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Zes gezinnen in Hendrik-Ido-
Ambacht openden hun huis voor 
vluchtelingen uit Oekraïne. Mogelijk 
hebben zij vragen. Dan staat Gerda 
Noordhoek van de gemeente klaar 
om de gezinnen te helpen.

Nog voordat er sprake was van 
opvang stelde een aantal gezin-
nen in Ambacht hun huis en hart 
open voor de vluchtelingen uit Oe-
kraïne. Vaak omdat er al een band 
was met het land. Direct hadden 
zij veel vragen: mogen deze Oekra-
iners werken? Krijgen ze leefgeld? 
Welke huisarts, tandarts en apo-
theek kunnen ze heen? Het blijkt 
dat de gastgezinnen voor een 
groot deel zelfredzaam zijn, ook 
op het gebied van zorg en welzijn 
van de vluchtelingen, maar soms 
is hulp van de gemeente welkom.

Stevig vangnet
Gerda Noordhoek heeft een groot 
sociaal-maatschappelijk veld om 
zich heen. “Het in huis nemen van 
vluchtelingen uit Oekraïne heeft 
hoe dan ook gevolgen voor je ei-
gen gezin en je privacy”, vertelt 
Gerda. “Daarom is er een stevig 

vangnet voor gezinnen die moge-
lijk vastlopen, we zijn er voor hen 
zodra het nodig is. Ze kunnen ons 
altijd bellen met vragen en oplos-
singen. En als wij het als gemeente 
niet weten, verwijzen we door naar 
de juiste instantie. We houden 
contact met de gastgezinnen. Zo 
bewaken we de zorgvuldigheid van 
alle opvang.”

Vanuit het hart
Op dit moment zijn nog twee gast-
gezinnen van plan om binnenkort 
Oekraïners in huis te halen. Gerda 
weet wel waarom de gemeente 
voor hen klaar wil staan: “Deze ge-
zinnen handelen vanuit hun hart, 
ze willen dit per se doen. Daarom 
vind ik dat wij ze vanuit de ge-
meente op alle vlakken moeten 
helpen. En dat doen we dus ook.” 
Voor gezinnen die overwegen 
vluchtelingen in huis te nemen: 
ga naar www.takecarebnb.org. 
Bent u al gastgezin voor vluch-
telingen uit Oekraïne, maar nog 
niet bij ons bekend? Mail dan naar 
oekraine@h-i-ambacht.nl. Ook u 
willen we zo nodig helpen.

Gemeente ondersteunt gastgezinnen Oekraïners

Deelfi ets zoekt naam

Bedrijvenpark Ambachtse-
zoom kleurt groen

Hebt u ze al gezien? Die knaloranje 
deelfi etsen. Ze hebben vaak een Scan-
dinavische naam. Denkt u mee over 
een naam die past bij onze regio? U 
maakt dan kans op een gratis jaar-
abonnement voor de deelfi etsen. 

De deelfi etsen staan niet alleen in 
Ambacht, maar ook in Dordrecht, 
Sliedrecht, Papendrecht en Zwijn-
drecht. Verzin een naam die bij onze 
regio past en deel uw suggestie met 

Qbuzz. U maakt extra kans als de 
naam van de fi ets een link heeft met 
een van de vijf Drechtsteden waar de 
fi etsen rijden. Ga naar: 
www.qbuzz.nl/dmg/deelfi etsactie.

Landschapsarchitect Marjan Ketner 
(links) bekijkt samen met projectlei-
der civiel Peter Vreeven de voortgang 
op bedrijvenpark Ambachtsezoom. 
In het ambitieuze ontwerp van Mar-
jan voor de openbare ruimte speelt 
‘groen’ een belangrijke rol. Inmiddels 
zijn honderden bomen aangeplant. 
Ook gaan de ondernemers helpen 
om het bedrijvenpark nog groener en 

klimaatbestendiger te maken. Goed 
voor het (ondernemers)klimaat en 
goed voor mens en dier!

Nieuwsgierig? Bekijk dan de fi lm 
‘Klimaat en biodiversiteit’, waarin 
Marjan vertelt over de groene in-
richting van de Middentocht, de 
vier bomenkamers en nog veel 
meer. U vindt de fi lm op www.
ambachtsezoom.nl/nieuwsberichten. 

Meer informatie over de
activiteiten kunt u vinden
op www.h-i-ambacht.nl
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Collecte
Hartstichting
11 t/m 16 april

11 ap
r

Commissie WOS
20.00 uur en 
online te volgen

12 ap
r

Commissie 
RZ-De Volgerlanden
20.00 uur en 
online te volgen 

13 ap
r

Commissie 
ABA-Financiën
20.00 uur en 
online te volgen

Win als ‘Wipper van de Maand’
Ambacht doet tot eind oktober mee 
aan het NK Tegelwippen. De gemeen-
te is benieuwd naar de resultaten van 
haar inwoners en start een doorlopen-
de fotowedstrijd.

Elke maand van het NK Tegelwippen 
kunt u vrolijke en creatieve foto’s in-
sturen van de door u gewipte tegels. 
Zo maakt u kans op een cadeaubon, 
te besteden bij Tuinplantenkweke-
rij Van Nes, Langeweg 113. Stuur de 
foto tot en met de laatste dag van de 
maand naar duurzaam@h-i-ambacht.

nl om mee te doen met de fotowed-
strijd. Deze maand dus tot en met 
zaterdag 30 april.

Deel uw leukste foto’s ook op social 
media met de hashtags #nktegelwip-
pen #TegelwippenAmbacht en tag 
@gemeentehia. U hoeft niet zelf op 

de foto te staan, maar dit mag na-
tuurlijk wel. U kunt ook een leuke 
foto maken van het resultaat van 
het tegelwippen in uw tuin. Met het 
doorsturen van de foto geeft u de ge-
meente toestemming om de foto te 
publiceren.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart is vorige week 
woensdag 30 maart de nieuwe raad beëdigd. Burgemeester Jan Heijkoop 
wees de 23 gemeenteraadsleden en de aanwezige burgerraadsleden op hun 
verantwoordelijkheid: “U beslist in hoge mate over het wel en wee van onze 
inwoners.”
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Werk in de wijk

 Ambachtsezoom: bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark. Eind maart 2022.

  

Inrichten Waterbusplein, tot 

voorjaar 202

  De Volgerlanden; reiniging/
inspectie riool; gefaseerde 

uitvoering tot en met april 

2022 (bewoners worden vooraf 

geïnformeerd).

  De Laantjes; woonrijp maken; 

tot en met april 2022.

  De Straatjes, bouwrijp maken; 

tot begin april 2022.

Schoffel tussen Zeis en Pootstok 
afgesloten; aanbrengen defi -
nitieve rijbaan; 4 t/m 18 april 

2022.

   Zwanebloem – Krommeweg af-
gesloten i.v.m. werkzaamheden
5 t/m 7 april.

  Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

• Kappen van 68 vergunnings-

vrije bomen in hele gemeente 

(meer informatie en de locatie 

van deze bomen vindt u op 

onze website). 

• Snoeien op diverse locaties 

van heesters en bosplantsoen 

(vanaf januari start Baxpark en 

verder doorlopend).

• Controle en snoei bomen voor 

een deel van het bomenbe-

stand: april 2021 – oktober 

2022.

• Aanplant van bomen vanaf 

januari, zie website voor de 

locaties.

• Aanplant groen in De Laantjes; 

vanaf 7 februari a.s.

• Diverse werkzaamheden aan 

watergangen; inventarisaties 

beschoeiingen: tot en met mei 

2022.
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Mevrouw Neefs-Gabriels 100 jaar

Regel uw paspoort op tijd

Mevrouw Neefs-Gabriels is op don-
derdag 31 maart 100 jaar geworden. 
Burgemeester Heijkoop ging op 

deze dag bij haar langs voor een 
persoonlijke felicitatie.

Elk jaar is het tijdens de vakantieperi-
ode extra druk voor het aanvragen van 
paspoorten en identiteitsbewijzen. Re-
gel uw afspraak voor de aanvraag dan 
ook op tijd!

Door drukte kan het voorkomen dat 
u langer moet wachten dan u van 
ons gewend bent. Maak uw afspraak 
op www.h-i-ambacht.nl onder zoek-
woord ‘paspoort’ of bel naar 14 078. 
Wij wensen u alvast een goede reis 
en een fi jne vakantie.

Wilt u iemand voordragen voor ‘een lintje’? 

Tijdens de lintjesregen krijgen meer-
dere mensen ieder jaar een Koninklijke 
onderscheiding opgespeld. Wilt u ie-
mand voordragen?

Een blijk van waardering voor iemand 
die zich bijzonder verdienstelijk heeft 
gemaakt voor de Nederlandse samenle-
ving. Bijvoorbeeld voor een vereniging, 
een kerk of voor de medemens. Kent u 

zo iemand in uw omgeving? Dan kunt 
u diegene voordragen voor ‘een lintje’. 

Behandeling van uw voordracht
De behandeling van een voordracht 
neemt veel tijd in beslag. Zorg er daar-
om voor dat uw voordracht vóór 1 juli 
2022 bij de gemeente binnen is. Lever 
zoveel mogelijk relevante informatie 
aan over de persoon die u voordraagt. 

U vindt het voordrachtformulier op 
www.h-i-ambacht.nl/lintje en op www.
lintjes.nl.

Wilt u vooraf meer informatie, neem 
dan contact op met Patricia Baldée 
of Annette Naaktgeboren via tele-
foonnummer 14078. Of per e-mail: 
representatie@h-i-ambacht.nl. 

Openbare commissievergaderingen april 
2022
Op maandag 9 mei 2022 vergadert 
de gemeenteraad. Als voorbereiding 
daarop vergaderen de commissies in 
april. Via https://hendrikidoambacht.
raadsinformatie.nl/ kunt u deze ver-
gaderingen live volgen. 

Op de agenda’s van de commissie-
vergaderingen staan de volgende 
vaste agendapunten: opening, vast-
stelling van de agenda, spreekrecht 
burgers, mededelingen en ingeko-
men stukken, informatie van het 
college/de portefeuillehouder, uit-
wisseling regionale samenwerking, 
agendapunten volgende vergade-
ring en sluiting. 

De specifi eke agendapunten vindt 
u hieronder per commissie vermeld:

Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken
Maandag 11 april 2022, 20:00 uur
• Nieuwe verordening 

jeugdhulp 2022

Ruimtelijke Zaken – De Volgerlanden
Dinsdag 12 april 2022, 20:00 uur
• Zienswijze conceptbegroting GR 

Gevudo 2023

Algemeen Bestuurlijke 
Aangelegenheden-Financiën
Woensdag 13 april 2022, 20:00 uur
• Veiligheidsrapportage met 

vertegenwoordigers politie en 
brandweer

U kunt de stukken ook via de 
gemeentesite inzien: www.h-i-
ambacht.nl/gemeenteraad. In het 
scherm kunt u dan klikken op ‘Ver-
gaderstukken’ in raadsinformatie.

Spreekrecht 
Iedereen krijgt de gelegenheid om 
tijdens de raads- en commissie-
vergaderingen iets te zeggen over 
de onderwerpen die op de agenda 
staan. Hiervoor is maximaal dertig 
minuten ingeruimd aan het begin 

van de vergadering. Wilt u gebruik-
maken van het spreekrecht, ga dan 
als volgt te werk:

Meld ten minste 48 uur voor de ver-
gadering bij de griffi er over welk(e) 
onderwerp(en) op de agenda u iets 
wilt zeggen. Dat kan via telefoon-
nummer 078 770 26 87 en e-mail-
adres: 
gh.logt@h-i-ambacht.nl.
- Geef uw naam, (e-mail)adres en 
telefoonnummer op.

Tijdens de vergadering krijgt u 5 
minuten het woord van de voorzit-
ter in volgorde van aanmelding. 
Hierna doet de voorzitter of een lid 
van de commissie een voorstel voor 
de behandeling van uw inbreng. 
Omdat door de coronamaatregelen 
geen publiek in de raadzaal aanwe-
zig kan zijn, is het niet mogelijk om 
na het inspreken bij de vergadering 
aanwezig te blijven.

Duurzaam
DOE
MEE!

Doe mee aan de zonnepanelenactie 
voor VvE’s
Veel VvE’s hebben een geschikt 
dak om zonnepanelen op te leg-
gen. Hierdoor kunt u gezamenlijk 
of alleen besparen op uw energie-
rekening. Ook is het beter voor het 
milieu. De gemeente en het Regio-
naal Energieloket helpen u graag 
op weg via twee digitale informa-
tieavonden.

• Woensdag 13 april, oriënterende 
informatieavond
Tijdens dit webinar komen onder 
andere vragen aan bod als: Hoe 
werken zonnepanelen? Wat kos-
ten zonnepanelen? Wat leveren 
ze op? Welke opties zijn er voor 
een VvE?

• Woensdag 8 juni, verdiepende 
informatieavond
Tijdens dit webinar krijgt u onder 
andere informatie over: Hoe zit 
het met BTW-teruggave? Is ons 
dak geschikt? Subsidieregeling 
SCE.

Beide webinars zijn van 19.30 tot 
20.30 uur.

Meedoen?
Ga naar www.regionaalenergieloket.
nl/acties, vul uw postcode in en 
klik op Zon op VvE’s Hendrik-Ido-
Ambacht.

Stuur uw aanvraag in voor 1 juli!

Een inloopochtend over dementie, be-
doeld voor mensen met dementie, hun 
mantelzorgers en iedereen die op wat 
voor manier dan ook betrokken is bij 
de ziekte dementie. 

Iedere eerste donderdag van de 
maand van 10.00 tot 12.00 uur in 
restaurant Ontmoetingscentrum Wiel-
staete. Koffi e en thee staan ook op 
donderdag 7 april voor u klaar.

Inloopochtend over dementie 
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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

(zie www.sophia.nl voor openingstijden)

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam

• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam

• Tromplaan 49, 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.

Verleende besluiten**
De Baak, aanleg huisaansluiting | Breedeweer 61, leggen kabels en leidingen | Parkeerter-
rein Winkelcentrum De Schoof, innemen vaste standplaats | Langeweg 77-85, organise-
ren Fancyfair | Vrouwgelenweg, verwijderen/aanleggen laagspanningskabel | Crezeepolder, 
aanleg distributieleiding | Jan Luijkenhof, aanleg laagspanningselektrakabel | Schultz van 
Haegenstraat, aanleg laagspanningselektrakabel | De Noorden, aanleg laagspanningselek-
trakabel | Noordkade, aanleg distributieleiding | Voorn, aanleg huisaansluiting | De Baak, 
aanleg distributieleiding.

Verleende omgevingsvergunningen**
Bongerd 6, realiseren dakopbouw | Roestuin 55, realiseren dakkapel/voorzijde | Rijksstraat-
weg 44, gewijzigd bouwen (gewijzigde locatie) woning.

Besluit buiten behandeling laten**
Van der Weddenhof 2, bouwen carport.

Verkeersbesluit**
Bekestein, 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 informa-
tie 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.

*** Meer informatie bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, tel.nr. 078 - 770 85 85. 

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.


