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Maak het oplichters
niet te makkelijk
Deze maand loopt de landelijke
campagne ‘Senioren en Veiligheid’.
Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ wordt vier
weken lang aandacht besteed aan
verschillende vormen van criminaliteit: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp) en phishing.
Senioren krijgen concrete tips om te
voorkomen dat ze slachtoffer worden van oplichting en over wat ze
moeten doen als het wel gebeurt.
De tips zijn bruikbaar voor iedereen, want senioren hebben net zo
vaak te maken met oplichting als
andere leeftijdsgroepen.

‘Het geheime dagboek van Hendrik
Groen’ zie ik hoe graag senioren
het heft in eigen handen nemen. Zij
kunnen veel zelf doen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden,
maar hebben daarvoor wel de juiste
informatie nodig.”.
Filmpjes en webinars
Tijdens de campagne plaatsen betrokken partijen filmpjes op hun
social media, met Kees Hulst in de
hoofdrol. De filmpjes komen ook
op www.maakhetzeniettemakkelijk.
nl. Op deze website is ook elke
dinsdag in september om 10.30 uur
een rechtstreeks te volgen webinar,
gepresenteerd door Catherine Keyl.
Een panel van inhoudelijk experts
bespreekt dan het thema van die
week.

NLOOPOCHTEND
GEHEUGENSTEUN

R

Ambassadeur
Acteur Kees Hulst is ambassadeur
bedoeld
van de campagne: “Als
acteur invoor

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

Nieuw fietsbeleid

Acteur Kees Hulst is ambassadeur van de campagne ‘Senioren en Veiligheid’.

Hi5Ambacht tevreden over zomeractiviteiten

“Fijne samenwerking,
enthousiaste kinderen”

vindt u uw fiets terug wanneer deze
door de gemeente is verwijderd.
Indien uw fiets is gestolen, doet u
aangifte bij de politie. Tip: onthoud
het framenummer van de fiets, dat
vergroot de kans dat de fiets wordt Voor Ambachtse kinderen dreigde
een saaie zomervakantie. Vanwege
teruggevonden.
het coronavirus bleef de Speelfaimmers gesloten en was het
Ontmoetingscentrum Wielstaete briek
zwembad alleen open op aangepaste

De gemeente houdt verkeerd geparkeerde, wrak- of weesfietsen goed in
de gaten. Boa’s gaan deze fietsen labelen, en vervolgens worden ze binnen 24 uur, 14 dagen of 28 dagen
verwijderd en komen ze op www.
verlorenofgevonden.nl te staan; daar

Elke 1e donderdag van de maand

van 10.00 tot 12.00 uur

Locatie Restaurant
Van Kijfhoekstraat 146
Hendrik-Ido-Ambacht

• Koffie en thee staan voor u klaar!
• Informeel samenzijn
• Stel uw vragen aan de aanwezige
casemanager en ervaringsdeskundigen
vanuit het sociaal wijkteam H.I. Ambacht

Kom en praat mee
• Lotgenotencontact
over dementie
Namens werkgroep

Een inloopochtend over dementie, eerste donderdag van de maand van
Dementievriendelijke
10.00 tot 12.00 uur in restaurant Ontbedoeld
voor mensen met dementie, gemeente,
hunCristine
mantelzorgers
en iedereen die moetingscentrum Wielstaete. Koffie
Ruinard
op wat voor manier dan ook betrok- en thee staan ook op donderdag 3
ken is bij de ziekte dementie. Iedere september voor u klaar.

tijden. Daarom nam Hi5Ambacht het
initiatief om zes weken lang allerlei
activiteiten voor kinderen te organiseren. Coördinator Tinka Lansbergen
van Hi5Ambacht blikt tevreden terug.

Hi5Ambacht streeft ernaar om Ambacht leuker, leerzamer en gezonder
te maken. Ook tijdens de coronatijd.
“Of eigenlijk júist tijdens die periode”, zegt Tinka Lansbergen. “We
benaderden Cascade, voetbalvereniging IFC, het Jeugdspeelpark en de
Sophiahal voor een zomerse samenwerking en dat bleek een schot in de
roos. Zes weken lang organiseerden
we drie keer in de week sport- en
spelactiviteiten in het thema van
een vakantieland. En iedere woensdag was er een cultuurochtend, die
razendsnel voor zes weken was volgeboekt.”
Grote luxe
Meer dan 1000 kinderen (“Misschien
wel 1500”, aldus Tinka) vermaakten
zich de afgelopen zes weken in en
om de vier locaties. Tinka: “De samenwerking met Cascade, IFC, het
Jeugdspeelpark en de Sophiahal was
in één woord fantastisch. Er waren
duidelijke afspraken, korte lijnen en
we voelden ons enorm welkom. Het
was een grote luxe dat we hun accommodaties als onze eigen plek
mochten gebruiken. Daar wil ik onze
partners enorm voor bedanken.”
www.hi5ambacht.nl

@gemeentehia
Volg @gemeentehia
ook op social media
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World Cleanup Day

Facebook

Echtpaar WijkhuisenVan Es 50 jaar getrouwd
Het echtpaar Wijkhuisen-Van Es was Het echtpaar heeft twee kinderen en
op 28 augustus 50 jaar getrouwd. vijf kleinkinderen.
Burgemeester Jan Heijkoop heeft hen Foto: Cees van Meerten
op deze dag gefeliciteerd met hun
gouden huwelijk.

Twitter
YouTube
Instagram

Collecte
Er kan gecollecteerd worden
van 7 tot 12 september door
het Prinses Beatrix Spierfonds.

Duurzaam
Do

Helpt u mee meee!
om Ambacht
groener te maken?
In samenwerking met Groendakcoach organiseert de gemeente
een groendak-actie die loopt van
24 augustus tot en met 12 oktober.
Woningeigenaren en bedrijven die
meedoen aan de groepsaankoop
maken kans op een gratis groendak. Gebruik de QR-code voor
meer informatie.

Op zaterdag 19 september ruimen we op verschillende plaatsen zwerfafval
op. Iedereen kan meedoen, jong en oud, buurten, verenigingen en collega’s.
Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom op het gemeentehuis om materialen op te halen, zoals hesjes, grijpers en afvalzakken. Hebt u geen groep,
maar wilt u toch graag meedoen? Meld u via http://bit.ly/Opschoonactie-HIA
alvast aan en sluit later eventueel aan bij een groep, uiteraard volgens de
RIVM-regels.

Werk in de wijk

Op = op
Subsidieregeling
Waterschap
Hollandse Delta voor groene daken. Zie wshd.nl/subsidieregeling
-waterinitiatieven.
Via Winst uit je woning hebben
woningeigenaren in Ambacht een
voucher ontvangen ter waarde
van 70 euro voor de aanschaf van
energiebesparende producten. Er
is momenteel nog voldoende budget beschikbaar om uw waardebon te verzilveren, maar op=op.

Maandelijkse alarmeringssirenes

1

Test op maandag 7 september
Wanneer zich in onze gemeente of
regio een groot ongeval voordoet,
dan wordt u gealarmeerd via sirenes.
Afhankelijk van de omstandigheden,
loeien de alarmeringssirenes in de

hele gemeente of een deel daarvan.
In heel Nederland worden deze sirenes maandelijks, op de eerste maandag om precies 12.00 uur, getest. Dit
gebeurt op maandag 7 september.

Gaat de alarmeringssirene op een
ander moment dan dit? Sluit vervolgens ramen, deuren en schakel de
regionale rampenzender Radio Rijnmond, te ontvangen op 93.4 FM, in.

2

3

Ambachtsezoom: bouwrijp maken toekomstig bedrijvenpark.
Tot eind december 2020
•
Laan van Welhorst: asfalteringswerkzaamheden. Afsluiting vanaf de gemeentegrens
Zwijndrecht tot en met de
rotonde aan de Sophialaan.
7 september t/m 11 september 2020. Verkeer wordt via
bebording omgeleid.
Aalborg Haackslaan – De Veldoven: verwijderen van de brug
gelegen tussen genoemde
straten i.v.m. restauratiewerkzaamheden. Week 36

•

•

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 eind
september.

@gemeentehia
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09

sept

Agenda
Openbare hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie van
de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.
Tijdstip: 18.45 uur
Onderwerp: Behandeling van een bezwaarschrift tegen het
verkeersbesluit van 27 mei 2020, inzake de aanleg van een
gehandicaptenparkeerplaats Fontuinkruid.
Tijdstip: 19.15 uur
Onderwerp: Behandeling van diverse bezwaarschriften tegen
de op 20 mei 2020 verleende omgevingsvergunning voor de
bouw van een loop-en fietsbrug nabij Bongerd 4 te HendrikIdo-Ambacht.
Plaats: Gemeentehuis Hendrik-Ido-Ambacht, Weteringsingel 1,
3342 AE Hendrik-Ido-Ambacht.
Wilt u als toehoorder de hoorzitting bijwonen? Neem dan
vooraf contact op met de secretaris van de bezwaarschriftencommissie, mw. M. van Groningen, bereikbaar bij het Juridisch Kenniscentrum Drechtsteden te Dordrecht onder telefoonnummer (078) 770 20 73.
Meer informatie op www.h-i-ambacht.nl
Meer informatie over de activiteiten kunt u vinden op
www.h-i-ambacht.nl

Officiële publicaties

Agenda openbare
raadsvergadering
Maandag 7 september 2020,
20:00 uur, digitaal.
De burgemeester heeft een extra digitale raadsvergadering uitgeschreven voor maandag 7 september a.s.
De aanleiding betreft een raadsvoorstel ten behoeve van het beschikbaar stellen van een investeringskrediet voor videostreaming om te
voldoen aan de wettelijke vereisten
ingevolge Covid-19 met betrekking
tot vergaderen in de raadszaal zonder publiek. Door corona is het niet
mogelijk publiek bij de raadsvergadering op veilige afstand van 1,5
meter aanwezig te laten zijn. Dan
dient men de vergadering via beeld
en geluid te kunnen volgen. Op dit
moment is dat alleen nog maar mogelijk via geluid.
‘De gemeenteraad zal, in verband
met de maatregelen die genomen zijn
om verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan, vanuit huis vergade-

ren. Via www.hendrikidoambacht. gebruikmaken van het (digitale)
raadsinformatie.nl kunt u deze spreekrecht aan het begin van de
openbare vergadering live volgen.
vergadering. Dit dient u ten minste
48 uur voor aanvang van de vergaOp de agenda staan de volgende dering te melden bij de griffier. De
vaste punten: opening, vaststelling griffier is bereikbaar via telefoonvan de agenda, spreekrecht burgers nummer 14 078 en e-mail gh.logt@hen de sluiting.
i-ambacht.nl. Geef hierbij aan over
welk onderwerp u iets wilt zeggen
Hieronder vindt u het raadsvoorstel en vermeld uw naam, (e-mail)adres
dat voor deze vergadering op de en telefoonnummer.
agenda staat.
4.		 Krediet beschikbaar stellen Tijdens de vergadering krijgt u
t.b.v. videostreaming om te voldoen maximaal vijf minuten het woord
aan de wettelijke vereisten ingevol- van de voorzitter. Wanneer er meerge Covid-19 vereisten m.b.t. verga- dere insprekers zijn gaat dit in volgderen
orde van aanmelding. Ten slotte
		
doet de voorzitter of een lid van de
U
kunt
alle
stukken
in- raad een voorstel voor de behanzien op de website www.h-i- deling van uw inbreng. De totale
a m b a c h t . n l / g e m e e n t e r a a d spreektijd bedraagt dertig minuten.
onder ‘Agenda en Vergaderstukken’. Meer over het spreekrecht kunt u
lezen in de gemeentegids en op de
Wilt u uw mening geven over dit gemeentesite.
agendapunt? In dat geval kunt u
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Officiële publicaties
Inspraak voorontwerpbestemmings- naar het saneren van overbodige kasplan Rijksstraatweg 42b en omgeving sen en agrarische bedrijfsbebouwing
in het buitengebied van IJsselmonde.
Burgemeester en wethouders van de Het slopen van kassen wordt in dat
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ma- beleid gecompenseerd door beperkte
ken bekend dat het voorontwerp van woningbouw toe te staan. Dit beleid
het bestemmingsplan Rijksstraatweg vloeit voort uit de zogenaamde pro42b en omgeving beschikbaar wordt vinciale Ruimte voor Ruimte regeling
gesteld voor inspraak.
waarbij de provincie ernaar streeft om
overbodige kassen en bedrijfsbebouEen van de doelstellingen van de ge- wing te saneren en ruimte te bieden
meente is het verbeteren en behouden voor beperkte woningbouw. Deze
van de landschappelijke kwaliteit van Ruimte voor Ruimte regeling hanteert
het buitengebied. Deze landschappe- het uitgangspunt dat per 5000m2 te
lijke kwaliteit zit in de openheid van slopen kassen en/of 1000m2 bebouhet buitengebied. Om die openheid wing één woning mag worden geterug te brengen streeft de gemeente bouwd. De sloop van de aanwezige

kassen en overige bedrijfsbebouwing •
van in totaal 23.900m2 maakt op basis van dat beleid de bouw van vijf
•
extra woningen mogelijk.

op de site ruimtelijkeplannen.nl,
idn:
NL.IMRO.0531.bp24RvRRijksstraatweg-1001
op de gemeentelijke website
https://www.h-i-ambacht.nl/
ik-woon/ruimtelijke-plannen/
bestemmingsplannen/in-procedure
de papieren versie ligt in het
informatiecentrum van het gemeentehuis
in
Hendrik-IdoAmbacht, Weteringsingel 1 te
Hendrik-Ido-Ambacht,
tijdens
openingstijden

een reactie naar voren brengen over
het voorontwerp. Schriftelijke reacties
kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340
AA Hendrik-Ido-Ambacht.
Voor het geven van een mondelinge
reactie kunt u, graag voor 18 september, een afspraak maken met
de behandelend ambtenaar de heer
E. Blanker via telefoonnummer 0787702645 of email
ehj.blanker@h-i-ambacht.nl.

verband met de Corona maatregelen. schrift indienen binnen zes weken
Voor het laatste nieuws raadpleeg na de dag waarop deze ter inzage is
onze website www.ozhz.nl.
gelegd. Dit kan bij Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus
50951, 3007 BM Rotterdam).
Beroep instellen
De aanvrager en belanghebbenden,
die zienswijzen naar voren hebben Het beroepschrift moet zijn voorzien
gebracht tegen de ontwerpbeschik- van een handtekening en in elk geval
king of aan wie redelijkerwijs niet kan bevatten: de naam en het adres van
worden verweten dit niet te hebben de indiener, de dagtekening, een omgedaan, kunnen tegen de definitieve schrijving van het besluit waartegen
beschikking op grond van de Alge- het beroep is gericht en de gronden
Het betreft de inrichting Groeneveldt Bovenstaande informatie voor het mene wet bestuursrecht een beroep- van het beroep. Voor de behandeling
Marine Contruction BV, gelegen aan inzien van stukken kan afwijken in
van het beroep wordt door de recht-

bank een bedrag aan griffierecht geheven.

Met het nieuwe bestemmingsplan
worden de gewenste ontwikkelingen
planologisch en juridisch mogelijk ge- •
maakt

Stukken ter inzage
Met ingang van 3 september ligt gedurende een periode van vier weken
het voorontwerp van het bestemmingsplan in het kader van de in- Inspreken
spraak op de volgende plaatsen voor Tijdens de ter inzagetermijn kan een
ieder zowel schriftelijk als mondeling
een ieder ter inzage:

Kennisgevingen
Z-20-367990
de Noordeinde 121 te
Kennisgeving beschikking
Hendrik- Ido-Ambacht.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
De beschikking met bijbehorende
stukken is op afspraak tijdens kanBurgemeester en wethouders van tooruren in te zien bij de
Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend
dat zij in het kader van de Wet al- Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,
gemene bepalingen omgevingsrecht, Johan de Wittstraat 140 te Dordrecht.
hebben besloten om een omgevings- Via telefoonnummer 078-770 8585
vergunning te verlenen.
kunt u een afspraak maken.

Men kan digitaal beroep instellen
bij genoemde rechtbank via: https://
www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naarde-rechter/Rechtszaak-starten. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.
Op de genoemde website staan de
precieze voorwaarden vermeld.

Officiële publicaties

woensdag 2 september 2020

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten
Verleende besluiten**
Adres

Omschrijving

Datum activiteit

Datum bekendmaking

Voorn 2-90

het plaatsen van een keetwagen en toilet

7 september tot 9 oktober 2020

26 augustus 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

Aelbert Cuyplaan 77

plaatsen dakkapel voordakvlak

bouwen

22 augustus 2020

Dadelgaarde 15

plaatsen dakkapel voorzijde

bouwen

27 augustus 2020

Duizendschoon 61

plaatsen dakkapel voor- en achterzijde

bouwen

25 augustus 2020

Kersengaarde 8

realiseren dakopbouw

bouwen, planologisch afwijken

26 augustus 2020

IJdenhove 238

brandveilig gebruik Willem de Zwijgerschool

brandveilig gebruiken

30 juli 2020

Willem de Zwijgerstraat 1A

vellen 1 hollandse linde t.b.v. realisatie nieuwbouw 42 appartementen

houtopstand vellen

21 augustus 2020

Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Hoge Kade 33

vervangen huidige dakkapel door nieuwe aan achterzijde

bouwen

27 augustus 2020

Mispelgaarde 18

realiseren dakopbouw en vaste trap naar 2e verdieping

bouwen, planologisch afwijken

25 augustus 2020

Steur 25

plaatsen dakkapel zijgevel

bouwen

27 augustus 2020

Veersedijk 32

plaatsen dakkapel voorzijde

bouwen

27 augustus 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

