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Dag van de Mantelzorg

Zorgers in het zonnetje
Mantelzorgers zetten zich dagelijks
met hart en ziel in voor een geliefde, kind, ouder, familielid, vriend of
kennis. Op de jaarlijkse Dag van de
Mantelzorg zet de gemeente hen in
het zonnetje met een boeket.
Deze onzekere coronatijd vraagt
extra veel van mantelzorgers. Juist
ook nú verdienen zij onze welgemeende en onverdeelde waardering. Op de Dag van de Mantelzorg,
jaarlijks op 10 november, krijgen zij
die extra aandacht. Vanwege de coronamaatregelen gingen de vrijwilligers dit jaar niet met een boeket
langs de deur, maar krijgen de bijna
800 aangemelde mantelzorgers een
bloemenbon per post, in te wisselen bij de lokale bloemisten Bonne
Fleur of De Sitter.
Toewijding en inzet
Wethouder Steven van Die (sociaal
domein, onderwijs en sport) is blij
met alle mantelzorgers. “Mantelzorgers spelen een belangrijke rol, ook
in de Ambachtse samenleving. Als
wethouder waardeer ik de onvermoeibare toewijding en inzet van

onze mantelzorgers het hele jaar
door en op de Dag van de Mantelzorg staan wij meer dan terecht extra stil bij hun onmisbaarheid. Mantelzorgers verdienen eigenlijk iedere
dag onze uiterste waardering. Dank
jullie wel.”
VVV Cadeaukaart
Behalve boeketten deelt de gemeente ieder jaar mantelzorgcomplimenten uit, in de vorm van een
VVV Cadeaukaart ter waarde van
€ 100,-. Een inwoner en zijn/haar
mantelzorger vragen dit compliment gezamenlijk bij de gemeente
aan. Dat kan tot 1 december. Vraag
het mantelzorgcompliment aan via:
http://bit.ly/aanvraagformulierhia.
De Dag van de Mantelzorg is een
gezamenlijk initiatief van MEE Mantelzorg, de gemeente en De Blije
Borgh Vrijwilligers. Meer informatie
voor en over mantelzorgers vindt u
op onze website:
http://bit.ly/mantelzorginformatie,
www.mantelzorg.nl en
www.meemantelzorg.nl.

Mantelzorgers zijn onmisbaar, ook in de Ambachtse samenleving.

Begin 2021

Ambacht krijgt Parentshouse
Vanaf begin 2021 heeft Ambacht een
Parentshouse. Hier kunnen ouders
tijdens of voorafgaand aan een echtscheiding wonen om zo de rust in
het gezin te bewaren.

Op dinsdag 10 november tekenden
wethouder Steven van Die en Carlo
Oostindie, directeur van Rhiant, de
huurovereenkomst. Het huis komt
tot stand in een unieke samenwer-

king tussen de gemeente, woningcorporatie Rhiant en het Jeugd- en
Sociaal Wijkteam. De wens is dat het
Parentshouse begin 2021 haar deuren opent.
Dichtbij elkaar
Een Parentshouse voorkomt dat
spanningen binnen het gezin te hoog
oplopen waarbij de kinderen onnodig de dupe worden. Beide ouders
kunnen hun zorgtaken blijven uitvoeren, omdat ze relatief dichtbij elkaar
blijven wonen.
Woonklaar maken
Vrijwilligers en lokale maatschappelijke en kerkelijke organisaties
maken de woning de komende tijd
woonklaar. Ook gaan het Jeugd- en
Sociaal Wijkteam partners benaderen voor hulp bij het opknappen en
inrichten van het Parentshouse. In
Nederland staan inmiddels meerdere
Parentshouses en straks is er dus
ook één in Ambacht.

Wethouder Steven van Die en directeur Rhiant Carlo Oostindie tekenden op
dinsdag 10 november de huurovereenkomst voor het Ambachtse Parentshouse.

Gemeenteraad stemt in
met begroting
De gemeenteraad heeft op maandag 2 en donderdag 5 november
uitgebreid gesproken over de financiële koers van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Met een sluitende begroting staat de gemeente er
financieel goed voor. Na afloop van
de begrotingsbehandeling stemde
de gemeenteraad dan ook unaniem
in met de begroting.
Wethouder Flach is verheugd dat
het, ondanks de onzekere tijd en
zonder extra verhoging van de onroerendezaakbelasting, gelukt is
een financieel gezonde begroting
te presenteren. “De instemming van
de gemeenteraad betekent dat wij
als college ook de komende jaren
verder kunnen met het realiseren van

de ambities uit het coalitieakkoord
‘Gewoon Ambacht’. Hierdoor kunnen
wij in Ambacht blijven investeren in
een prettige leefomgeving voor iedereen.”
Gevolgen van corona
De huidige coronacrisis zorgt voor
gevolgen die, zowel maatschappelijk als economisch, moeilijk in
te schatten zijn. Tijdens het debat
werd ook door verschillende partijen aandacht gevraagd voor de
gevolgen van corona. De gemeente
blijft door de huidige coronacrisis
financieel op haar hoede. Hierbij
houdt zij ook oog voor de invloed
van deze crisis op haar inwoners,
organisaties en ondernemers.

Buurtkerstboom
Wilt u dit jaar een gratis buurtkerstboom in uw straat? Stuur
dan voor 13 november een e-mail
naar leefbaarheid@h-i-ambacht.nl.
Er zijn er nog een paar, OP=OP!

Vermeld naam, adres en de
gewenste locatie van de kerstboom. Meer informatie vindt uw
https://bit.ly/Buurtkerstboomhia.

@gemeentehia
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Beleidsadviesraad Jeugd/
Wmo zoekt nieuwe leden

07

nov

18

nov

17

Om 20.00 uur
Commissie WOS
Online te volgen
Om 20.00 uur
Commissie RZ-De
Volgerlanden
Online te volgen
Om 20.00 uur
Commissie
ABA-Financiën
Online te volgen

dec

16

nov

Agenda

Hebt u kennis van het Sociaal Domein en woont u in Hendrik-IdoAmbacht? Word dan lid van de Beleidsadviesraad Jeugd/Wmo.

Meer informatie
Uitgebreide informatie vindt u op
www.h-i-ambacht.nl/beleidsadviesraadjeugdwmo of u neemt contact
op met de voorzitter, mevrouw
De beleidsadviesraad Jeugd/Wmo Judith Tielman-Graus, via
is een onafhankelijk en officieel beleidsadviesraadjeugdwmohia@
adviesorgaan van de gemeente en gmail.com.
geeft gevraagd en ongevraagd advies over beleid op het gebied van Lid worden?
zorg aan gezin, jeugd en jongeren Mail uw motivatie en een kort cv
en maatschappelijke ondersteuning naar de heer Fokko Alkema, beleidsaan kwetsbare inwoners.
adviseur Sociaal Domein van de gemeente: f.alkema@h-i-ambacht.nl.

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen

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

Werk in de wijk

Collecte
16 tot 21 november 2020 door
het National MS fonds.

3

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook
Twitter
YouTube

Het aantal besmettingen in onze regio is hoog. Houd u daarom altijd aan
de basisregels, want alleen samen krijgen we corona onder controle. Kijk
voor actuele informatie over de coronamaatregelen op www.rijksoverheid.nl/
corona en www.h-i-ambacht.nl/corona.

Instagram

Financieel misbruik ouderen moet stoppen
Jaarlijks zijn ruim 30.000 65plussers in Nederland het slachtoffer van
financieel misbruik. De landelijke
campagne ‘Financieel misbruik van
ouderen stoppen we alleen samen’
moet het taboe doorbreken en de
schaamte wegnemen.

mishandeling. Financieel misbruik
is de meest voorkomende vorm van
ouderenmishandeling en het aantal
meldingen stijgt ieder jaar. Belangrijkste reden is dat ouderen steeds
langer thuis wonen en dus vaker afhankelijk zijn van anderen.

geld, goederen en sieraden en (extra) pinnen met de pas van de oudere. In 85% van de gevallen is de
pleger van financieel misbruik een
familielid, maar ook mantelzorgers,
professionals en vrijwilligers maken
zich er soms schuldig aan.

Financieel misbruik móet stoppen, Geld wegnemen
Tv-interviews
aldus Veilig Thuis, de landelijke or- Voorbeelden van financieel misbruik Er komen deze maand onder meer
ganisatie voor huiselijk geweld en van ouderen is het wegnemen van vier televisie-interviews op RTV Dordrecht, de uitzendingen zijn op zondag 15, 22 en 29 november om 18.15
uur. Ook verschijnen er berichten op
de sociale media en een huis-aanhuis een folder.
Meer weten?
Neem voor meer informatie over financieel misbruik van ouderen contact
op met het Sociaal Wijkteam in Hendrik-Ido-Ambacht via 078 - 682 24 16
of kijk op www.sociaalwijkteamambacht.
nl. Kijk voor meer informatie over
de landelijke campagne op www.
veiligthuiszuidhollandzuid.nl.
Het landelijke meldingsnummer is
0800 – 2000.

Financieel misbruik is de meest voorkomende vorm van ouderenmishandeling.

1

Ambachtsezoom; bouw- en
woonrijp maken toekomstig
bedrijvenpark, tot eind
december 2021.

2

Kerkstraat; herinrichting deel
vanaf Graaf-Willemlaan tot de
Veersedijk. Afgesloten voor
alle verkeer: t/m 27 november
2020.

3

Graaf Willemlaan – Petrakerk;
grondbewerking en inzaaien
bijenlint op 3 van de 4 groenpercelen: t/m 13 november
2020.

6

7

Damweg, herstraten,
afgesloten voor alle verkeer;
van 7 december t/m
18 december 2020

8

Soeteliefskamp; herstraatwerkzaamheden; tot medio
december 2020

•
4

5

Agnes Bartoutslaan - De
Plaats; verwijderen brug voor
onderhoudswerkzaamheden.
tot medio november 2020.
Hoge Kade; vervangen van
visvlonder; kruising Schildmansstraat/Hogekade/
Waelneslaan;
t/m 13 november 2020.

Begraafplaats Waalhof;
renovatie grafmonumenten
van 12 oktober tot
13 november 2020.

•

•

Overige werkzaamheden,
op diverse plaatsen:
Veegwagen, maaien en
schoffelen in hele gemeente,
doorlopend;
Controle en snoei van alle
bomen: februari 2020 - eind
2022
Rioolreiniging en rioolwerk
van binnenuit op diverse
plekken in de gemeente
tot medio november.

@gemeentehia
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Compost van groente-, fruit- en tuinafval
Van groente-, fruit- en tuinafval plus
etensresten (GFT+E) maakt afvalverwerker HVC groen gas én compost
voor akkers. Compost verbetert de
bodem en het beschermt planten tegen ziektes.
Aardappelschillen, kippenbotjes en
klokhuizen, het zijn een paar voorbeelden van wat er bij het GFT+E-afval hoort. Voor schone compost doet
HVC er alles aan om verkeerde ma-

terialen eruit te halen. U kunt mee- als er veel regen valt houdt compost
helpen door uw GFT en etensresten het water goed vast in de grond.”
goed te scheiden.
Compost dankzij u
Compost komt dus als bodemverMeer leven in de bodem
beteraar op het land van de boeren
Een voorbeeld van een Nederlandse terecht. En dat dankzij uw afval uit
bietenteler. Hij gebruikt compost van de ondergrondse GFT+E-container.
HVC om de bodem te verbeteren: Een mooi voorbeeld van hoe we sa“Met compost geef ik de bodem meer men Ambacht duurzamer maken. Op
leven. Er zitten beestjes in de grond www.h-i-ambacht.nl/afvalinzameling
die ervan leven. Compost neemt tien leest u wat er in de GFT+E-container
keer zijn gewicht aan water op, dus kan.

Geen honden in de speeltuin
Het herfstweer is heerlijk om er met
de hond op uit te gaan. Zorg wel dat
u uw viervoeter uitlaat waar dit mag.
Honden mogen niet in speeltuinen
komen. Let goed op de verbodsborden. Zo houden we hondenpoep uit
de speeltuinen.

Voorkom een boete
gebieden en op de uitlaatplaatsen.
In de openbare ruimte moeten hon- Gelukkig houden veel baasjes zich
den aangelijnd zijn, behalve in de aan deze regels. U voorkomt niet allosloopgebieden. Verder moet
leen overlast, maar ook een boete
in de openbare ruimte hondendie kan oplopen tot € 140,00.
poep (verplicht) worden opgeKijk voor ons hondenbeleid op
ruimd, behalve in de losloopwww.h-i-ambacht.nl/hond.

ondernemen

Onderzoek MKBvriendelijkste gemeente
Bent u als ondernemer tevreden
over onze dienstverlening? En
vooral gedurende deze bijzondere
tijd? Uw mening telt!

Alvast bedankt voor uw tijd en
medewerking!
https://mkbvriendelijkstegemeente.nl/hendrik-idoambacht.

Wij nodigen u uit deel te nemen
aan het onderzoek van MKBNederland naar de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland.
Hiervoor vragen wij u een digitale
vragenlijst in te vullen, het kost u
slechts vijf minuten en kan tot 16
november.

Openbare commissievergaderingen november 2020
Op maandag 7 december 2020 vergadert de gemeenteraad. Als voorbereiding
daarop vergaderen de commissies in november. De gemeenteraad vergadert, in
verband met de aangescherpte maatregelen die genomen zijn om verspreiding
van het coronavirus tegen te gaan, vanuit huis. Via https://hendrikidoambacht.
raadsinformatie.nl/ kunt u deze vergaderingen live volgen (alleen audio-opname) .
Op de agenda’s van de commissievergaderingen staan de volgende vaste agendapunten: opening, vaststelling van de agenda,
spreekrecht burgers, mededelingen en ingekomen stukken, informatie van het college/
de portefeuillehouder, uitwisseling regionale
samenwerking, agendapunten volgende vergadering en sluiting.

De specifieke agendapunten vindt u hieron- • Rapportage projecten structuurvisie
der per commissie vermeld:
2e halfjaar 2020
• Tweede voortgangsrapportage 2020 CAI
Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken
• HVC terugblik av 28 mei 2020 (lis brief
Maandag 16 november 2020, 20:00 uur
nr. 23 d.d. 5 oktober 2020)
• Preventieplan Sociaal Domein
• Wijzigen van de verordening Jeugdhulp
Algemeen Bestuurlijke
• Zienswijzen Governance Jeugdzorg ZHZ en Aangelegenheden-Financiën
Inkoopkader Jeugdhulp 2022 e.v.
Woensdag 18 november 2020, 20:00 uur
• Winternota 2020
Ruimtelijke Zaken – De Volgerlanden
• Verordeningen leges en belastingen
Dinsdag 17 november 2020, 20:00 uur
• Vaststelling nota van uitgangspunten
U kunt de stukken ook via de gemeentesite
Omgevingsvisie
inzien: www.h-i-ambacht.nl/gemeenteraad. In
• Saneren en bouwrijp maken
het scherm kunt u dan klikken op ‘VergaderWaterbusplein
stukken’ in raadsinformatie.
• 6e Herziening exploitatieplan
De Volgerlanden-Oost
Wilt u uw mening geven over een agendapunt of over een onderwerp dat behoort
• Vaststelling B&B-beleid
tot het werkterrein van een van de commis-

Officiële publicaties

sies? Maak dan gebruik van het spreekrecht
aan het begin van de vergadering. Dit moet
u ten minste 48 uur voor aanvang van 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.
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Kennisgevingen
Wijziging Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden
Het Drechtstedenbestuur heeft in de
vergadering van 5 november 2020 het
gewijzigde Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden vastgesteld. Het
gewijzigde Besluit treedt op 1 december 2020 in werking.

Op 7 juli 2020 heeft de Drechtraad
besloten om een eigen bijdrage voor
individuele begeleiding en dagbesteding in te voeren per 1 december
2020. Hiervoor is een aanpassing
van het Besluit maatwerkvoorzienin-

gen maatschappelijke ondersteuning
Drechtsteden noodzakelijk. Het gewijzigde Besluit voorziet hierin, zodat
per 1 december 2020 een bijdrage in
de kosten individuele begeleiding en
dagbesteding is verschuldigd, die in

de Wet maatschappelijke ondersteu- ning Drechtsteden inzien, kijk dan
ning 2015 is bepaald op € 19,00 per op de website van de Sociale Dienst
maand (abonnementstarief ).
Drechtsteden
www.socialedienstdrechtsteden.nl.
Wilt u het Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteu-

Officiële publicaties
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Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten
Verleende besluiten
Adres

Omschrijving

Datum activiteit

Datum bekendmaking

Vrouwgelenweg

de aanleg van nieuwe telecom aansluitingen door
CIF Ijsselmonde BV (verlengd)

21 oktober tot 18 december 2020

11 november 2020

Vrouwgelenweg

het leggen van een HD gasleiding door Stedin Netten BV (verlengd)

6 oktober tot 20 november 2020

11 november 2020

Vrouwgelenweg

het leggen van laagspanningskabels door Stedin Netten BV

9 november 2020 tot 1 april 2021

11 november 2020

Vrouwgelenweg

het maken van een huisaansluiting door Netwerk Exploitatiemaatschappij NV 14 december 2020 tot 14 juni 2021

11 november 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.

Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Dorpsstraat 104 A

wijzigen gebruik

planologisch afwijken

29 oktober 2020

Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Hooftlaantje 122

plaatsen dakkapel/voorzijde

bouwen

3 november 2020

Langeweg 21

inpandig realiseren 2e bufferbewaarplaats en 2e vuurwerkbewaarplaats

bouwen

6 november 2020

Olykamp 42 en 44

vernieuwen buitengevel berging

bouwen

5 november 2020

Prins Hendrikstraat 1

plaatsen dakkapel/voorzijde

bouwen

5 november 2020

De Schoof 74

vernieuwen winkelpuien van 2 winkelgevels

bouwen

5 november 2020

IJdenhove 238

plaatsen gevelreclame

bouwen

2 november 2020

IJdenhove 238

plaatsen schuur

bouwen, planologisch afwijken

2 november 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.

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 www.sophia.nl 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

