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In Ambacht hebben ruim 300 ge-
zinnen fi nanciële hulp nodig, onder 
meer bij het betalen van hun ener-
gierekening. Voor de gemeente hét 
noodsein om juist nu de krachten te 
bundelen. Het motto luidt: hulp bij 
schulden én schulden voorkomen. 
“We willen dat iedereen meedoet en 
blijft meedoen in de maatschappij”, 
aldus wethouder Steven van Die.

Corona, de stijgende prijzen voor le-
vensonderhoud en van energie, en 
de oorlog in Oekraïne tasten wel-
vaart en welzijn aan. Er klinkt een 
fors aantal fi nanciële noodkreten 
uit de samenleving, ook uit Am-
bacht. Voor wethouder Steven van 
Die (Sociaal Domein) dé reden om 
de handen extra uit de mouwen te 
steken: “We hebben in Ambacht met 
elkaar afgesproken dat we álle inwo-
ners zo veel mogelijk zelfstandig en 
volwaardig willen laten deelnemen. 
Daarom pakken we samen met onze 
partners schuldsignalen sneller op, 
waardoor problemen niet onnodig 
groeien. Tegelijkertijd doen we er al-
les aan om geldproblemen te voor-
komen.”

Zorg en steun
De wethouder doelt onder meer op 
de beschikbare adviseur Geldzaken 
van het Sociaal Wijkteam Ambacht 
en de eenmalige energietoeslag van 

€ 600 of € 1.300 (afhankelijk van 
het inkomen).  Maar er is meer: “In 
de ‘Huiskamers van de wijk’ op het 
Banckertplein en in De Ark stimule-
ren we ontmoetingen en brengen we 
zorg en steun dicht bij de inwoners. 
Juist nú is het belangrijk om samen 
naar oplossingen te zoeken én die 
te vinden”, zegt hij. Een deel van 
die oplossing is het omlaag krijgen 
van de alsmaar stijgende energiere-
kening. Het gaat verantwoordelijk 
wethouder Ralph Lafl eur (Energie en 
Duurzaamheid) aan het hart dat een 

deel van de Ambachters te maken 
heeft met energiearmoede.

Grote opgave
“We werken aan een uitgebreid pak-
ket om onze inwoners te helpen”, 
zegt Lafl eur. “Niet alleen bij ingrij-
pende maatregelen, zoals de instal-
latie van zonnepanelen of isolatie, 
maar óók met eenvoudige tips om 
de energierekening te verlagen. 
Denk aan korter douchen, tocht- en 
isolatie-strips, radiatorfolie, ledver-
lichting, een waterbesparende dou-

chekop of een regenton in de tuin. 
Dat bespaart niet alleen geld, het is 
bovendien beter voor het milieu. En 
dat laatste past in de grote opgave 
waar we anno 2022 ook voor staan, 
namelijk om zo veel mogelijk ener-
gie te besparen. Zeker is: we willen 
niemand, letterlijk en fi guurlijk, in 
de kou laten staan.”

Vragen en/of hulp?
Om alles over energiebesparing 
te weten te komen kunt u contact 
opnemen met een van de energie-

coaches. Zij helpen u met energie 
besparen en denken met u mee bij 
(dreigende) betalingsachterstanden. 
Wethouder Van Die roept alle in-
woners op niet te blijven rondlopen 
met (geld)vragen of (geld)proble-
men. “Neem, ook bij twijfel, zo snel 
mogelijk contact op met het Sociaal 
Wijkteam Ambacht voor alle vragen 
over geld, betalingsachterstanden 
en schulden. De medewerkers zitten 
voor u klaar met een luisterend oor 
en helpen u graag.”

“We laten niemand in de kou staan”

Oefenen in opsporen en redden van mensen 
in de Margrietstraat
De huizen in de Margrietstraat gaan 
binnenkort tegen de vlakte. Een 
unieke kans om te kunnen oefenen 
in het opsporen en redden van be-
dolven mensen bij instortingen. De 
oefeningen vinden plaats op maan-
dag 3 tot en met vrijdag 7 oktober 
van 08.00 uur tot ongeveer 17.00 
uur.

Het team Specialisme Technische 
Hulpverlening (STH) van Brandweer 
Nederland bestaat uit vijf gespeci-
aliseerde brandweerteams. Deze 
teams worden als eerste opgeroe-
pen bij vermissing en/of moeilijk te 
redden personen na bijvoorbeeld 
een instorting van een gebouw. Het 
STH werkt bij een groot incident 
samen met het Nederlandse Urban 

Search and Rescue-team (USAR.NL). 
Een reddingsgroep van USAR.NL be-
staat uit leden van brandweer, po-
litie, defensie en ambulancedienst. 
Ook woningcorporatie Rhiant en de 
gemeente zijn betrokken bij deze 
oefening.

Wat gaat er gebeuren 
en wat merkt u ervan?
Er wordt een aantal te slopen wo-
ningen dusdanig voorbereid dat het 
lijkt alsof deze woningen zijn inge-
stort. In die woningen liggen oefen-
poppen en ‘slachtoffers’. Het doel 
is zoeken, lokaliseren en redden. 
Tijdens de oefeningen ziet u moge-
lijk rookwolken of u hoort honden 
en gereedschappen (vooral boorha-
mers). Voertuigen verplaatsen zich 

aan het begin en aan het einde van 
de oefening. We proberen de even-
tuele overlast zo veel mogelijk te 
beperken.

• Hebt u vragen, neem dan con-
tact op met Jan Maaskant van
team leefbaarheid en veiligheid
van de gemeente, te bereiken
via het telefoonnummer 14 078.

• Meer informatie over het STH
van Brandweer Nederland
vindt u op bit.ly/brandweerSTH.
Meer informatie over USAR.NL
leest u op https://www.usar.nl.

Wethouders Steven van Die (Sociaal Domein) en Ralph Lafl eur (Energie en Duurzaamheid)

Wethouders Steven van Die (Sociaal Domein). Ralph Lafl eur (Energie en Duurzaamheid).

Wethouder Jauharina Oelfke-ten Seldam (links) en directeur-bestuurder 
Marjet van Os brachten vrijdag 23 september samen een toost uit op het 
25-jarig jubileum van Stichting Cascade. Namens de gemeente Hendrik-Ido-
Ambacht feliciteerde de wethouder Cascade met haar bijzondere plek in 
de Ambachtse samenleving en blikte zij vooruit op de toekomst. Zij sprak 
de wens uit dat Cascade mag blijven bruisen en borrelen van ontmoeting, 
creativiteit en cultuur.
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Werk in de wijk

 Ambachtsezoom: bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark tot medio 2022.

  
Inrichten Waterbusplein, tot 
herfst 2022. 

  
Reconstructie kruising Reeweg 
– Weteringsingel; 29 augustus 
tot 24 oktober 2022; gefaseer-
de uitvoering; omleidingsroutes 
worden ingesteld; huizen en 
winkels blijven bereikbaar.

   

Landmanshof, Vlasserstraat en 
Vlassersingel herstraatwerk-
zaamheden; 22 augustus tot 
30 december 2022; straten en 
trottoirs volledig afgesloten; 
omleiding m.b.v. bebording en 
éénrichtingverkeer tijdens werk-
zaamheden tijdelijk opgeheven.

   
Rotonde Reeweg/Ambachtse-
zoom; asfalteringswerkzaamhe-
den; 27 september werkzaam-
heden aan de zuidzijde van de 
rotonde en op 30 september 

werkzaamheden aan de noord-
zijde van de rotonde (op 30 
september is de zijde vanaf de 
Reeweg afgesloten voor ver-
keer, omleiding d.m.v. bebor-
ding/de Ambachtsezoom blijft 
op beide data open met behulp 
van verkeersregelaars).

  
Rotonde De Hil/Ambachtse-
zoom; asfalteringswerkzaam-
heden aan de zuidzijde van de 
rotonde (de Ambachtsezoom 
blijft met behulp van verkeers-
regelaars open); 30 september.

  Antoniuslaan aan de zijde van 
De Spiegel; werkzaamheden 
ter plaatse van de bushalte, 
halteplaats is vervallen; 19 t/m 
28 september.

  Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

• Het reguliere onderhoud aan 
de groenvoorzieningen uitvoe-
ren, zoals schoffelen, maaien 
en randsnoei bij heesterbe-
plantingen; doorlopend.

• Het snoeien van bomen door 
de hele gemeente; de werk-
zaamheden lopen door tot 10 
december 2022.

• Het vervangen zuilen onder-
grondse containers en verwij-
deren ondergrondse contai-
ners; door de hele gemeente; 
12 september 2022 tot 1 april 
2023.

• Het maaien van bermen en 
rietkragen door de hele ge-
meente; start 3 oktober.

7

6

1

2

3

4

5

3 o
kt

Om 20.00 uur
Raadsvergadering

18 o
kt

Om 20.00 uur
Commissie RZ 
- De Volgerlanden

17 o
kt

Om 20.00 uur
Commissie WOS

19 o
kt

Om 20.00 uur
Commissie ABA 
– Financiën

07 n
o

v Om 19.00 uur
Begrotingsraad

10 n
o

v Om 19.00 uur
Begrotingsraad

Meer informatie over de
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op www.h-i-ambacht.nl

Agenda

Openbare raadsvergadering maandag 3 oktober 2022

Op 3 oktober a.s. vindt er een raadsverga-
dering plaats. Deze vergadering start om 
20.00 uur en is ook digitaal te volgen. U kunt 
als publiek via de website van de gemeente 
de vergadering in beeld en geluid volgen: 
hendrikidoambacht.raadsinformatie.nl/

Op de agenda staan de vaste punten: ope-
ning, vaststelling van de agenda, spreek-
recht burgers, vragenhalfuurtje raadsleden, 
notulen vorige raadsvergadering, lijst van 
ingekomen stukken en eventuele medede-
lingen en de sluiting.

Op grond van de adviezen van de raads-
commissies zijn de raadsvoorstellen on-
derverdeeld in hamerstukken (H) en de-
batstukken (D). De raad behandelt de 
volgende voorstellen:

7 .  Voorstellen Algemeen Bestuurlijke 
  Aangelegenheden – Financiën
7.1 H  Verordening op de vertrouwens
  commissie benoeming 
  burgemeester 2023
7.2 H Vaststellen reglement functionaris  
  gegevensbescherming alsmede 
  aanwijzen van deze functionaris
7.3  Benoemen en installeren 
  burgerraadslid
8.   Voorstellen Welzijn, Onderwijs en  
  Sociale Zaken
8.1 H Wensen en bedenkingen 
  deelnemingen Drechtwerk
8.2 H Zienswijze 1ste Burap GR Sociaal
8.3 H Zienswijze 1ste Burap DG&J
8.4 H Herijking beleidsplan schuldhulp-
  verlening 2021-2024 en verordening 
  beslistermijn schulphulpverlening
8.5 D Vervolgnotitie herijking 
  minimabeleid

9.  Voorstellen Ruimtelijke 
  Zaken-De Volgerlanden
9.1 H Rapport Rekenkamercommissie
    “Wonen in Ambacht, het woon-
  beleid van Hendrik-Ido-Ambacht”.
9.2 D Kredietverlening bouw nieuwe 
  Stadhouder Willem III basisschool  
  aan de Sandelingenstraat
9.3 H Bestemmingsplan 
  Margrietstraat e.o.
9.4 H Vaststelling bestemmingsplan 
  Waterlandgoed De Noorden
10.  Comptabiliteitsbesluiten

U kunt de stukken via de gemeentesite in-
zien: www.h-i-ambacht.nl/gemeenteraad. In 
het scherm kunt u klikken op ‘Vergader-
stukken’ in raadsinformatie.

Wilt u uw mening geven over een agenda-
punt? Maak dan gebruik van het spreek-
recht aan het begin van de vergadering. Dit 

moet u ten minste 48 uur voor aanvang van 
de vergadering melden bij de griffi er. De 
griffi er is bereikbaar via telefoonnummer 
14 078 en e-mail gh.logt@h-i-ambacht.nl.
Geef hierbij uw naam, (mail)adres, tele-
foonnummer en het onderwerp door waar-
over u iets wilt zeggen. 

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 der-
tig minuten. Meer over het spreekrecht 
kunt u lezen in de gemeentegids en op de 
gemeentesite.

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Collecte
Dierenbescherming
3 t/m 8 oktober

De maandelijkse test van de alar-
meringssirene is op maandag 3 ok-
tober 2022 om 12.00 uur. Kijk op 
www.ambachtveilig.nl wat u moet 
doen als de sirene op een ander 
moment gaat.

Op nieuwe locatie: Praat mee over dementie 
Een inloopochtend over dementie, 
bedoeld voor mensen met dementie, 
hun mantelzorgers en iedereen die 
op wat voor manier dan ook betrok-
ken is bij de ziekte dementie. Iedere 
eerste donderdag van de maand van 
10.00 tot 12.00 uur in de bibliotheek 
AanZet in Cascade. Koffi e en thee 
staan ook op donderdag 6 oktober 
voor u klaar.

Levenstestament
Op 6 oktober is ook de Ambachtse 
notaris ‘s ochtends te gast in de 
bibliotheek. Hij geeft informatie en 
beantwoordt vragen over het Le-
venstestament. Met een testament 
kunt u uw laatste wil schriftelijk la-
ten vastleggen. Hiermee voorkomt 
u – na overlijden – verwarring over 

wat uw wensen zijn over uw nalaten-
schap. Kijk voor meer informatie op:  
https://www.debibliotheekaanzet.nl/
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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.fi xi.nl

Bij spoed, ook buiten kantoortijden (078) 770 8100

INLOOPPUNTEN ZORG

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam

• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam

• Druivengaarde 15, sociaal wijkteam

Sinds vorig jaar publiceren alle overheidsinstanties hun offi ciële bekendmakingen via een website en/of een e-mailalert. Ook de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht werkt tegenwoordig op 
deze manier. Dus gaan uw buren verbouwen of wordt er een boom gekapt die op de Groene Kaart staat? Blijf op de hoogte van alles wat er in uw buurt gebeurt, zoals evenementen, kap- 
en bouwvergunningen, verkeersbesluiten en nieuwe of gewijzigde wetgeving. Ga naar https://bit.ly/OffPubHIA of maak gebruik van de handige e-mailservice. Als extra service naar u als 
inwoner blijven we een verkorte versie wekelijks publiceren op de gemeentepagina’s in deze krant.

LET OP! Binnenkort treedt de Omgevingswet in werking. Past uw initiatief/(bouw)plan niet binnen het huidige bestemmingsplan? Dan adviseert de gemeente u in de meeste gevallen 
om vanaf 1 juli 2022 tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet een aanvraag uitgebreide procedure omgevingsvergunning te volgen (in plaats van een aanvraag voor een 
bestemmingsplanwijziging). Zo voorkomt u vertraging en extra kosten. Vragen? Neem gerust contact op met team Ruimtelijke Ordening van de gemeente via telefoonnummer 14078.

Verleende besluiten APV en bijzondere wetten**
gemeente, ventvergunning ijs, limonade, snoep |gemeente, ventvergunning abonnementen | 
Aalscholver 11, plaatsen autolaadkraan |Burgemeester Hofplein, circusvoorstellingen.

Nieuwe aanvragen*
Burgemeester Broekhuisplein, plaatsen fi etsoverkapping met zonnepanelen.

Verleende omgevingsvergunningen**
Aelbert Cuyplaan 29, plaatsen dakkapel/voorzijde.

Besluit verlenging beslistermijn*
* 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) via 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.




