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Een hartstilstand. Paniek. Reanima-
tie Drechtsteden biedt direct hulp. In 
Ambacht staan 633 burgerhulpver-
leners paraat en zijn er 36 AED’s 24 
uur per dag binnen zes minuten be-
reikbaar. De overlevingskans neemt 
daardoor met 60 á 70% toe. “Meld 
u ook aan!”

“Het gaat altijd om seconden, de 
eerste zes minuten zijn cruciaal”, 
zegt oprichter en voorzitter Robert 
Vreugdenhil van Reanimatie Drecht-
steden. “Hoe sneller een burger-
hulpverlener en een AED ter plekke 
zijn, hoe groter de kans op overle-
ven.” Na een melding bij 112 krijgen 
alle burgerhulpverleners die binnen 
750 meter van de patiënt zijn een 
melding op hun telefoon.

Cursussen
Reanimatie Drechtsteden geeft cur-
sussen, trainingen en voorlichting 
en dat is hard nodig. “Per jaar zijn 
er ongeveer 260 reanimaties in Zuid-
Holland Zuid”, zegt Robert, die al 38 
jaar werkzaam is in de gezondheids-
zorg. “Mijn passie om te leren reani-
meren ontstond toen mijn vader op 

65-jarige leeftijd een hartstilstand 
kreeg. Door snelle hulp overleefde 
hij het en werd hij in goede gezond-
heid 91 jaar.”

Meld u aan!
“Reanimeren is niet altijd even fi jn, 
daar ben ik eerlijk in. Want je komt 
in emotionele en paniekerige situ-
aties terecht. Maar uiteindelijk kun 
je er mensenlevens mee redden, en 
dat is voor mij het mooiste dat er 
is.” Daarom zet Robert zich met hart 
en ziel in om meer burgerhulpverle-
ners te werven. “Het liefste zie ik dat 
iedereen kan reanimeren. Veel tijd 
kost het niet, want na twee uur ken 
je de basis al van het reanimeren. 
Je weet dan dus wat je moet doen 
voordat de ambulance arriveert.” 
Robert wil het wel van de daken 
schreeuwen: “Meld je aan voor een 
reanimatiecursus. Je kan er ook het 
leven van je gezinsleden mee red-
den.”

Meer weten of opgeven voor 
een cursus? Kijk dan op 
www.reanimatiedrechtsteden.nl.

“Als burgerhulpverlener kunt u levens redden, meld u aan”

Begroting 
2023-2026
Op maandag 7 november en donder-
dag 10 november behandelt de ge-
meenteraad de begroting 2023-2026. 
Verderop in deze krant ziet u in een 
handige infographic de cijfers uit de 
begroting.

Inwoners, ondernemers, verenigin-
gen en instellingen kunnen inspreken 
tijdens de reguliere commissieverga-
dering op maandag 17 oktober en/of 
woensdag 19 oktober 2022. De ver-
gaderingen beginnen om 20.00 uur. 
Alle informatie hierover leest u op 
onze website.

De gemeenteraad behandelt de be-
groting op maandag 7 en donderdag 
10 november 2022. Deze raadsverga-
deringen beginnen om 19.00 uur. U 
kunt de vergaderingen in de raadzaal 
of thuis via de gemeentelijke website 
volgen. 

Robert Vreugdenhil, voorzitter Reanimatie Drechtsteden

21 se
p

t

Om 20.00 uur
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Om 20.00 uur
Commissie RZ 
- De Volgerlanden
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Om 20.00 uur
Commissie ABA 
– Financiën

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

Agenda

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Collecte
HandicapNL van 26 september 
tot en met 1 oktober 2022.

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.

Noordeinde tussen rotonde 
Teunis Stooplaan en toegangs-
weg naar Waterbus afgesloten 
i.v.m. werkzaamheden; verkeer 
wordt omgeleid d.m.v. bebor-
ding; 12 t/m 23 september.

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 
verkeer, omleiding d.m.v. be-
bording/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.

Zuidwende gedeelte tussen 
De Hil en De Hoog; afsluiting 
door brandweeroefening tussen 
18:00 en 21:00 uur; 26 septem-
ber 2022.

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.

• Vervangen van zuilen onder-
grondse containers en verwij-
deren ondergrondse contai-
ners; door de hele gemeente; 
12 september 2022 tot 1 april 
2023.
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Voorzitter Robert Vreugdenhil (rechts) geeft een training reanimeren.
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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

(zie www.sophia.nl voor openingstijden)

• 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? 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**
Hark, bestaande MS-+kabel demonteren | Vrouwgelenweg, leggen 1 laagspanningskabel | 
Havenkade, leggen OV-kabel | De Noordkade 2, exploitatievergunning twee restaurants | De 
Noordkade 2, alcoholvergunning twee restaurants.

Nieuwe aanvragen*
Groenewaal 25, realiseren aanbouw | Louwersplein 1, plaatsen terrasscherm | Oordenweg 
12, bouwen tuinkamer | Veerweg 69, aanbrengen stortsteen | Warmoeziershof 73, plaatsen 
dakkapel/voordakvlak.

Verleende omgevingsvergunningen**
Gerard Alewijnsstraat 2a, realiseren dakkapel/voordakvlak | Vrouwgelenweg 92, realiseren 
aanbouw.

* 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.  

Een plastic zak met oud brood, een 
glazen potje met een bedorven saus 
en oude plant met een plastic potje. 
In welke afvalbak gooit u het? Deze 
spullen zitten nog regelmatig tus-
sen het ingezamelde gft-afval, terwijl 
glas en plastic er niet in thuishoren. 
De groene bak is alléén voor uw gft 
en etensresten. Bent u er mooi vanaf 
en maakt HVC er groen gas en com-
post van!

Goed voor de bodem
Een groot deel van die compost 
komt terecht op het land van tuin-
ders en telers. Tuinder Jan Jacob 
Gootjes neemt jaarlijks zo’n 500.000 
kilo compost per jaar af. “Wat voor 

jullie gft-afval is, dat is voor ons een 
belangrijke grondstof om onze pro-
ducten op te laten groeien”, zegt hij 
trots terwijl hij tussen zijn rode kool 
en pootaardappelen staat. Hij ge-
bruikt graag compost omdat het de 
organische stof in de bodem verbe-
tert. Voor Jan Jacob is het belangrijk 
dat het compost zo schoon mogelijk 
is, zodat zijn bodem dat ook blijft. 
“Een klein minpuntje is dat er soms 
kleine stukjes glas en plastic in zit-
ten”, zegt hij.

Schoon compost maken
In de installaties doet HVC er alles 
aan om vervuiling er zoveel mogelijk 
uit te halen. Dat doen ze door het in-
gezamelde gft-afval los te schudden 
en meerdere keren te zeven. Toch 
blijven er soms kleine stukjes ach-
ter. Uw hulp is daarom nodig. Zorg 
er voor dat in uw gft-bak alléén afval 
zit wat er in hoort. Dan kan er schone 
compost van gemaakt worden.

Ook etensresten horen in de 
gft-bak of container
Drie tips om scheiden in de keuken 
makkelijk te maken: Etensresten, 
schillen, botjes en visgraten. Al dit 
afval mag in de gft-bak of container 
zodat HVC er weer groen gas en com-
post van kan maken. Lastig of vies? 
Niet met deze tips:

• Zorg dat u etensresten en snij-
restjes makkelijk kwijt kunt. Zet 
een bakje op uw aanrecht en 
verzamel daar gedurende de dag 
al het gft in.

• Laat vochtige etensresten eerst 
even uitlekken.

• U kunt in plaats van een plastic 
zak, biologisch afbreekbare zak-
jes gebruiken om uw etensres-

ten in te verpakken. Deze zakjes 
hebben een kiemplantlogo of OK 
Compostlogo.

Schoon gft = schone compost

Tuinder Jan Jacob Gootjes tussen de pootaardappelen.
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