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You’ll never walk alone
Maar houd wel 1,5 meter afstand!
Radiozenders in heel Europa draaiden vorige week tegelijkertijd het
nummer ‘You’ll never walk alone’
van Gerry & The Pacemakers. Een
plaat met een tekst die perfect uitdraagt wat momenteel het beste
is: samen optrekken, naar elkaar
omkijken, voor elkaar zorgen en
aan elkaar denken. Je staat er niet
alleen voor, juist nu niet.
Want het feit is: het coronavirus
raakt de hele samenleving en niemand weet nog waar het toe zal leiden. Wat we wel weten is wat we
kunnen doen om het tempo van de
verspreiding te verlagen. Dat moeten we samen doen. Iedereen in de
wereld, iedereen in Nederland, iedereen in Hendrik-Ido-Ambacht.
1,5 meter afstand
We willen u met klem vragen om uw
steentje bij te dragen. Het belangrijkste advies: werk zoveel mogelijk
thuis. Vermijd handcontact met een
ander, was uw handen regelmatig
met zeep en houdt 1,5 meter afstand
tot elkaar. Het is anders dan normaal,
maar helaas de enige manier om
controle te krijgen over dit nare virus.

Dagelijks komen er wereldwijd én in
Nederland vele met corona besmette mensen bij, wat tot extra druk op
de zorg leidt. Het komt ook steeds
dichterbij, misschien kent u inmiddels wel iemand met corona. Maar
samen staan we sterk.
Gezamenlijk doel
Burgemeester Jan Heijkoop: “Het is
hartverwarmend te zien dat mensen
elkaar echt helpen. Het zijn, bijvoorbeeld voor ouderen, vaak de kleine
dingen. Samen doen we er alles aan
om dit virus onder de knie te krijgen. Zodat we straks onze kinderen,
ouders en vrienden weer hartelijk
kunnen begroeten. Dat is een gezamenlijk doel wat we echt alleen
samen kunnen bereiken. Daarom
vragen ook wij als gemeente: Houd
u zich alstublieft aan de maatregelen.”

Help elkaar
Help elkaar waar kan. Haal boodschappen, laat de hond uit, bel of
app elkaar wat vaker. Want juist in
deze tijd geldt ons motto met die
woorden die ons steun geven, die
vorige week massaal uit de radio
klonken en die ons de komende
Volle ic’s
tijd op de been gaan houden:
De cijfers van het RIVM liegen niet. You’ll never walk alone!

Aanpassing dienstverlening
Vanwege het coronavirus heeft de
gemeente haar dienstverlening veranderd. Er gelden speciale regels voor
trouwen, aanvragen paspoort/rijbewijs, openbaar vervoer en spreekuren.
Algemene regel is: wanneer u verkoudheidsklachten hebt, kom dan
niet naar het gemeentehuis. Hebt u
geen klachten, dan bent u van harte welkom, maar we behandelen de
meest belangrijke zaken alleen op afspraak. Denk aan aangifte voor een
huwelijk binnen drie weken voor de
wettelijke plechtigheid en aanvraag
van een paspoort/id-kaart/rijbewijs
die korter dan 1 maand geldig zijn.
Een aantal instanties, zoals het Sociaal Wijkteam, Jeugdteam, Bureau Sociaal Raadslieden en de Sociale Dienst
Drechtsteden/Schuldhulpverlening
houdt momenteel geen spreekuur. Wat
betreft de afvalinzameling proberen we
ons aan de normale dienstverlening te
houden, voor het openbaar vervoer
geldt een aangepaste dienstverlening.
Kijk voor alle actuele informatie op
www.h-i-ambacht.nl/corona.

Kabinet scherpt maatregelen tegen
coronavirus aan
mensen in cruciale beroepen en
• Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga
ten en andere paramedici werken
vitale processen geldt dit niet,
alleen naar buiten voor boodzoveel mogelijk met beeldbellen.
tenzij zij zelf ziek zijn.
schappen, werken als dit niet
• De voorzitter van de Veilgheidsthuis kan of als u voor een an- • Alle samenkomsten en eveneregio, de heer Kolff, kan locaties
menten zijn verboden tot 1 juni.
der zorgt. Een frisse neus hazoals parken en pleinen aanwijOver de uitzondering voor belen is prima, maar sport niet in
zen waar groepsvorming niet
grafenissen en kerkelijke bruigroepsverband. Als dit wel veel
mag. Bij groepen van 3 personen
loften volgt nog informatie.
voorkomt, kan de voorzitter van
of meer die onvoldoende afstand
de Veilgheidsregio, in ons geval • Winkels en het openbaar verhouden, wordt gehandhaafd. Dat
voer moeten maatregelen nede heer Kolff, burgemeester van
betekent dat mensen die in overmen om ervoor te zorgen dat
Dordrecht, een groepsverbod
treding zijn, beboet kunnen wormensen afstand houden, bijinstellen op deze locatie.
den. Dit geldt niet voor personen
voorbeeld via een deurbeleid.
• Bezoek in eigen huis: maximaal
in hetzelfde huishouden, zoals
drie mensen en houd ook dan • Kappers, schoonheidsspecialisten
gezinnen en kinderen.
en anderen in zogenoemde conafstand tot elkaar.
tactberoepen mogen dat werk Alle maatregelen leest u op
• Als één gezinslid koorts heeft,
voorlopig niet doen. Fysiotherapeu- www.h-i-ambacht.nl/corona.
blijft het hele gezin thuis. Voor

Milieustraat: alleen als het
echt moet
Het is erg druk in de milieustraat.
Voor uw veiligheid vragen we u om
uw bezoek aan de milieustraat uit
te stellen. Mocht een bezoek toch
noodzakelijk zijn, houd u dan rekening met wachttijden. HVC laat een
beperkt aantal mensen per keer

toe. Breng geen spullen met een
verhoogd brandrisico. Dit zijn elektrische apparaten, Klein Chemisch
Afval (verfblikken) en matrassen. Alvast bedankt voor uw medewerking!
Voor de meest actuele situatie kunt u
kijken op www.hvcgroep.nl.
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#SDD helpt

Hulp voor mantelzorgers

Er zijn inmiddels al een hoop mooie
initiatieven ontstaan in de Drechtsteden waar mensen hun hulp aanbieden. De Sociale Dienst Drechtstenden wil er graag voor zorgen dat
deze hulp terecht komt bij inwoners
die dit goed kunnen gebruiken. Daarom is de Facebookgroep #SDDhelpt
opgezet. Meer informatie vindt u op
www.socialedienstdrechtsteden.nl/sddhelpt.

Deze nare tijd raakt ook mantelzorgers. Want veel hulpverleningsinstanties sluiten hun deuren. Toch
is er nog een aantal instanties waar
mantelzorgers terechtkunnen voor
hun hulpvragen.

• Blije Borgh Vrijwilligers, maaltijdvoorziening en de telefooncirkel
• Rode Kruis en Ready2Help
• Mantelzorg.nl

Alle mantelzorgers hebben inmiddels een brief ontvangen waarin
De volgende belangrijke instanties meer uitleg staat over de bereikzijn via de telefoon en/of digitaal baarheid van deze instanties.
‘gewoon’ bereikbaar:
U vindt deze informatie ook op
• MEE Mantelzorg
www.h-i-ambacht.nl/corona.
• Sociaal Team
• HipHelpt

Agenda

Werk in de wijk

Alle bijeenkomsten en
evenementen zijn afgelast.
Meer informatie op
www.h-i-ambacht.nl.

Collecte
Landelijke collectes opgeschort
In verband met de richtlijnen
rondom het coronavirus hebben
de landelijk collecterende
Erkende Goede Doelen die
tot 12 april 2020 zouden
collecteren, hun collectes
opgeschort.
Amnesty International brak
vorige week donderdag de
collecte af, ReumaNederland,
ZOA, Fonds Gehandicaptensport
en de Hartstichting zullen deze
week en de komende weken
niet collecteren. De jaarlijkse
collecte is voor de goede
doelen uitermate belangrijk
voor het werk dat zij doen,
maar het welzijn van alle
mensen in Nederland staat
voorop. Bekeken wordt nog of
de collectes later in het jaar
ingehaald kunnen worden.

Steun voor zzp’ers en
kleine bedrijven
Voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en kleine bedrijven is
een tijdelijke inkomensregeling in
het leven geroepen. Sinds maandag 23 maart kunnen zij de zogenaamde BBZ-regeling aanvragen

bij de Sociale Dienst Drechtsteden.
De regeling geldt voor alle zzp’ers
en kleine bedrijven in de Drechtsteden. Meer informatie vindt u op
www.bit.ly/coronabbzsdd.

Hebt u een luisterend oor, advies
of extra hulp nodig? Bel dan de
Rode Kruis Hulplijn: 070 - 4455
888 (ma t/m vr van 9-21 uur,
za van 10-16 uur). Kijk ook op
www.rodekruis.nl.
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Volg @gemeentehia
ook op social media
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Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
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Mooie foto uit De Volgerlanden van Gert Jan-de Wit/Royalphoto.nl.

Hoge Kade; afronding
werkzaamheden nieuwbouw
zwembad ‘De Louwert’:
tot eind april 2020.
Vrouwgelenweg - Forel - Zilverreiger; Kruising definitief
aanleggen. Gewijzigde route
voor doorgaand (auto)verkeer)
ter hoogte van de Vrouwgelenweg/Parkzone; rechtdoor
rijden niet meer mogelijk; weg
vervolgen via de (nieuwe)
Karper en Forel. Afsluiting
Vrouwgelenweg is wel opgeheven. Omleidingsroute
fietsers blijft staan omdat de
fietsdoorsteek Parkzone nog
moet worden aangebracht.
Tot en met vrijdag 10 april
2020.
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•
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Ambachtsezoom: bouwrijp maken toekomstig bedrijvenpark; •
tot eind december 2020.
Het Groeneveld, De Hil en de
Vijverhof: vervangen beschoei- •
ing:
tot en met 30 april.
•

De Raadtweg/Van Kijfhoekstraat, werkzaamheden rioolreconstructie wijk Kruiswiel
fase 2:
tot en met woensdag
16 september 2020.
Hoge Kade; uitvoering rioolproject - 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 (onderhoud plantsoenen); door heel
de gemeente
Renovatie groen; wijk Oostendam; 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
bomen: februari 2020 - eind
2022
L.A. Spoor van Ticheltplantsoen;
renovatiewerkzaamheden

Officiële publicaties

woensdag 22 maart 2020

Algemene Plaatselijke Verordening/Bijzondere Wetten
Verleende besluiten**
Adres

Datum activiteit

Datum bekendmaking

Sandelingenpark
Sportevenement HIAthlon
		

19 september 2020 tussen 10:00 en 16:00 uur
opbouw vanaf 06:00 uur en afbouw tot 19:00 uur

17 maart 2020

Sandelingenpark
Geluidsontheffing tijdens sportevenement HIAthlon
		

19 september 2020 tussen 09:30 en 16:00 uur
(inclusief testtijd)

17 maart 2020

Rijksweg A16

Omschrijving

wijziging leidinggevende op de drankdoorlopend
en horecavergunning van La Place		

17 maart 2020

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

Datum bekendmaking

Vrouwgelenweg

Vergunning kabels en leidingen aan Stedin

2 oktober 2019 tot 7 augustus 2020

25 maart 2020

Activiteit

Datum ontvangst

bouwen, milieu, oprichten van een inrichting,
planologisch afwijken

10 maart 2020

Gewijzigde besluiten**

Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen*
Adres

Omschrijving

Langeweg 21
realiseren extra vuurwerkbewaarplaats en bufferplaats
		

Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Van Duyvenvoordelaan 22

plaatsen dakkapel/voorzijde

bouwen

17 maart 2020

Vrouwgelenweg 69

verbouw woning en schuur, plaatsen 3 dakkapellen/voorzijde

bouwen

17 maart 2020

Rijksstraatweg nabij nummer 9

plaatsen tijdelijke antenn-installatie voor mobiele
telecommunicatie 9 (voor de duur van 1 jaar)

bouwen planologisch afwijken

20 maart 2020

Besluit verlenging beslistermijn**
Op 18 maart 2020 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning, locatie Paulusweg 39, ingediend op 29 oktober 2019
voor een aan- opbouw woonhuis, te verdagen tot uiterlijk 30 april 2020.

Besluit verlenging beslistermijn**
Op 20 maart 2020 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning, locatie De laantjes fase 2, ingediend op 29 januari 2020
woningbouwproject 58 woningen, te verdagen tot uiterlijk 6 mei 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

