komt
u ook meepraten over dementie?
Koffie en thee staan voor u klaar!

Datum:
Tijd:
Locatie:
		
		
		
Toegang:
		

donderdag 4 juli
10.00 - 12.00 uur
restaurant Ontmoetingscentrum Wielstaete,
Kijfhoekstraat 146,
Hendrik-Ido-Ambacht
gratis | aanmelden
is niet nodig

Blog van de wethouder: Eerder inspelen op zorg en
ondersteuning met het preventieplan
“Sinds 2015 zorgt de gemeente
voor voldoende hulp en ondersteuning aan kwetsbare inwoners
(jongeren, licht verstandelijk beperkten, mensen met een psychische stoornis en ouderen). Ik zie
in mijn functie als wethouder dat
steeds meer kwetsbare inwoners
vragen om hulp en ondersteuning.
We denken dat dit door bijvoorbeeld de toename van het aantal
ouderen alleen maar meer wordt.
Ook hoor ik vaak vanuit het Jeugdteam en het Sociaal Wijkteam dat
inwoners pas hulp en ondersteuning zoeken als problemen (te)
moeilijk worden.
Daarom startten we begin 2019 met
het maken van een preventieplan
voor het Sociaal Domein (=waar
alle zorg en ondersteuning onder
valt). Met het preventieplan willen
we ervoor zorgen dat problemen bij
inwoners eerder gezien worden. Zo
organiseren we bijvoorbeeld extra
activiteiten die problemen kunnen
voorkomen, zoals het autismeteam
voor jongeren en meer bewegen
voor ouderen. Ook voorlichting en

training zullen we vaker gebruiken De komende tijd zal ik u in mijn
om de kwetsbaarheid van inwoners blog regelmatig bijpraten over hoe
ver we zijn met het opstellen van
kleiner te maken.
het preventieplan.”
Om zo goed mogelijk te weten
te komen of u bekend bent met
de hulp en ondersteuning die de Steven van Die,
gemeente u biedt, praatten we de wethouder Sociaal Domein
afgelopen maanden met inwoners
en zorgaanbieders. De uitkomsten
van de gesprekken besprak ik samen met medewerkers van alle
betrokken instanties tijdens een
eerste bijeenkomst op 13 juni in
Cultureel Centrum Cascade. Tijdens
dit overleg dachten we ook na
over nieuwe activiteiten om eerder
problemen op te sporen, of om
problemen te voorkomen. Met alle
informatie uit de gesprekken en de
ideeën uit het overleg, gaan we de
komende maanden het preventieplan Sociaal Domein opstellen.
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Werk in de wijk

31

aug

08

juli

04

juli

Agenda
Van 19.30 tot 21.30 uur
Spreekuur politie
Politiebureau
Weteringsingel 1
Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis
Van 10.00 tot 17.00 uur
Zomerparkdag
Evenement door
hele gemeente

1

Hoge Kade: werkzaamheden
nieuwbouw binnenbad
zwembad De Louwert,
werkzaamheden sloop oude
(huidige) binnenbad
Tot einde 2019

6

7
2

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

Collecte
Geen collectevergunning
afgegeven
8 t/m 13 juli 2019

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram

Nea (links op de foto) woont aan de Amandelgaarde. Zij wilde de speelplaats
in haar buurt leuker maken, want er stond alleen een basketbalpaal. Dus
schreef de jonge bewoonster een brief aan de gemeente met de vraag of wij
haar konden helpen. Het resultaat: Twister op het asfalt! Nu kunnen Nea en
de buurtkinderen Twister buiten spelen.

Van plantsoen naar tijdelijk
gazon
Op verschillende plekken in de gemeente staan plantsoenen die verzorgd moeten worden. Zo is de beplanting op sommige plekken dood
waardoor er kale plekken zijn ontstaan. Op andere plekken zijn veel
wortelonkruiden aanwezig die lastig
handmatig te verwijderen zijn. Om
weer een verzorgd beeld te krijgen, verwijdert de gemeente slechte
plantsoenen en vervangt deze tijde-

3

4

lijk door gazons.
Een gazon is een veld met kort gemaaid gras. Dit ziet er mooier uit en
is makkelijk te verzorgen. Het maaien
is tegelijk ook een manier om wortelonkruiden te bestrijden. De tijdelijke
gazons worden weer beplant nadat
het Meerjaren Onderhouds- en Vervangingsplan is opgesteld voor het
openbaar groen in Ambacht.

5

Afsluiting Pompe van
Meerdervoortsingel:
herstratingswerkzaamheden
3 juni t/m 7 juli 2019
Jacobuslaan: voorbereidende
werkzaamheden aan zuidzijde
van de weg voor reconstructie;
geen verkeershinder
11 juni t/m 19 juli 2019
•
Jacobuslaan: reconstructie
tussen kruising met BaarsZalm en rotonde Veersedijk,
volledige afsluiting voor alle
verkeer
20 juli t/m 30 augustus 2019

•

•

Ambachtsezoom: bouwrijp maken toekomstig bedrijvenpark
21 februari - medio juli 2019
•

IJsduiker: aanbrengen van
definitieve bestrating tussen
Aalscholver en Zilverreiger,
volledige afsluiting
17 juni t/m 12 juli 2019
Aansluiting Bongerd op
Krommeweg: aanbrengen
inritconstructie op de aansluiting, volledige afsluiting van
Bongerd tussen Krommeweg
en Amandelgaarde
24 juni t/m 12 juli 2019

Overige werkzaamheden, op
diverse plaatsen:
veegwagen, maaien en schoffelen in hele gemeente doorlopend;
snoeiwerkzaamheden (beplanting en hagen): door heel de
gemeente;
herinrichting van de rotondes:
beplanten rotonde Droomeiland Krommeweg/Laan van
Welhorst – rotonde Ambachtsezoom – rotonde Ambachtsezoom/Sophialaan/Rietlaan;
zomerschouw: maaien riet (onder waterlijn) en waterplanten
om doorstroming te verbeteren, vanaf week 25 t/m 29.

Agenda openbare raadsvergadering
Maandag 8 juli 2019, 20.00 uur,
Raadzaal gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende
vaste punten: opening, vaststelling
van de agenda, spreekrecht burgers, vragenhalfuurtje raadsleden,
notulen raadsvergadering, lijst van
ingekomen stukken en eventuele
mededelingen en de sluiting.
Op grond van de adviezen van de
raadscommissie zijn de raadsvoorstellen onderverdeeld in hamerstukken (H) en debatstukken (D).
De raad behandelt de volgende

voorstellen:
7.		 Raadsvoorstellen Algemeen
		 Bestuurlijke Aangelegen		 heden - Financiën
7.1 D Jaarstukken 2018
7.2 D Kadernota 2020
7.3 H Wijziging GR VRZHZ
7.4 D Reclame in de Buitenruimte
7.5		 Wijziging benoeming plv
		 lid Drechtraad
8.		 Raadsvoorstellen Welzijn,
		 Onderwijs, Sociale Zaken
		 Geen onderwerpen
9.		 Raadsvoorstellen Ruimtelijke
		 Zaken - De Volgerlanden
9.1 H Baggerplan 2019

9.2 H
		
9.3 H
		
9.4 H
		
		
		
9.5 H
		
		
		
9.6 D
		
10.		
11.		

Grex 2019 Ambachtsezoom
fase 1
Grex 2019 Ambachtsezoom
fase 1a
Ontbinden organisatie regionaal project Noordoevers
en verdeling middelen exploitatie Noordoevers
Vaststelling parkeernota en
bestemmingsplan ‘Parapluherziening parkeernormen
Hendrik-Ido-Ambacht 2018’
Vaststellen Gebiedsvisie
Centrum
Comptabiliteitsbesluit
Sluiting

U kunt de stukken ook via de gemeentesite inzien:
www.h-i-ambacht.nl/gemeenteraad.
In het scherm kunt u dan klikken op
Vergaderstukken in raadsinformatie.
Wilt u uw mening geven over een
agendapunt? 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. Ten slotte
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.

Officiële publicaties
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Wet milieubeheer
Op 16 mei 2019 hebben wij gegevens
ontvangen in het kader van het “Activiteitenbesluit milieubeheer” (hierna: het Besluit). Het gaat over het
veranderen van het bedrijf gelegen
aan de Veersedijk 103 te Hendrik-

Ido-Ambacht. De verandering betreft
het plaatsen van een PGS15 opslagvoorziening voor de opslag van lijm.
Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-19-353868.

Indien daaraan behoefte bestaat
kunnen, onder verwijzing naar het
zaaknummer, inlichtingen worden
ingewonnen bij de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid, telefoonnummer
(078) 770 8585.

De directeur van de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid vestigt er de aandacht op dat deze bekendmaking
uitsluitend een informatief karakter
heeft.

Dordrecht,
burgemeester en wethouders van
Hendrik-Ido-Ambacht
namens dezen, de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Algemene Plaatselijke Verordening/Bijzondere Wetten
Verleende vergunningen/ontheffingen**
Adres

Omschrijving

Datum gebeurtenis

Datum bekendmaking

12 juli 2019 van 16:00 tot 19:00 uur
opbouw van 09:00 tot 16:00 uur,
afbouw van 19:00 tot 20:30 uur

26 juni 2019

Druivengaarde 9

Versterken van geluid middels geluidsinstallaties tijdens het
12 juli 2019 van 16:00 tot 19:00 uur
Eindejaarsfeest bij KC de Wijngaard		

26 juni 2019

Krommeweg

Instemming kabels en leidingen aan Ziggo B.V.

3 juli 2019

Druivengaarde 9
Eindejaarsfeest bij KC de Wijngaard
		
		

1 juli tot en met 30 september 2019

Van Godewijckstraat/
Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV
24 juni 2019 tot en met 30 september 2019 3 juli 2019
P.C. Hooftsingel 			
S. van Haegenstraat nabij nr. 1

Instemming kabels en leidingen aan Volker Wessels Telecom Infratechniek BV

26 juni 2019 tot en met 30 augustus 2019 3 juli 2019

Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Van Duyvenvoordelaan 7

plaatsen dakkapel op voordakvlak

bouwen

5 juni 2019

Ring 442

plaatsen dakkapel in de voorgevel

bouwen

12 juni 2019

Wassenaar van Obdampark 2

plaatsen schuur in het achtererf

bouwen, planologisch afwijken

31 mei 2019

Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Landmanshof 31

aanbouw zijkant woning

bouwen

26 juni 2019

Mispelgaarde 16

realiseren van een dakopbouw

bouwen, planologisch afwijken

24 juni 2019

Van Renesseborch 40

realiseren van een dakopbouw

bouwen

21 juni 2019

Van Renesseborch 48

realiseren van een dakopbouw

bouwen

24 juni 2019

Van Renesseborch 50

realiseren van een dakopbouw

bouwen

24 juni 2019

* 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 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.

Colofon

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

GEMEENTEWINKEL
Afspraak maken? Kijk op: www.h-i-ambacht.nl

INLOOPPUNTEN
(zie websites voor openingstijden)

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE
www.h-i-ambacht.nl/meldpunt
Bij spoed, ook buiten kantoortijden (078) 770 8100

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam
• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam
• Tromplaan 49, sociaal wijkteam

