@gemeentehia
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“Had ik het maar eerder geregeld”

Wie behartigt uw belangen als u het niet meer kunt?
Hebt u beginnende dementie of
bent u betrokken bij mensen met
de ziekte dementie? Dan bent u van
harte welkom op de Inloopochtend
Geheugensteun. Deze vindt iedere
eerste donderdag van de maand
plaats in het restaurant van wijkcentrum Wielzate, van Kijfhoekstraat
146. Tussen 10.00 en 12.00 uur
staat de koffie voor u klaar.

ken vastlegt in bijvoorbeeld een
levenstestament of volmacht als u
zelf nog in staat bent om beslissingen te nemen. U bent dan nog
wilsbekwaam. U kunt aangeven aan
wie u uw financiële zaken toevertrouwt als u dit zelf niet meer kunt
door bijvoorbeeld dementie. In een
levenstestament kunt u ook wensen
op medisch gebied opnemen.

Donderdag 6 februari beantwoordt
Leonie Hubers vragen over levenstestamenten. Leonie is notarisklerk
bij Ambachtse Notaris en ziet in de
praktijk welke problemen kunnen
ontstaan als er niets is geregeld.
Tijdens de inloopochtend mag iedereen vrijblijvend vragen stellen.
“Veel mensen vinden het lastig om
contact op te nemen met een notaris als ze vragen hebben. Maar
informatie vragen kost niets”, aldus
Leonie.

Samen eigenaar van een koophuis?
Dan is het verstandig om vast te
leggen wie uw belangen mag behartigen. Uw partner is niet automatisch degene die mag beslissen
over de verkoop van de gezamenlijke woning. Is één van de echtgenoten niet meer wilsbekwaam, dan
moet de ander via de rechtbank
een vervangende handtekening vragen. Dit kost vaak veel tijd en geeft
soms veel onzekerheid of zelfs wrijving bij uw naasten. Een levenstestament kunt u daarom beter opstelTijdig zaken regelen voorkomt
len als u beiden nog gezond bent.
extra leed
Het kan maar duidelijk zijn aan wie
Met tijdig wordt bedoeld dat u za- u uw zaken toevertrouwt!

Ambachtse Notaris kreeg 17 december 2019 het certificaat Dementievriendelijk uitgereikt. Leonie Hubers (links op
de foto) beantwoordt tijdens de inloopochtend geheugensteun vragen over levenstestamenten.
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19

feb
feb

17

Om 20.00 uur
Commissie WOS
Raadzaal gemeentehuis
Om 20.00 uur
Commissie RZ De Volgerlanden
Raadzaal gemeentehuis

feb

03

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

feb

Agenda

Om 20.00 uur
Commissie ABA Financiën
Raadzaal gemeentehuis

INLOOPOCHTEND
GEHEUGENSTEUN
bedoeld voor mensen met
dementie, hun mantelzorgers
en iedereen die op wat voor
manier dan ook betrokken is
bij de ziekte dementie.

KOM EN
PRAAT
MEE OVER
DEMENTIE

Volg @gemeentehia
ook op social media
YouTube

Twitter

Instagram

Collecte
Er is geen collectevergunning
afgegeven.

Locatie Restaurant ontmoetingscentrum Wielstaete
Van Kijfhoekstraat 146

Hendrik-Ido-Ambacht

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

Facebook

Donderdag 6 februari
van 10.00 tot 12.00 uur

Het echtpaar Dijkshoorn-Vlot was op 19 januari vijfenzestig jaar getrouwd.
Burgemeester Jan Heijkoop heeft hen woensdag 22 januari gefeliciteerd met
hun briljanten huwelijk. Het echtpaar heeft vier kinderen, twaalf kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen.

• Ambachtse Notaris is aanwezig voor
informatie over levenstestamenten.
U kunt vrijblijvend vragen stellen.
• Stel uw overige vragen aan de
casemanager en ervaringsdeskundigen
vanuit het sociaal wijkteam H.I. Ambacht
• Informeel samen zijn met lotgenoten
Namens werkgroep
Dementievriendelijke gemeente,
Cristine Ruinard

Het echtpaar Hage-Ensink was op 23 januari vijftig jaar getrouwd. Burgemeester Jan Heijkoop heeft hen deze dag gefeliciteerd met hun gouden
huwelijk. Het echtpaar heeft twee kinderen en vijf kleinkinderen.

@gemeentehia
Duurzaam

Acties

DOE
M E E!

Energie besparen en duurzamer
leven doet u op uw manier. Wilt
u ook iets doen? Dat kan! Bijvoorbeeld door mee te doen aan
duurzame acties.
tot maart 2020
groepsaankoop
spouwmuurisolatie
Zie www.regionaalenergieloket.nl
Kijk voor meer inspiratie op
www.iedereendoetwat.nl.

woensdag 29 januari 2020

Doe mee met de actie
spouwmuurisolatie
Goede isolatie zorgt voor een prettig
en comfortabel huis dat koel is in de
zomer en warm in de winter. Daarom
organiseert de gemeente samen met
het Regionaal Energieloket een actie
om het isoleren van uw muren goedkoper en makkelijk te maken. De actie loopt tot eind maart 2020.

Werk in de wijk

Korte terugverdientijd
De kosten voor spouwmuurisolatie
zijn relatief laag en de terugverdientijd is kort. De isolatiebedrijven die
deelnemen aan deze actie zijn gecertificeerde isolatiespecialisten uit de
regio. U kunt met de actie meedoen
door u hiervoor in te schrijven op
www.regionaalenergieloket.nl/hendrikido-ambacht.

Oefening Koninklijke
Landmacht op 31 januari
Op 31 januari houdt de Koninklijke
Landmacht een militaire oefening in
Hendrik-Ido-Ambacht. De militairen
verplaatsen zich over water. Doorgaand verkeer wordt hierbij niet gehinderd. Hebt u vragen? Neem dan

let op:

contact op met de medewerkers van
Team Veiligheid van de gemeente. Zij
zijn tijdens kantooruren te bereiken via
telefoonnummer 14 078 of per e-mail
melding@ambachtveilig.nl.

2

Een afspraak maken kan via

3

let op:

in Hendrik-Ido-Ambacht
kost per 1 februari het
laten ophalen van grof
afval € 20,-

hvcgroep.nl/grofafval
in Hendrik-Ido-Ambacht
kost per 1 februari het
laten ophalen van grof
afval € 20,-

De maandelijkse test van de alarmering sirene is op maandag 3
februari 2020 om 12.00 uur. Kijk
op www.ambachtveilig.nl wat u
moet doen als de sirene op een
ander moment gaat.

1

Hoge Kade; afronding
werkzaamheden nieuwbouw
zwembad ‘De Louwert’;
tot eind april 2020
Vrouwgelenweg tussen
Zilverreiger/Forel en
Jacobuslaan: aanleg ParkzoneOost: afgesloten tussen
Zilverreiger/Forel en Karper;
tot en met vrijdag 31 januari
2020

5

6

Ambachtsezoom: bouwrijp maken toekomstig bedrijvenpark;
tot eind december 2020
•

4

Een afspraak maken kan via
hvcgroep.nl/grofafval

hvcgroep.nl

Elzengaarde, Perzikengaarde,
Morellengaarde: aanleg
extra parkeerplaatsen en
vervangen grasbetontegels in
parkeervakken door andere
waterdoorlatende stenen;
tot en met vrijdag 14 februari
2020

•

Perengaarde 1 t/m 115,
zijde Laan van Welhorst;
bestratingswerkzaamheden
voor de winkels;
tot en met 14 februari 2020
Rotonde Jacobuslaan:
aanleggen warmtenet onder
fietspad op de rotonde. Fietsers
moeten langs de andere kant
van de rotonde rijden;
tot en met vrijdag 7 februari
2020
Overige werkzaamheden,
op diverse plaatsen:
Veegwagen, maaien en
schoffelen in hele gemeente,
doorlopend;
Snoeiwerkzaamheden (beplanting en hagen); door heel de
gemeente

Agenda openbare raadsvergadering
Maandag 3 februari 2020, 20:00 uur,
Raadzaal gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende
vaste punten: opening, vaststelling
van de agenda, spreekrecht burgers, vragenhalfuurtje raadsleden,
notulen raadsvergadering, lijst van
ingekomen stukken en eventuele
mededelingen, het comptabiliteitsbesluit en de sluiting. Op grond van
de adviezen van de raadscommissie
zijn de raadsvoorstellen onderverdeeld in hamerstukken (H) en debatstukken (D).

De raad behandelt de volgende 8.2 D Integraal huisvestingsplan
voorstellen:
9.		 Raadsvoorstellen Ruimtelijke
hvcgroep.nl
		 Zaken - De Volgerlanden
7.		 Raadsvoorstellen Algemeen 9.1 D Vaststellen bestemmingsplan
		 Bestuurlijke Aangelegen		 Vrouwgelenweg 21-23
		 heden - Financiën
9.2 H Wijziging aanwijzing
7.1 H Verkoop Eneco aandelen
		 routering gevaarlijke stoffen
7.2 H Verordening rechtspositie
		 Hendrik-Ido-Ambacht
		 raads- en commissieleden
9.3 H Vaststellen bestemmingsplan
8.		 Raadsvoorstellen Welzijn,
		 De Baak 16 e.o.
		 Onderwijs, Sociale Zaken
8.1 H Zienswijze wijziging kosten- U kunt de stukken via de gemeen		 verrekening van de jeugdtesite inzien: www.h-i-ambacht.nl/
		 hulp Zuid-Holland Zuid
gemeenteraad. In het scherm kunt u

dan klikken op Vergaderstukken in adres en telefoonnummer.
raadsinformatie.
Tijdens de vergadering krijgt u maxiWilt u uw mening geven over een maal vijf minuten het woord van de
agendapunt? Maak dan gebruik voorzitter. Wanneer er meerdere invan het spreekrecht aan het be- sprekers zijn gaat dit in volgorde
gin van de vergadering. Dit moet van aanmelding. Ten slotte doet de
u ten minste 48 uur voor aanvang voorzitter of een lid van de raad
van de vergadering melden bij de een voorstel voor de behandeling
griffier. De griffier is bereikbaar via van uw inbreng. De totale spreektelefoonnummer 14 078 en e-mail tijd bedraagt dertig minuten. Meer
gh.logt@h-i-ambacht.nl. U geeft over het spreekrecht kunt u lezen
dan aan over welk onderwerp u iets in de gemeentegids en op de gewilt zeggen. Vermeld ook uw naam, meentesite.

Drechtstedenvergadering dinsdag 4 februari 2020
De maandelijkse Drechtstedendinsdag vindt plaats in het gemeentehuis van Papendrecht, Markt 22.
De raadsleden van de Drechtsteden
beraden zich over onderwerpen die
onze regio aangaan.

Het programma van 4 februari 2020:
Toelichting Regiodeal
Van 19:30 tot 20:30 licht portefeuillehouder André Flach de Regio Deal
Drechtsteden-Gorinchem toe.

Toelichting Economie en Werken
Van 20:30 tot 21:30 vertelt portefeuillehouder Maarten Burggraaf hoe de
invulling van de promotie en regionale programmering van werklocaties
gaat. En geeft hij meer informatie
over bedrijfsinvesteringen in de regio.

Toelichting Bouwen en Wonen
Van 21:30 tot 22:30 geeft portefeuillehouder mevrouw Trudy Baggerman de laatste stand van zaken
over de woningbouwplannen.

Meer informatie
Meer informatie, zoals agenda’s en
bespreekstukken, vindt u in het
Raadsinformatiesysteem van de
Drechtsteden. Hebt u vragen? Stuur
ze aan regiogriffie@drechtsteden.nl.

Officiële publicaties

woensdag 29 januari 2020

Ambtshalve uitschrijvingen
Besluit tot ambtshalve uitschrijving
als ingezetene uit de basisregistratie
personen (art. 2.22 wet BRP)
Burgemeester en wethouders van
Hendrik-Ido-Ambacht hebben besloten de adresgegevens te wijzigen
van:
Naam
Geboren
Datum
			
uitschrijving
Majoor, AR 09-10-1982 05-12-2019

sonen (BRP) opgenomen adres is niet De gemeente heeft deze wijziging
meer juist. Een nieuwe verblijfplaats doorgegeven aan allerlei instellingen
zoals: belastingdienst, uitkeringsinis bij de gemeente niet bekend.
stanties, pensioenfondsen en zorgDe gemeente heeft na onderzoek de verzekeraars.
volgende adresgegevens opgeno- Deze wijziging heeft gevolgen voor
voorzieningen zoals: toeslagen, uitmen:
keringen, zorgverzekering, AOW en
Adres		
: onbekend
pensioen.
Woonplaats
: onbekend
Land		
: onbekend
De registratie als inwoner van Neder- Bezwaar
Het laatst in de basisregistratie per- land is hiermee beëindigd.
Bent u belanghebbende en bent u

Uw bezwaarschrift is alleen geldig als
u de volgende gegevens vermeldt:
uw naam en adres; een duidelijke
omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld
een kopie van deze publicatie); de
reden waarom u bezwaar maakt; het
Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift telefoonnummer waarop u overdag
aan het college van burgemeester bereikbaar bent; de datum en uw
en wethouders, Postbus 34, 3340 AA handtekening.
Hendrik-Ido-Ambacht.
het niet eens met dit besluit? Stuur
dan een bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders. Dit doet u binnen zes weken
na de dag van deze bekendmaking.

Kennisgevingen
Beleidsregels handhaving heling
De burgemeester maakt bekend dat
op 20 januari 2020 de beleidsregels
handhaving heling bestrijding Hendrik-Ido-Ambacht zijn vastgesteld.

Deze beleidsregels treden een dag gedurende zes weken voor een ieder
ter inzage in de informatieruimte van
na deze bekendmaking in werking.
het gemeentehuis. Tegen betaling
van de kosten kunt op verzoek een
Ter inzage
Het besluit ligt met ingang van heden afschrift krijgen van het genoemde

besluit. Het is wettelijk niet mogelijk ling Bestuurszaken, telefoon (078)
om een zienswijze, of bezwaar tegen 770 2685.
dit besluit in te dienen. Voor vragen
over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met Ellen Uenk, afde-

Naamgeving omgeving aan de rivier De Noord
Burgemeester en wethouders maken Waterbusplein, de straatnaam De stuursrecht kunt u binnen zes weken meester en wethouders, Postbus 34,
na de datum van dit besluit een ge- 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht.
bekend, dat zij hebben besloten om Noordkade toe te kennen.
motiveerd bezwaarschrift daartegen
het terrein dat gelegen is aan de
rivier De Noord, nu bekend als het Op grond van de Algemene Wet Be- indienen bij het college van burge- De stukken van dit besluit liggen

gedurende zes weken ter inzage in
de informatieruimte van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te HendrikIdo-Ambacht.

Algemene Plaatselijke Verordening/Bijzondere Wetten
Verleende besluiten**
Adres

Omschrijving

Datum activiteit

Datum bekendmaking

Stekelbaars

Instemming kabels en leidingen aan NEM BV

28 februari tot 04 april 2020

29 januari 2020

IJdenhove rondom 148

Vergunning kabels en leidingen aan Oasen NV

20 september 2019 tot 27 februari 2020

29 januari 2020

Zuidwende 2F

Instemming kabels en leidingen aan CAIW BV

6 januari tot 28 maart 2020

29 januari 2020

Hoge Kade 50

ontheffing verruimensluitingstijden tot 03:00 uur

5 april, 4 oktober en 20 december 2020

24 januari 2020

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

Datum bekendmaking

gemeente

Weigering vergunning kledinginzameling t.b.v. de Vereniging
eerste kwartaal 2021
Paardrijden Gehandicapten Ondersteuning (VPGO)		

24 januari 2020

Omschrijving

Datum bekendmaking

Geweigerde besluiten**

Gewijzigde besluiten**
Adres

Datum activiteit

Margrietstraat, Marijkestraat en
Gewijzigd besluit voor de tijdelijke verhuur van 79 sloopwoningen
24 januari 2020 tot 24 januari 2022
Willem de Zwijgerstraat			

24 januari 2020

Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Struweel 32

plaatsen dakkapel voorzijde

bouwen

16 januari 2020

Touwslagershof 2

uitbreiding woning

bouwen, planologisch afwijken

19 december 2020

Officiële publicaties

woensdag 29 januari 2020

Omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Onderdijkse Rijweg 260

realiseren aanbouw tussen woning en schuur

bouwen, planologische afwijken

24 januari 2020

De Touwbaan 20

plaatsen dakkapel voorzijde

bouwen

21 januari 2020

Veersedijk 149
plaatsen garage/berging met overkapping
		

bouwen, planologisch afwijken, uitweg
maken, hebben of veranderen

23 januari 2020

De Volgerlanden-Oost

houtopstand vellen

21 januari 2020

vellen van een haagbeuk, nr. 161(dode boom)

* U kunt geen bezwaar maken of een zienswijze indienen tegen een aanvraag. Wel kunt u de stukken inzien. Hiervoor kunt u een afspraak te 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 websites 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

