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Glaasje bubbels bij binnenkomst, 
statafels met hapjes, fotoprojectie 
en een opvallende loungebank, 
maar het bedrijfsrestaurant puilde 
vooral uit met geïnteresseerde 
werkzoekenden.

Ruim 60 geïntresseerden lieten zich 
informeren over het werken bij de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. In 
het kader van het traineeprogram-
ma Op Maat toonde de gemeente 
op donderdag 5 maart haar vele ge-
zichten als werkgever.

“Ik kan wel een nieuwe uitdaging 
gebruiken en ben benieuwd wat 
de gemeente mij te bieden heeft”, 
vraagt een man zich af, die vragen 
stelt bij de informatietafel Commu-
nicatie. “Ik ben blij verrast”, stelt 
hij achteraf, “ik zie mezelf hier wel 
werken.”

Korte lijnen
Qua leeftijd is het een gemêleerd 
gezelschap dat van de uitnodiging 

van de gemeente gebruik heeft ge-
maakt. “Ik werk in het bedrijfsleven, 
maar zou best de overstap willen 
maken naar de overheid”, zegt een 
vrouw aan de informatietafel Be-
stuurlijk Domein. “Het voelt goed 
om hier te zijn.” Daarna volgt een 
rondleiding door het pand. “Wat mij 
vooral bevalt”, zegt een student, “is 
de korte lijnen op alle niveaus. Dat 
je met iedereen snel en direct kan 
overleggen.”

Tientallen sollicitaties
Traineebegeleider Bradley van der 
Hoeven van de gemeente is blij ver-
rast door de opkomst: “Ik vind het 
een daverend succes. En misschien 
het belangrijkste: het leverde de ge-
meente inmiddels tientallen sollici-
taties op en er komen nog dagelijks 
brieven binnen.”

Kijk voor meer informatie en/
of direct solliciteren op www.h-i- 
ambacht.nl/traineeprogramma.

Proeven van gemeente als 
werkgever

Ook De Zeester voor iedereen toegankelijk
Fysiotherapiepraktijk De Zeester ont-
ving op vrijdag 6 maart het toegan-
kelijkheidsvignet. Dat betekent dat de 
praktijk toe- én doorgankelijk is voor 
mensen in een rolstoel. Het vignet is 
een uitgave van de Adviesraad Gehan-
dicaptenbeleid Hendrik-Ido-Ambacht.

De gemeente laat zich adviseren 
door de Adviesraad omdat ook zij 
toe- en doorgankelijkheid hoog in 
het vaandel heeft staan. In het co-
alitiebeleid staat de doelstelling om 
van Hendrik-Ido-Ambacht een ge-
meente te maken waar iedereen op 

een gelijkwaardige manier kan deel-
nemen.

Voldoende bewegingsruimte
Volgens de Adviesraad heeft De Zee-
ster bij hen actief en goed advies in-
gewonnen over de maatvoering van 
de beugels in het invalidentoilet en 
de toe- en doorgankelijkheid van de 
praktijk. “Het is mooi dat je binnen 
en buiten kunt komen (toegankelijk), 
maar het is natuurlijk ook belangrijk 
dat je binnen voldoende bewegings-
ruimte hebt (doorgankelijk) en dat 
iedereen op de juiste manier van 

het toilet gebruik kan maken”, aldus 
voorzitter Henk van de Merwe van de 
Adviesraad. “Er zijn helaas nog vol-
doende voorbeelden van bedrijven 
en instellingen die niet aan de norm 
voldoen.”

Handboek voor Toegankelijkheid
De juiste normen staan beschreven 
in het Handboek voor Toegankelijk-
heid. Denk hierbij aan de normen 
voor de toiletruimte, de draaicirkels, 
de breedte van de deuren en goede 
rolstoelparkeerplaatsen in de buurt.

“Hier zie ik mezelf wel werken”

Zaterdag 28 maart is het Landelijke 
Compostdag. Op deze dag kunt u 
gratis compost afhalen. Bedrijven 
en de gemeente willen u hiermee 
bedanken voor het goed scheiden 
van GFTE-afval. Daarnaast maakt 
u kennis met compost: een waar-
devol product voor zowel bodem 
als milieu. U kunt uw compost af-
halen op de parkeerplaats achter 

het skatepark, bereikbaar vanaf de 
Antoniuslaan:

Wanneer: 28 maart 2020
Tijd: 10.00 - 16.00 uur

Haal gratis compost op

DuurzaamheidWethouder Ralph Lafleur (rechts) 
tekende vorige week namens de 
gemeente het afvalwaterakkooord 
met heemraad Leo Stehouwer van 
Waterschap Hollandse Delta. Afge-
sproken is dat Ambachts rioolwater 
zo duurzaam en goedkoop moge-
lijk gezuiverd wordt. Lafleur: “In 
een groot deel van onze gemeente 
ligt al een gescheiden rioolsy-
steem. Regenwater hoeft niet te 
worden gezuiverd en stroomt daar-
om direct naar oppervlaktewater 
zoals de rivier.” Het vuil rioolwater 
wordt in Zwijndrecht gezuiverd en 
stroomt daarna de Oude Maas in.
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Werk in de wijk

Iedere ondernemer heeft er mee te 
maken: inkoop van goederen en/
of diensten. Of met aanbestedin-
gen. Voor sommige ondernemers 
is het dagelijkse kost, voor ande-
ren is het lastige materie. Daarom 
organiseert Ambacht onderneemt 
een lunchbijeenkomst over deze 
onderwerpen.

In een korte presentatie legt een 
specialist beide begrippen uit. 

Hierna is er gelegenheid om in ge-
sprek te gaan met andere onder-
nemers en medewerkers van de 
gemeente die regelmatig inkopen.

Datum: dinsdag 31 maart
Tijd: 12.30 tot 14.00 uur
Locatie: Cultureel Centrum Cascade
Aanmelden:
b.van.bennekom@h-i-ambacht.nl

Lunchbijeenkomst
Inkoop en aanbesteden

Ondernemen

Collecte
ReumaNederland
van maandag 16 tot en met 
zaterdag 21 maart

 Hoge Kade; afronding nieuw-
bouw zwembad De Louwert;

 tot eind april 2020

 Vrouwgelenweg - Forel - Zil-
verreiger; Kruising definitief 
aanleggen. Gewijzigde route 
voor doorgaand (auto)verkeer 
ter hoogte van de Vrouwge-
lenweg/Parkzone: rechtdoor 
rijden niet meer mogelijk, weg 
vervolgen via de (nieuwe) 
Karper en Forel. Afsluiting 
Vrouwgelenweg is opgeheven. 
Omleidingsroute fietsers blijft, 
want fietsdoorsteek Parkzone 
moet nog worden aangebracht.

 Donderdag 5 maart t/m vrijdag 
10 april 2020

 Ambachtsezoom: bouwrijp ma-
ken toekomstig bedrijvenpark:

 Tot eind december 2020

 Het Groeneveld, De Hil en de 
Vijverhof: vervangen beschoei-
ing:

 donderdag 5 maart t/m don-
derdag 30 april

 De Raadtweg/Van Kijfhoek-
straat, werkzaamheden riool-
reconstructie wijk Kruiswiel 

 fase 2;
 vrijdag 17 maart 2020 t/m 

woensdag 16 september 2020

 Hoge Kade; uitvoering riool-
project - fase 2 ter hoogte van 
zwembad De Louwert:

 tot mei 2020

 Overige werkzaamheden,
 op diverse plaatsen:

• Veegwagen, maaien en 
schoffelen in hele gemeente, 
doorlopend.

• Snoeiwerkzaamheden (beplan-
ting en hagen); door heel de 
gemeente

• Renovatie groen; wijk Oost-
endam; van eind januari tot 
begin april 2020. 

• Snoeien van een derde deel 
van de bomen, voornamelijk 
in De Volgerlanden. Van maan-
dag 17 februari tot in april 
2020.

• Controle en snoei van alle 
bomen: februari 2020 tot eind 
2022.

• Baggeren: in enkele delen 
van De Sandelingen, langs de 
groenstrook Ambachtsezoom 
ter hoogte van Zuidwende en 
in het Baxpark. De groen-
strook langs de Ambachtse-
zoom is verminderd toeganke-
lijk door baggerspecie. maart 
2020.
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Energie besparen en duurzamer 
leven doet u op uw manier. Wilt 
u ook iets doen? Dat kan! Bij-
voorbeeld door mee te doen aan 
duurzame acties, zoals:

16 maart inloopavond
buurtzonnedak
19.45 uur gemeentehuis
Zwijndrecht
www.drechtsestromen.net/zon

28 maart afhalen gratis compost
Zie artikel elders in
@gemeentehia

Kijk voor meer ideeën op
www.iedereendoetwat.nl.

Acties

Duurzaam

DOE MEE!

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

17 m
rt

28 m
rt

31 m
rt

06 ap
r

Om 20.00 uur
Commissie RZ -
De Volgerlanden +
Aba - Financiën
Raadzaal gemeentehuis

Van 10.00 tot 16.00 uur
Gratis compost bij
Skatepark Antoniuslaan

12.30 tot 14.00 uur
Lunchbijeenkomst
Inkoop & Aanbesteden
Cascade

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

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

Agenda
Verhalen om nooit te vergeten
Woordkunstenwedstrijd

Ben je 18 jaar of jonger en goed 
met woorden? Bijvoorbeeld in dich-
ten, zingen of rappen? Doe dan mee 
aan de woordkunstenwedstrijd van 
ons Herdenkingscomité 4 en 5 mei. 
Het thema dit jaar is: Verhalen om 
nooit te vergeten. Mail je inzen-
ding voor donderdag 26 maart aan 
representatie@h-i-ambacht.nl.

Meer info vind je op
www.facebook.com/4.5meihia

Openbare commissievergaderingen maart 2020
Op maandag 6 april 2020 vergadert 
de gemeenteraad. Als voorberei-
ding daarop vergaderen de com-
missies in maart.

De commissievergadering Welzijn, 
Onderwijs en Sociale Zaken van 16 
maart 2020 komt te vervallen we-
gens het ontbreken van agenda-
punten. De commissievergadering 
Algemeen Bestuurlijke Aangelegen-
heden–Financiën wordt samenge-
voegd met de commissievergadering 
Ruimtelijke Zaken - De Volgerlanden 
op dinsdag 17 maart 2020.

Op de agenda’s van deze gezamen-
lijke commissievergadering staan de 
volgende vaste agendapunten: ope-
ning, vaststelling van de agenda, 

spreekrecht burgers, mededelingen 
en ingekomen stukken, informatie 
van het college/de portefeuillehou-
der, uitwisseling regionale samen-
werking, agendapunten volgende 
vergadering en sluiting. De commis-
sievergadering vindt plaats in de 
raadzaal van het gemeentehuis.

De specifieke agendapunten:
Ruimtelijke Zaken - De Volgerlanden
en Algemeen Bestuurlijke Aangele-
genheden - Financiën
Dinsdag 17 maart 2020, 20:00
• Besluitenlijst commissie RZ - De 

Volgerlanden van 18 februari 
2020

• Besluitenlijst commissie ABA-Fi-
nanciën van 19 februari 2020

• Algemene Plaatselijke Verorde-

ning 2020 (Algemeen Bestuurlijke 
Aangelegenheden- Financiën) 

• Vijfde herziening exploitatieplan 
Volgerlanden Oost (Ruimtelijke 
Zaken- De Volgerlanden) 

• Raadsinformatiebrief uitkomst pi-
lot GFT-E d.d. 20 januari 2020

• Raadsinformatiebrief Klimaat-
adaptatie in onze gemeente d.d. 
23 januari 2020

U vindt de vergaderstukken via 
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 minstens 48 uur voor begin 

van de vergadering melden bij de 
griffier. Die is bereikbaar via tele-
foonnummer 14 078 en e-mailadres 
gh.logt@h-i-ambacht.nl. Laat weten 
over welk onderwerp u iets wilt zeg-
gen en vermeld uw naam, adres en 
telefoonnummer.

Tijdens de vergadering krijgt u 
maximaal vijf minuten het woord 
van de voorzitter. Wanneer er meer-
dere insprekers zijn, gaat dit in 
volgorde van aanmelding. De totale 
spreektijd bedraagt dertig minuten. 
Ten slotte doet de voorzitter of een 
lid van de raad een voorstel voor 
de behandeling van uw inbreng. 
Meer informatie over het spreek-
recht vindt u via www.h-i-ambacht.
nl/spreekrecht.
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Verleende besluiten**

Nieuwe aanvragen*

Gewijzigde besluiten**

Geweigerde besluiten**

Algemene Plaatselijke Verordening/Bijzondere Wetten

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Datum activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Adres Omschrijving Datum activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Datum activiteit Datum bekendmaking

Vrouwgelenweg 100 bouwkast Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netbeheer BV  4 mei tot 31 oktober 2020 11 maart 2020

Kerkplein 13 plaatsen van doorvoer airco via rooster in dakkapel bouwen, veranderen Rijksmonument 29 februari 2020

Kerkstraat 1 plaatsen dakopbouw bouwen, planologish afwijken 2 maart 2020

Vrouwgelenweg 21 bouwen woning met bijgebouw bouwen, planologish afwijken 25 februari 2020

Vrouwgelenweg 23 bouwen woning en realiseren van een uitrit bouwen, uitweg maken, hebben 28 februari 2020
  of veranderen

Vrouwgelenweg 100 Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netbeheer BV  23 januari tot 30 mei 2020 11 maart 2020

gemeente vergunning kledinginzameling t.b.v. St. Cliniclowns in het jaar 2021 5 maart 2020

gemeente vergunning kledinginzameling t.b.v. Maag Lever Darm Stichting in het jaar 2021 5 maart 2020

gemeente vergunning kledinginzameling t.b.v. Hartstichting in het jaar 2021 5 maart 2020

gemeente vergunning kledinginzameling t.b.v. in het jaar 2021 5 maart 2020
 St. Kleding-Ophaal Voor Algemeen Medisch Onderzoek

gemeente vergunning kledinginzameling t.b.v. Ronald McDonald Kinderfonds in het jaar 2021 5 maart 2020

IJdenhove 236 Instemming kabels en leidingen aan NEM BV  23 september 2019  tot 27 juni 2020 11 maart 2020

Vrouwgelenweg 2 Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netbeheer BV  20 januari tot 27 maart 2020 11 maart 2020

Louwersplein 1 Produceren van versterkt geluid tijdens Koningsdag 27 april 2020 tussen 10.00 en 22.00 uur 3 maart 2020

** 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.

Mandaatbesluit zelfstandigenregelingen

Kennisgevingen

Het Drechtstedenbestuur stelde op 
5 maart 2020 het ‘Mandaatbesluit 
Openbaar Lichaam Drechtsteden 
zelfstandigenregelingen’ vast.

Daarmee is de uitvoering van het Be-
sluit bijstandverlening zelfstandigen 

2004 (Bbz 2004) en de Wet Inko-
mensvoorziening oudere en gedeel-
telijk arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ) gemandateerd 
aan het college van burgemeester 
en wethouders van gemeente Rot-
terdam.

Regionaal Bureau Zelfstandigen 
(RBZ) van gemeente Rotterdam voert 
al jarenlang eerdergenoemde bij-
standsregelingen voor zelfstandigen 
uit voor de Drechtstedengemeenten. 
Met het vaststellen van het man-
daatbesluit door het Drechtsteden-

bestuur zijn de beleidsregels voor de 
uitvoering van het Bbz 2004 en de 
IOAZ op een juiste wijze vastgesteld.
Het mandaatbesluit treedt met terug-
werkende kracht per 1 januari 2020 
in werking. Het Drechtstedenbestuur 
heeft ook de voorgaande mandaat-

besluiten bekrachtigd.

U vindt het mandaatbesluit op
www.socialedienstdrechtsteden.nl.
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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

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE

www.h-i-ambacht.nl/meldpunt

Bij spoed, ook buiten kantoortijden (078) 770 8100

INLOOPPUNTEN

(zie www.sophia.nl voor openingstijden)

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam

• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam

• Tromplaan 49, sociaal wijkteam

Ingetrokken aanvraag op eigen verzoek*

Besluit verlenging beslistermijn**

Adres Omschrijving Activiteit Datum intrekking

Van Renesseborch 17 vervangen gevelkozijnen bouwen 2 maart 2020

Op 3 maart 2020 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning, locatie Van Kijfhoekstraat 53, ingediend op 25 december 2019
voor het bouwen van een garage met luifel aan de zijkant van de woning, te verdagen tot uiterlijk 18 april 2020.

*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.

Omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen**

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Brederodehof 8 vervangen schuur bouwen, planologisch afwijken 3 maart 2020

RECTIFICATIE Verleende omgevingsvergunning**

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

rotonde Jacobuslaan/Veersedijk plaatsen reclame (instandhoudingstermijn maximaal 10 jaar) bouwen 3 maart 2020


