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Als kunstenaar wil ze de wereld laten 
zien wat er in Oekraïne gebeurt. 
En dat is pure noodzaak voor de 
gevluchte Oekraïense Mariya Amiriy. 
“Mijn schilderijen zijn de ogen van 
de oorlog.”

“Alle dromen van de Oekraïners zijn 
gebroken”, vertelt Mariya over de si-
tuatie in haar land, “hun lot is sinds 
de oorlog gekeerd. Niets is nog het-
zelfde sinds zij huis en haard verlie-
ten. Het is voor mij als kunstenaar 
noodzaak om mijn emoties op het 
doek te vereeuwigen. Om de wereld 
te laten zien hoe het eraan toegaat 
in mijn vaderland.”

Angst en boosheid
Ogen spelen een belangrijke rol in 
het werk van Mariya. Vooral in de 
portretten spreken de ogen tot de 
verbeelding. Ze stralen angst, boos-
heid, trauma, maar ook een glinste-
ring van hoop uit. Het zijn, volgens 
Mariya, de ogen die de oorlog heb-
ben gezien. Geschilderd vanuit de 

eigen wisselende emoties van de 
kunstenaar. Mariya: “Ik probeer te 
zien en te laten zien waar anderen 
wellicht gedachteloos aan voorbij 
gaan. Sinds ik in Hendrik-Ido-Am-
bacht woon, is de noodzaak om te 
schilderen groter dan ooit, omdat 
ik de wereld, ook van een afstand 
wil, of eigenlijk moet tonen wat er 
in mijn vaderland gebeurt en is ge-
beurd.”

Missie en doel
Schilderen is voor Mariya dé manier 
om haar gedachten over te bren-
gen. “Wanneer een doek klaar is, 
voelt het voor mij telkens als een 
geboorte. Ik geef leven aan mijn 
gevoelens en gedachten. Mijn stre-
ven is om met ieder nieuw doek 
volmaakter te zijn; niet in techniek, 
maar in gevoel.” Voor nu zou ze, net 
als in Oekraïne, het liefst een eigen 
studio willen in Ambacht, waarin ze 
teken- en/of schilderles kan geven. 
“Kunstenaar zijn is mijn missie, het 
is mijn doel in het leven.”

Help mee op het stembureau 

De schilderijen van Mariya Amiry zijn tot en met 11 januari 2023 te zien op het gemeentehuis. 
Foto’s: Van der Wal Photography – Michael Ivanov

Orange the World is de wereldwij-
de campagne tegen geweld tegen 
vrouwen en meisjes. De campagne 
vindt ieder jaar plaats van 25 no-
vember, de Internationale Dag te-
gen Geweld tegen Vrouwen, tot 
10 december, de Internationale 
Mensenrechtendag. Op vrijdag 25 
november hees wethouder Steven 
van Die samen met Bettina Samren, 
lid van Soroptimist International 
Nederland, medeorganisator van 
Orange the WORLD) en haar buur-
vrouw Netty Bosman een vlag bij 
het gemeentehuis. Met die vlag vra-
gen we ook in Ambacht aandacht 
voor het tegengaan van geweld te-
gen vrouwen.

Op woensdag 15 maart 2023 zijn er 
verkiezingen voor Provinciale Sta-
ten- en waterschapsverkiezingen. 
Voor onze stembureaus zoeken 
wij extra leden. Bent u 18+, soci-
aal vaardig, flexibel (tijd, pauzes, 
locatie, tot laat moeten blijven) en 
betrokken bij onze gemeente? Dan 
bent u de persoon die wij zoeken 
voor onze stembureaus. 

Als stembureaulid heet u alle stem-
mers welkom en zorgt u ervoor dat 
het stemproces goed verloopt. Van 

tevoren volgt u een digitale training 
die afgesloten wordt met een toets. 
Door deze toets bent u bekend met 
het stemproces en de werkzaamhe-
den op een stembureau.

Vergoeding
Het werken op een stembureau is 
een bijzondere ervaring en u ont-
vangt er een financiële vergoeding 
voor. Aanmelden kan via deze link: 
https://bit.ly/3Fc1h1M.

De ogen van de oorlog
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Geen collectes  
van 5 t/m 10 december

Mariya Amiriy (25) uit Oekraïne schildert

Opening expositie

“Indrukwekkend.” Zo noemde burgemeester Jan He-
ijkoop de schilderijen van Mariya Amiry. “Met name 
de gezichtsuitdrukkingen van de portretten troffen 
mij”, zei hij op donderdag 24 november tijdens de 
opening van haar expositie ‘Ogen van de oorlog’ in 
de goed gevulde publiekshal van het gemeentehuis. 
“We zijn trots op jou. Het is een verdrietige aanlei-
ding, maar je hebt op bijzondere wijze de waanzin 
van de oorlog in negen doeken weten te vangen.” De 
burgemeester haalde er één doek uit, getiteld ‘Een 
levenskunstenaar’. Hiervan zegt Mariya zelf: “Ik wil de 

duisternis schilderen die mijn geboorteland verover-
de. Om mensen weer te laten glimlachen en tranen 
weg te wassen, om wonden te genezen en de doden 
te laten herrijzen, zodat de ogen kunnen vergeten 
wat ze zagen. Ik kan mijn emoties niet goed verwoor-
den, maar ze wel schilderen. Ik bedank Hendrik-Ido-
Ambacht voor de gastvrijheid en hoop dat de oorlog 
snel stopt, zodat mijn schilderijen nog ‘slechts’ een 
herinnering zullen zijn.” De expositie van Mariya Ami-
riy duurt nog tot en met 11 januari 2023.

Werkzaamheden Perenlaantje
De gemeente verplaatst tijdelijk 118 
perenbomen van het Perenlaantje. 
Dit is nodig om de waterhuishouding 
van de laatste nieuwbouwwoningen 
in De Volgerlanden op orde te 
krijgen. De verplaatsing vindt 
begin januari 2023 plaats. Alle 
perenbomen komen wel weer terug.

De tijdelijke verplaatsing is nodig 
omdat we onder het Perenlaantje vier 
duikers moeten aanleggen die gaan 
zorgen voor een goede doorstroming 
van het grond- en regenwater. Na de 
aanleg van de duikers plaatsen we 

de meeste perenbomen op dezelfde 
plek terug. Het restant gebruiken we 
om de doorgang in het laantje mee 
dicht te maken.

Omgevingsvergunning
Voor het tijdelijk verwijderen van de 
perenbomen is een omgevingsver-
gunning aangevraagd. Na de wette-
lijke bezwaartermijn van zes weken 
start de verplaatsing van de bomen 
en de stalen bogen in de week van 9 
januari 2023. Uiteraard als de weers-
omstandigheden dit toelaten. We 
bewaren de bomen in een speciaal 

daarvoor ingericht depot, tot we ze 
terug kunnen plaatsen.

Nazorg
Hendrik-Ido-Ambacht draagt zorg 
voor het behoud van het Perenlaa-
ntje en werkt sinds 2005 aan het 
behoud en ook verbeteren van de 
bomen in het Perenlaantje. De te-
ruggeplaatste perenbomen krijgen 
gedurende drie jaar nazorg, zoals 
extra mest en, als het nodig is, extra 
water. Meer informatie over de werk-
zaamheden in het perenlaantje vindt 
u op www.hetperenlaantje.nl.



@gemeentehia woensdag 30 november 2022

Werk in de wijk

Openbare raadsvergadering woensdag 
7 december 2022

Op 7 december a.s. vindt er een raadsvergadering 
plaats. Deze vergadering start om 20.00 uur en zal 
ook digitaal te volgen zijn. U kunt als publiek via de 
website van de gemeente de vergadering in beeld en 
geluid volgen: 
https://hendrikidoambacht.raadsinformatie.nl/ 

Op de agenda staan de vaste punten: opening, vast-
stelling van de agenda, spreekrecht burgers, vra-
genhalfuurtje raadsleden, notulen vorige raadsver-
gadering, lijst van ingekomen stukken en eventuele 
mededelingen en de sluiting.
Op grond van de adviezen van de raadscommissies 
zijn de raadsvoorstellen onderverdeeld in hamer-
stukken (H) en debatstukken (D).
De raad behandelt de volgende voorstellen:
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Spreekrecht inwoners
4. Vragenhalfuurtje raadsleden
5. Notulen raadsvergadering 3 oktober 2022
6. Lijst van ingekomen stukken en mededelingen

7. Voorstellen Algemeen Bestuurlijke 
 Aangelegenheden – Financiën
7.1 D  Beleidsplan Integrale Veiligheid en 
  Leefbaarheid 2022-2025
7.2 H Winternota
7.3 H  Verordening leges en belastingen
7.4  Benoeming voorzitter commissies tevens lid  
  agendacommissie
8.  Voorstellen Welzijn, Onderwijs en 
  Sociale Zaken

8.1 D Beleidskaders CZM voor aanbesteding 2024
8.2 H Herijking minimabeleid en herijkte 
  verordening persoonlijk minimabudget
9.  Voorstellen Ruimtelijke Zaken-
  De Volgerlanden
9.1 H Coördinatiebesluit De Noordoevers
9.2 H Plan van aanpak Omgevingsplan
9.3 D Bouw nieuwe basisschool SOL Admiraal
10.  Comptabiliteitsbesluiten
11.  Sluiting

U kunt de stukken via de gemeentesite inzien: 
https://raad.h-i-ambacht.nl . In het scherm kunt 
u klikken op ‘Vergaderstukken’ in raadsinformatie.

Wilt u uw mening geven over een agendapunt? Maak 
dan gebruik van het spreekrecht aan het begin van 
de vergadering. Dit moet u ten minste 48 uur voor 
aanvang van de vergadering melden bij de griffier. 
De griffier is bereikbaar via telefoonnummer 14 078 
en e-mail gh.logt@h-i-ambacht.nl. Geef hierbij uw 
naam, (mail)adres, telefoonnummer en het onder-
werp door waarover 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 dertig minuten. Meer 
over het spreekrecht kunt u lezen op de gemeen-
tesite.

Bekendmaking Wet Milieubeheer Puinbreker Marijkestraat ong. 
De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Hol-
land Zuid maakt (ingevolge de Wet milieube-
heer, hoofdstuk 10 afvalstoffen, artikel 10.52)
bekend dat er een kennisgeving van het daarbij 
aangegeven besluit is ingediend op 15 novem-
ber 2022 door Sando Puinrecycling ingevolge 
artikel 4.1 van het “Besluit mobiel bouw- en 
sloopafval” voor het plaatsen van een mo-

biele puinbreker aan de Marijkestraat ong. te  
Hendrik-Ido-Ambacht.

De werkzaamheden vinden plaats in de periode 
van 5 december 2022 tot en met 3 maart 2023, 
gedurende maximaal 4 werkdagen van 07.00 
tot 19.00 uur.

Als er behoefte aan is, kunt u telefonisch meer 
informatie vragen bij de Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid telefoonnummer 078 - 7708585. 
De directeur vestigt er de aandacht op dat deze 
kennisgeving uitsluitend een informatief karak-
ter heeft. 

Dordrecht, 
burgemeester en wethouders van 
Hendrik-Ido-Ambacht
namens dezen, de directeur 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Officiële publicaties

 Ambachtsezoom;  bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark tot eind 2022

  Inrichten Waterbusplein; tot en 
met december 2022

  
 Herstraten Soeteliefskamp 1 
t/m 24; 28 november tot half 
december 2022

  
 De Hoogenbergpad; volledig 
afgesloten vanaf beide kanten 
t/m week 52; omleidingsroute 
ingesteld

 Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

• het reguliere onderhoud 
aan de groenvoorzieningen 
uitvoeren, zoals schoffelen, 
maaien en randsnoei bij hees-
terbeplantingen; doorlopend

• het snoeien van bomen 
(treurwilgen) door de hele ge-
meente; de werkzaamheden 
lopen door tot 10 december 
2022

• vervangen zuilen ondergrond-
se containers en verwijderen 
ondergrondse containers; 
door de hele gemeente; tot 1 
april 2023

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

• het rooien van groen in het 
groenvakje bij winkelcentrum 
de Schoof inclusief 4 bomen 
(niet vergunningsplichtig); 
tot 5 december (zie ook de 
website)

• het kappen van bomen op 
diverse locaties vanuit boom-
veiligheidscontrole najaar 
2022 (zie website)

• het aanbrengen van bomen 
en groenvoorzieningen in de 
Laantjes (De Volgerlanden); 
21 november t/m 2 december

• Renovaties, snoeien en 
inboeten van beplantingen 
door de hele gemeente; start 
half november tot eind maart 
2023
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Pilot openbare toiletten in 
Jumbo De Schoof 

Vervangen bomen gestart

Vanaf 1 december kunnen bezoekers 
van winkelcentrum De Schoof gratis 
gebruikmaken van toiletten in de 
Jumbo. De supermarkt stelt achter in 
de winkel een dames- en herentoilet 
beschikbaar als openbaar toilet. Om 

het toilet te gebruiken meldt u zich 
bij de Klantenservice voor in de win-
kel. Het gaat om te beginnen om een 
proefperiode van drie maanden. Na 
februari worden de eerste ervaringen 
besproken en wordt bekeken of en 

hoe de proef verlengd kan worden. 
De toiletten in de Jumbo zijn een al-
ternatief voor het openbaar toilet op 
het Burgemeester Broekhuisplein dat 
door storingen afgesloten is.

Jaarlijks laat de gemeente een of 
meerdere inspecties aan bomen uit-
voeren. Tijdens de laatste inspectie 
is voor 109 bomen vastgesteld dat 
deze afgestorven zijn, of in zodanige 
slechte staat zijn dat ze niet langer 
kunnen blijven staan. Het zijn alle-
maal bomen waarvoor geen kapver-
gunning nodig is. 

Voor alle gekapte bomen plaatsen we 
een nieuwe boom terug. De nieuwe 
bomen plaatsen we zoveel mogelijk 
terug op dezelfde plek. Maar soms 
kan dit niet omdat de ruimte voor 
een nieuwe boom te beperkt is om te 
groeien. In dat geval plaatsen we de 
nieuwe boom in de directe omgeving 
waar wel voldoende groeiruimte is.

Bij de aanplant van bomen proberen 
we steeds beter rekening te houden 
met de soortkeuze en de inrichting 
van de plaats waar de boom moet 
gaan groeien. Hierdoor kunnen bo-
men veelal langer meegaan dan vaak 
het geval is in een stedelijke omge-
ving. De locaties waar het om gaat 
vindt u op de kaart via deze link: 
https://bit.ly/StorymapBomen

Meer weten over welzijn, zorg, opgroeien, 
opvoeden of werk en inkomen?

www.sociaalwijkteamambacht.nl • 078 682 2416 
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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.fixi.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 officiële 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.

Verleende besluiten APV en bijzondere wetten**
Evertsenstraat 68, autolaadkraan |Pruylenborg 19, autolaadkraan | Van Renesseborch 
parkeerplaatsen, parkeren groot voertuig voor koeriersdiensten|van Kijfhoekstraat 1, 
bouwdepot en steigers. 

Ingetrokken aanvraag op eigen verzoek
Perengaarde parkeerplaatsen, keet en dixi.

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunningen*
Beatrixhof 24, plaatsen balkonbeglazing | Evertsenstraat 37, plaatsen dakkapel / voordakvlak 
| Graaf Willemlaan  10, plaatsen nokverhoging met dakkapel |Jan Wissenslaan 12, plaatsen 
dakkapel / voordakvlak | Ring 382, plaatsen dakkapel / voordakvlak.

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning op eigen verzoek *
Amandelgaarde 58, vervangen bestaande overkapping d.m.v. nieuwe overkapping.

Verleende omgevingsvergunningen**
Hoogveen 18, realiseren badkamerraam in zijgevel | Graaf Willemlaan 27, plaatsen dakkapel 

/ voordakvlak | Wittensteyn 8, verbouwing garage | Perenlaantje, tijdelijk verplaatsen van 33 
vergunningsplichtie perenbomen met de expliciete voorwaarde alle 118 perenbomen,  
die tijdelijk worden verplaatst, in het Perenlaantje terug te (laten) plaatsen. 

Rectificatie verleende omgevingsvergunning**
Duizendschoon 27, plaatsen dakkapel / achterdakvlak.

Verkeersbesluiten**
Vijverhof, gehandicaptenparkeerplaats.

* 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.

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.


