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Burgemeester Jan Heijkoop ontving 
vrijdag 19 juni het eerste exemplaar 
van het boek “We zullen ze nooit 
vergeten - 67 oorlogsslachtoffers 
Hendrik-Ido-Ambacht 1940-1945” 
uit handen van de schrijver, Jan 
Vliegenthart. “Ik heb de afgelopen 
2,5 jaar m’n energie gestoken in een 
lijstje met oorlogsslachtoffers dat ik 
kreeg”, zei Vliegenthart bij de uitrei-
king. “Tijdens mijn onderzoek werd 
dat lijstje langer. Ik heb geprobeerd 
om er een goed verhaal van te ma-
ken met de nodige informatie over 
67 oorlogsslachtoffers die iets met 
Ambacht te maken hebben.”

Dank namens Ambacht
Burgemeester Jan Heijkoop bedank-

te de schrijver voor zijn onderzoek 
en het boek: “Namens mezelf, om-
dat ik het belangrijk vind, maar ook 
namens de burgers van Hendrik-
Ido-Ambacht. Zeker namens fami-
lies die mensen zijn kwijtgeraakt 
in de Tweede Wereldoorlog. Ik vind 
het ook belangrijk dat dit boek de 
waanzin van de oorlog laat zien. En 
ik vind het heel belangrijk dat de 
feiten duidelijk zijn verwoord. Daar-
naast bleken veel zaken op aanna-
mes te berusten. Die zijn een eigen 
leven gaan leiden en zijn met dit 
boek rechtgezet. Ten slotte denk ik 
dat dit prachtig en goed geschreven 
naslagwerk over de Tweede Wereld-
oorlog ook voor de jeugd van Am-
bacht echt van belang is.”

Opgehelderd
“Nabestaanden die tot voor kort 
meenden dat een omgekomen Ne-
derlandse soldaat nog dagenlang 
zwaargewond in Ambachtse grien-
den lag, terwijl die vrijwel op slag 
dood was. Een Amerikaanse vlie-
genier waarvan in Ambacht al die 
tijd ten onrechte gedacht is dat hij 
gesneuveld was. Twee grafstenen bij 
de verkeerde graven...” Jan Vliegent-
hart kan heel wat voorbeelden noe-
men van zaken die hij opgehelderd 
heeft tijdens zijn onderzoek voor 
het ruim 300 pagina’s tellend boek.

“We zullen ze nooit vergeten” is te 
koop bij Boeketcetera.

Wethouder André Flach feliciteerde afgelopen vrijdag Martin de Keizer met 
het 50-jarig jubileum van Weekblad De Brug.

Schrijver Jan Vliegenthart overhandigt het eerste exemplaar van zijn boek 
“We zullen ze nooit vergeten” aan burgemeester Jan Heijkoop bij het oor-
logsmonument op begraafplaats Waalhof.
Foto: Cees van Meerten/FotoExpressie

“We zullen ze nooit vergeten”

Steun in de rug voor
overbelaste gezinnen
Wanneer een gezin vastloopt in het 
dagelijks leven, kan het vanaf nu 
aankloppen bij Buurtgezinnen. On-
der het motto ‘Opvoeden doen we 
samen’ krijgt zo’n gezin een steun-
gezin toegewezen dat twee jaar sa-
men met hen optrekt. De gemeente 
Hendrik-Ido-Ambacht is op zoek naar 
warme en stabiele gezinnen, die 
overbelaste gezinnen vrijwillig willen 
ondersteunen en naar gezinnen die 
steun nodig hebben.

De ondersteuning is maatwerk, er 
wordt gekeken naar de vraag van een 
gezin en wat een gezin kan bieden. 
Meestal gaat het om een dagdeel 
per week meedoen/meedraaien in 
het steungezin. Denk aan een rustige 
huiswerkplek bieden, het meegaan 
naar ouderavonden en helpen bij het 
vieren van een verjaardag. Het gaat 
in feite om alles wat de druk op een 
gezin kan verlichten, zolang het maar 
te maken heeft met de opvoeding 
van de kinderen.

Opvoeden is niet makkelijk
Het initiatief Buurtgezinnen is in-
middels in 50 gemeentes, verspreid 
over heel Nederland, actief. Oprichter 
Leontine Bibo: “Bij Buurtgezinnen 
willen we toe naar een samenleving, 
waarin we ons weer meer om elkaars 
kinderen bekommeren. Opvoeden is 
niet makkelijk. Als we elkaar daarbij 
helpen, kunnen we er samen voor 
zorgen dat kinderen veilig en gezond 
kunnen opgroeien in hun eigen gezin.”

Meer informatie en contact
In Hendrik-Ido-Ambacht is Simone 
Meijer de coördinator voor Buurtge-
zinnen. We zoeken ouders met kin-
deren, stellen zonder kinderen (met 
opvoedervaring) en grootouders, 
maar ook gezinnen die een steun 
in de rug kunnen gebruiken. Neem 
daarvoor contact op met Simone via 
06 - 51 44 80 86 of
simone@buurtgezinnen.nl.

Meer algemene informatie vindt u op 
www.buurtgezinnen.nl.

Collecte
Geen collecte

Onderstaand evenement gaat
niet door:

29 augustus Zomerparkdag

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 juni 2020

 Ambachtsezoom: bouwrijp ma-
ken toekomstig bedrijvenpark;

 tot eind december 2020

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

 tot en met woensdag
 16 september 2020

 Overige werkzaamheden,
 op diverse plaatsen:

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

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

• Rioolinspecties in wijken Cen-
trum, Sandelingen en omge-
ving Grotenoord tot augustus 
2020

• Kap van 95 ontheffingsvrije 
bomen.
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Raadsvergadering
Deze kunt u digitaal
volgen.
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Beter scheiden, minder afval
Vorige week schreven we over het 
scheiden van groente -, fruit -, tuinaf-
val en etensresten (GFT-E), dat hoort 
in de groene container. Deze week 
vragen we aandacht voor glas. Vorig 
jaar werd er gemiddeld per Ambach-
ter nog 7 kilo glas bij het restafval 
gegooid. En dat is zonde! 

Want glas kan oneindig worden her-
gebruikt. Glas in de glasbak levert 
ook geld op. De gemeente ontvangt 
per ton € 33,- voor wit glas, € 17,- 
voor groen glas en € 18,- voor bruin 
glas. Dit geld gebruiken we om kos-
ten voor de inzameling en verwer-
king te betalen. Maar nog belangrij-
ker, goed scheiden voorkomt dat het 
glas bij het restafval terecht komt. 

En daarvoor betalen we € 121,29 
euro per ton aan verwerkingskosten. 
Werkt u mee aan minder kosten en 
een duurzamer dorp?

Dit mag in de glasbak
In de glasbak mogen lege potjes en 
flessen waar geen statiegeld op zit. 
Wist u dat inhoudsresten niet erg 
zijn? U hoeft glas dus niet schoon 
te spoelen. Doe gewoon de deksel 
of de dop erop en breng het naar 
de glasbak. In onze gemeente kunt 
u op tientallen locaties uw glas 
kwijt. Meer informatie vindt u op 
www.hvcgroep.nl/glas.

Samen halen we eruit wat erin zit.

8%  Restafval
34%  GFT-E
19%  Overig
12%  Plastic, blik en 
 drinkpakken
9%  Luiers
9%  Papier en karton
6%  Textiel
3%  Glas

In Hendrik-Ido-Ambacht 
gooien we nog te veel 

grondstoffen die we 
kunnen recyclen in 

de restafvalzak! Gemiddeld is 92% van elke afvalzak 
gevuld met grondstoffen. Door 
beter te scheiden, hebben we 
minder afval en minder kosten!

Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene uit de basisregistratie personen (art. 2.22 wet BRP)

Kennisgevingen

Burgemeester en wethouders van 
Hendrik-Ido-Ambacht hebben beslo-
ten de adresgegevens te wijzigen 
van:
Naam: Yildiz, T
Geboren: 01-12-1939
Datum uitschrijving: 12-12-2019

Het laatst in de basisregistratie per-
sonen (BRP) opgenomen adres is niet 
meer juist. Een nieuwe verblijfplaats 
is bij de gemeente niet bekend.

De gemeente heeft na onderzoek de 
volgende adresgegevens opgeno-
men:
Adres  : onbekend
Woonplaats : onbekend
Land  : onbekend
De registratie als inwoner van Neder-
land is hiermee beëindigd.

De gemeente heeft deze wijziging 
doorgegeven aan allerlei instellingen 
zoals: belastingdienst, uitkeringsin-

stanties, pensioenfondsen en zorg-
verzekeraars.
Deze wijziging heeft gevolgen voor 
voorzieningen zoals: toeslagen, uit-
keringen, zorgverzekering, AOW en 
pensioen.

Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u 
het niet eens met dit besluit? Stuur 
dan een bezwaarschrift naar het col-
lege van burgemeester en wethou-

ders. Dit doet u binnen zes weken 
na de dag van deze bekendmaking.

Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift 
aan het college van burgemeester 
en wethouders, Postbus 34, 3340 AA  
Hendrik-Ido-Ambacht.

Uw bezwaarschrift is alleen geldig als 
u de volgende gegevens vermeldt: 
uw naam en adres; een duidelijke 

omschrijving van het besluit waarte-
gen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld 
een kopie van deze publicatie); de 
reden waarom u bezwaar maakt; het 
telefoonnummer waarop u overdag 
bereikbaar bent; de datum en uw 
handtekening.

Tijdens de collegevergadering van 26 
mei 2020 heeft het college van B&W 
besloten om de vervanging archief-
bescheiden Drechtsteden InProces 
vast te stellen.

Dit besluit treedt in werking met in-

gang van de eerste dag na de dag 
van bekendmaking van dit besluit 
en werkt terug tot 16 juli 2019. Met 
dit besluit wordt het besluit Hand-
boek vervanging archiefbescheiden 
Drechtsteden InProces nr. 2330751 
ingetrokken.

Als u het niet eens bent met het be-
sluit kunt u binnen zes weken na de 
datum van inwerkingtreding ervan 
schriftelijk bezwaar maken bij het 
college van B&W, Postbus 34, 3340 
AA Hendrik-Ido-Ambacht.

Op grond van artikel 6:5 van de Alge-
mene wet bestuursrecht moet het be-
zwaar ondertekend zijn. Verder moet 
het ten minste bevatten; uw naam, 
adres, de datum en omschrijving 
van het besluit waartegen u bezwaar 
maakt en de reden van uw bezwaar.

(eventueel telefoonnummer waarop 
u overdags bent te bereiken).

Het besluit ligt vanaf 26 juni gedu-
rende 6 weken ter inzage in de infor-
matieruimte van het gemeentehuis.

Officiële publicaties

Verleende besluiten**

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten

Adres Omschrijving Datum activiteit Datum bekendmaking

Gemeente Collectevergunning voor De Hartstichting, ReumaNederland,  12 tot 24 oktober 2020 16 juni 2020
 Longfonds en het Rode Kruis  

Gemeente Collectevergunning voor Kerk in Actie 29 november tot 5 december 2020 16 juni 2020

Krommeweg 6 Geluidsontheffing voor het in gebruik hebben van geluidversterkende 16 juni tot 1 juli 2020 van maandag tot en 16 juni 2020
 apparatuur tijdens activiteiten van een sportschool buiten de  met zaterdag tussen 09:00 en 21:00 uur
 inrichting en zondag tussen 13:00 en 19:00 uur

Hoge Kade 60 Verlenging datum incidentele standplaats voor bevolkingsonderzoek  31 mei tot 30 november 2020 16 juni 2020

Brederodehof 66 Uitstallingvergunning voor karren en kratten met wisselende inhoud doorlopend 16 juni 2020

Sophiapromenade 14 Drank- en Horecavergunning voor een slijterij doorlopend 16 juni 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*

Ingetrokken aanvraag op eigen verzoek*

Besluit buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning**

Verleende omgevingsvergunningen**

Besluit tot weigering omgevingsvergunning**

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Elzengaarde 29 plaatsen dakkapel voorzijde bouwen 11 juni 2020

De Spiegel 11 omzetting praktijkruimte naar woning bouwen 17 juni 2020

Veersedijk 143 realiseren nieuwe nokverhoging bouwen 18 juni 2020

Hark 153 bouwen woning bouwen, planologisch afwijken 17 juni 2020

Graaf Willemlaan 27 maken uitweg uitweg maken, hebben of veranderen 18 juni 2020

Wilhelminasingel 7 realiseren aanbouw (berging) bouwen, planologisch afwijken 18 juni 2020

Van Polanenstraat 39 plaatsen dakkapel achterzijde bouwen 17 juni 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. 

Verleende besluiten**

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten

Adres Omschrijving Datum activiteit Datum bekendmaking

Spade 2 Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV 29 juni tot 28 september 2020 24 juni 2020

Nijverheidsweg 24 Instemming kabels en leidingen aan KPN BV gewijzigd 8 juni tot 15 oktober 2020 24 juni 2020


