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Het moeilijkste vindt hij dat kinde-
ren hun oude ouders niet kunnen 
bezoeken. De coronamaatregelen 
vallen directeur Han Hendrikse van 
zorgorganisatie De Blije Borgh soms 
zwaar. “Maar de kracht van Am-
bacht zie ik ook. Samenwerking en 
verbroedering in deze moeilijke tijd 
met ook veel mooie momenten.”

Aandacht en attenties spreiden
Hartverwarmend noemt hij de re-
acties uit de samenleving op de 
sluiting van het woonzorgcentrum 
voor bezoek. Kaarten, cadeaus, een 
draaiorgel, een muzikaal optreden, 
bloemen, gebakjes en plantjes. Di-
recteur Hendrikse wil daar graag 
iets over kwijt: “Wij waarderen 
alle aandacht en de lieve gebaren 
voor onze bewoners en medewer-

kers, maar we weten nog niet hoe 
lang dit allemaal gaat duren. Spreid 
daarom alstublieft de aandacht en 
attenties uit over de komende we-
ken. We hebben meer aan iedere 
week één of twee keer iets leuks, 
dan in één week alles en daarna 
niets.”

Dank voor uw steun!
Ineke Hoogland, locatiecoördinator 
van De Blije Borgh onderschrijft de 
woorden van haar directeur en zegt 
ook: “Alle vrijwilligers voelen zich 
enorm gesteund door alle aandacht 
uit de Ambachtse samenleving.” 
“We moeten het met elkaar vol zien 
te houden”, meldt Hendrikse tot 
slot, “Nogmaals dank namens onze 
bewoners en alle medewerkers van 
De Blije Borgh.” Locatie Gerard Alewijnstraat is gesloten voor bezoek, net als de andere locaties van De Blije Borgh.

“Hartverwarmende reacties 
uit Ambachtse samenleving”

Scherpe regels, maar het moet

Aangescherpte maatregelen rond corona

Sinds vorige week gelden strenge 
regels om de verspreiding van het 
coronavirus onder controle te krij-
gen. We zetten ze voor u op een rij.

Geen groepsvorming
Groepsvorming is verboden in de 
openbare ruimte in de regio Zuid-
Holland Zuid. Houdt men zich daar 
niet aan, dan kan een gebied zoals 
bijvoorbeeld een park, worden afge-
sloten. Het kabinet verstaat onder 
een groep: drie of meer personen die 
geen afstand van 1,5 meter houden. 
Op meer dan twee personen kan dus 
gehandhaafd worden. Er zijn twee 
uitzonderingen: als u van hetzelfde 
huishouden bent en kinderen tot 12 

jaar mogen samen spelen onder toe-
zicht van een of meerdere ouders. Ui-
teraard is de 1,5 meter afstand voor 
de ouders wel verplicht.

Evenementen en samenkomsten
Tot 1 juni 2020 zijn alle evenementen 
met een vergunnings- en meldplicht 
verboden. Ook andere samenkom-
sten zijn verboden, maar hiervoor 
gelden enkele uitzonderingen, zie 
www.bit.ly/23-maart-maatregelen. De 
hygiënemaatregelen en de 1,5 meter 
afstand-regel gelden altijd.

Winkels en markten
Winkels die zich niet houden aan de 
hygiënemaatregelen en een afstand 

van 1,5 meter, moeten sluiten. Dit 
geldt ook voor parken, natuurgebie-
den en stranden. De weekmarkten in 
Hendrik-Ido-Ambacht gaan tot nader 
order niet door.

Casino’s en contactberoepen
Masseurs, kappers, nagelstylisten, rij-
instructeurs kunnen tijdens hun werk 
geen 1,5 meter afstand houden. Daar-
om mogen zij niet werken. In som-
mige gevallen geldt een uitzondering 
voor (para)medische beroepen.

Zorg goed voor uzelf én voor elkaar! 
Kijk voor de meest actuele informatie 
op www.h-i-ambacht.nl/corona.

 
 

    
 

Dicht  
tot dinsdag 7 april 

Cafés en restaurants 

Niet ziek 

Wel ziek 

 Werk thuis                  1.5 meter                    Geen              
 als het kan                  uit elkaar                   groepen              

               Veel                   Moeilijk               Jij, jouw partner of  
            hoesten?              ademen?            de kinderen koorts? 
                           

Sport en fitness 

     Hoest of               Was vaak                Niet 
 nies in je arm           je handen             hamsteren 

Voor vragen, bel: 0800 - 1351 

Wat doen we samen  
  tegen Corona … 

 
1.5 m 

Kappers en nagelstudio`s 

Sommige winkels 
en markten 

  +38ºC 

        Blijf                      Geen                   Bel de dokter               
       thuis                    contact                 Ga niet langs                 

 Wijkcentra, bibliotheken 
 

 Scholen 

Verpleeghuizen 

Beste mensen,

We beleven moeilijke tijden op dit 
moment, nu het coronavirus zich zo 
verspreidt. Wereldwijd, maar ook in 
onze gemeente. Ik weet dat velen 
van u zich zorgen maken. Zorgen om 
de eigen gezondheid, of van gelief-
den. Zorgen maken ook over hun 
baan, schoolexamens en ik weet ook 
dat veel mensen zich eenzaam voe-
len, nu ze vooral thuis moeten blij-
ven. En ik wil jullie, ik wil u, een hart 
onder de riem steken. Probeer dit vol 
te houden zo. Help elkaar om deze 
tijd door te komen. En ook: Laten we 
ons allemaal aan de regels houden 

van afstand en op een gegeven mo-
ment zoveel mogelijk thuis te blijven.

Tenslotte wil ik iedereen bedanken - 
de hulpverleners, winkeliers, noem 
maar op - die een bijdrage leveren, 
zodat alles goed verloopt. Ook de 
vrijwilligers die elkaar helpen, maar 
ook gewoon mensen in het alge-
meen die elkaar helpen. Ik zie een 
mooie kant naar boven komen bij 
veel Ambachters. Ik wens u, on-
danks alle zorgen, heel veel sterkte 
de komende tijd en ik hoop dat we 
met elkaar deze crisis op een goede 
wijze tot een einde kunnen bren-
gen. Dank u wel!

Burgemeester Heijkoop stak afgelopen vrijdag in een videobood-
schap de Ambachters een hart onder de riem. Bekijk de video op 
www.h-i-ambacht.nl/corona. Hiernaast leest u zijn boodschap.

Blog van de burgemeester
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Onderstaande bijeenkomsten en 
evenementen gaan niet door:

Raadsvergadering 6 april:
zie website gemeente
www.bit.ly/hia-raadsinformatie
(tijdstip/wijze van vergaderen)

25 april opening Den Brommert

27 april festiviteiten Koningsdag

4 mei Dodenherdenking

5 mei festiviteiten Bevrijdingsdag

16 mei Veteranendag

Meer informatie op
www.h-i-ambacht.nl/corona

Agenda

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Werk in de wijk

 Hoge Kade; afronding 
werkzaamheden nieuwbouw 
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 wel op-
geheven. Omleidingsroute 
fietsers blijft staan omdat de 
fietsdoorsteek Parkzone nog 
moet worden aangebracht.

 Tot en met vrijdag 10 april 
2020

 Ambachtsezoom: bouwrijp ma-
ken toekomstig bedrijvenpark;

 tot eind december 2020

 Het Groeneveld, De Hil en de 
Vijverhof: vervangen

 beschoeiing:
 tot en met 30 april

 De Raadtweg/Van Kijfhoek-
straat, werkzaamheden riool-
reconstructie wijk Kruiswiel 
fase 2:

 tot en met 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 (onder-
houd plantsoenen); 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 wijk De Volgerlanden. Tot 
en met april 2020.

• Controle en snoei van alle bo-
men: februari 2020 - eind 2022

• L.A. Spoor van Ticheltplant-
soen; renovatiewerkzaamheden

1 5

6

2

3

4

De maandelijkse test van de alar-
meringssirene is op maandag 6 
april 2020 om 12.00 uur. Kijk op 
www.ambachtveilig.nl wat u moet 
doen als de sirene op een ander 
moment gaat.

Collecte
Landelijke collecties opgeschort

Met een geluidswagen reed Made-in-Ambacht maandagmiddag door de 
gemeente. Om iedereen een hart onder de riem te steken met een positief 
geluid werd onder meer You’ll never walk alone en het Ambachts volkslied 
Waar de Waal stroomt gedraaid. Ook burgemeester Heijkoop was te horen 
met een korte boodschap voor alle inwoners.

Plotseling minder inkomen?
Hebt u door de corona-uitbraak te 
maken met een (sterke) daling van 
uw inkomen? Budgetvoorlichter 
Nibud maakte een speciale online 
editie van de Nibud Geldkrant: de 
Geldkrant-special Minder inkomen. 
Hierin staan praktische tips en ad-

viezen. Ook legt een gedragsdes-
kundige uit hoe mensen met finan-
ciële stress om kunnen gaan. Zie 
https://www.nibud.nl/consumenten/
nibud-lanceert-geldkrant-special-min-
der-inkomen/

Veel mensen zijn nu thuis. Dat zorgt voor extra veel afval. Oproep van 
HVC: gooi nu even geen extra spullen weg en blijf goed scheiden. HVC 
doet er alles aan om de vuilcontainers op tijd te legen. Prop de contai-
ners niet vol, voorkom storingen. En plaats uw afval niet naast de con-
tainers. Is een container in storing? Meld het via de fixi-app of www.fixi.nl 
Bedankt voor uw begrip en medewerking!

Geen Veteranendag
op 16 mei
Vanwege het coronavirus en de 
maatregelen die het kabinet heeft 
afgekondigd, gaat de Veteranendag 
op zaterdag 16 mei 2020 niet door. 
Alle gemeenten volgen de richtlijnen 
van het kabinet en het RIVM. De 
burgemeesters van de gemeenten 
Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht, 
Jan Heijkoop en Hein van der Loo, 
hebben besloten dat de dag geen 
doorgang kan vinden.

Burgemeesters Heijkoop en Van der 
Loo: “Het moeten annuleren van 
deze dag zal voor alle veteranen een 

spijtig maar begrijpelijk besluit zijn. 
Velen verheugen zich, net als beide 
gemeenten, ieder jaar op dit eerbe-
toon aan deze mensen. Dat deze dag 
niet door kan gaan, vinden we dan 
ook heel jammer.”

De burgemeester en het veteranen-
comité wensen de veteranen en hun 
naasten veel sterkte en gezond-
heid toe in deze moeilijke periode. 
Zij spreken de wens uit iedereen 
volgend jaar in goede gezondheid 
te ontmoeten op de Veteranendag 
2021.

Geen Veteranendag op zaterdag 16 mei vanwege het coronavirus.
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Officiële publicaties

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat op 
24 maar 2020 het aanwijzingsbesluit 
‘Aanwijzen toezichthouders Regio-
naal Operationeel Bestuurlijk Team’ 

is vastgesteld. Dit aanwijzingsbesluit 
treedt een dag na deze bekendma-
king in werking.

Ter inzage
Het besluit ligt met ingang van heden 
gedurende 6 weken voor een ieder 
ter inzage in de informatieruimte van 
het gemeentehuis. Tegen betaling 

van de kosten kunt u op verzoek een 
afschrift krijgen van het genoemde 
besluit. Het is wettelijk niet mogelijk 
om een zienswijze, of bezwaar tegen 
dit besluit in te dienen. Voor vragen 

over deze bekendmaking kunt u con-
tact opnemen met Corné Hoevers, 
afdeling Bestuurszaken, telefoon
078-7702708.

Tips voor thuis zitten
Het coronavirus houdt u grotendeels 
thuis. Soms vaker dan u wilt. U 
hebt ook minder sociale contacten, 
dat kan spanningen opleveren. Een 
aantal tips om daar beter mee om 
te gaan.

• Houd uw lichamelijke gezondheid 
goed in de gaten. Emoties voelen 
hoort bij een crisis.

• Eet gezond, beweeg zoveel moge-
lijk en slaap voldoende.

• Volg een dagelijkse routine en 
neem daarin een wandeling of 
fietstocht op.

• Bel of app vaker met familie en 
vrienden, videobellen kan ook.

• Volg het nieuws niet de hele dag. 
Eens per dag is meestal voldoende.

• Blijf bezig. Maak of luister muziek, 

lees een boek, doe een klusje, 
maak een puzzel.

• Hebt u kinderen en opvoedkundige 
vragen? Kijk dan op www.jongjgz.nl.

• Houd het gebruik van alcohol, si-
garetten en medicijnen in de hand.

• Bent u ziek of ziek geweest en 
krijgt u hierover negatieve reac-
ties? Leg rustig uit dat u de richtlij-
nen van het RIVM en de GGD volgt.

Boodschappen/hond uitlaten
Hebt u verdachte klachten - een 
loopneus, hoesten en/of koorts - dan 
mag u de deur niet uit. Vraag een 
bekende om voor u boodschappen 
te doen en/of medicijnen te halen. 
Hebt u huisdieren, vraag dan gerust 
hulp. Er is vast iemand die voor u de 
hond wil uitlaten.

Meer informatie
https://www.h-i-ambacht/corona. 
Kijk voor hulp op www.rodekruis.nl 
of bel de Rode Kruis Hulplijn:
070 - 44 55 888.

Verleende besluiten**

Gewijzigde besluiten**

Geweigerde besluiten**

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten

Adres Omschrijving Datum activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Datum activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Datum activiteit Datum bekendmaking

Nijverheidsweg Instemming kabels en leidingen aan Eurofiber Nederland BV 16 april tot 1 augustus 2020 1 april 2020

IJdenhove Vergunning kabels en leidingen aan NV HVC  16 september 2019 tot 16 mei 2020 1 april 2020

Gemeente Weigering kledinginzameling t.b.v. de Hersenstichting het jaar 2021 26 maart 2020

Gemeente Weigering kledinginzameling t.b.v. het Nederlandse Rode Kruis het jaar 2021 26 maart 2020

Gemeente Weigering kledinginzameling t.b.v. Stichting Cizre Botan het jaar 2021 26 maart 2020

Gemeente Weigering kledinginzameling t.b.v. Jantje Beton het jaar 2021 26 maart 2020

Gemeente Weigering kledinginzameling t.b.v. Stichting Artsen voor Kinderen het jaar 2021 26 maart 2020

Vrouwgelenweg Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV 20 januari tot 2 mei 2020 1 april 2020

Krommeweg Instemming kabels en leidingen aan Ziggo BV 24 maart tot 25 september 2020 1 april 2020

De Veldoven 12 Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV 30 juni tot 1 oktober  2020 1 april 2020

Grotenoord 11 Instemming kabels en leidingen aan Regio Glasvezel Nederland BV 20 april tot 24 oktober 2020 1 april 2020

Noordeinde 1 Vergunning kabels en leidingen aan Oasen NV 23 maart tot 24 september 2020 1 april 2020

Vrouwgelenweg 108 Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV 4 juni tot 3 november 2020 1 april 2020

Vrouwgelenweg 108 Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV 23 maart tot 1 augustus 2020 1 april 2020

Vrouwgelenweg 108 Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV 25 juni tot 1 oktober 2020 1 april 2020
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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

Nieuwe aanvragen*

Verleende omgevingsvergunningen**

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Evertsenstraat 32 plaatsen dakkapel voorzijde bouwen 22 maart 2020

Emmasingel 12G realisatie buitenruimte Emmastaete bouwen 27 maart 2020

Van Kijfhoekstraat 53 garage aan zijkant woning bouwen, planologisch afwijken 25 maart 2020

Sophiapromenade 14 interne verbouwing winkelcentrum Hoogambacht bouwen 26 maart 2020

Watersnip 12 (kavel 1 eiland) bouwen vrijstaande woning bouwen, planologisch afwijken 26 maart 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.


