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Van trainer naar vrijwilliger
“Zo maak ik me nuttig”
Als personal trainer helpt Elmar
Brouwer mensen om meer balans
te krijgen in leefstijl, voeding en
energie. Hij vertelt wat de coronacrisis voor hem als zzp’er betekent
en hoe hij zich nu als vrijwilliger
nuttig maakt.

Voedselbank over te nemen. “Mijn
vader zit vanwege zijn leeftijd in de
risicogroep voor het coronavirus, en
kon het werk niet meer doen. En ik
vind het noodzakelijk dat het werk
van de Voedselbank blijft doorgaan.” Naast werk voor de Voedselbank doet Elmar twee keer per
De sportscholen zijn dicht en dus week boodschappen voor bewoners
kan hij zijn sporters fysiek niet van de Stichting Philadelphia die nu
meer begeleiden. Elmar: “1,5 me- niet naar buiten mogen.
ter afstand houden is lastig, want
je wilt materiaal aangeven en moet Overbruggingsregeling
soms corrigeren. Daarom geef ik nu Door de ontwikkelingen van het coonlinetraining. Voor veel van mijn ronavirus kelderden zijn inkomsten
sporters is dat een stok achter de echter wel en dus besloot Elmar
deur om te blijven sporten. En juist gebruik te maken van de Tijdelijke
in deze tijd van binnen zitten is het Overbruggingsregeling Zelfstandige
belangrijk om in beweging te blij- Ondernemers. “Drie maanden lang
ven.”
krijg ik een bijdrage van de Sociale Dienst Drechtsteden, waardoor
Vrijwilligerswerk
ik mijn rekeningen kan betalen. Dat
Maar Elmar wilde meer doen en zich was trouwens eenvoudig en snel
nuttig maken voor de maatschappij. geregeld. In de tussentijd wil ik me
En dus twijfelde hij geen moment nuttig blijven maken in Ambacht.”
om het werk van zijn vader bij de

Zzp’er Elmar Brouwer maakt zich nuttig voor de voedselbank én geeft online trainingen.

Werk in de wijk

Agenda

Veiligheid

Onderstaande bijeenkomsten en
evenementen gaan niet door:

Let op: gewijzigde regels
in Ambacht

25 april opening Den Brommert
27 april festiviteiten Koningsdag
5 mei festiviteiten Bevrijdingsdag
16 mei Veteranendag
25 mei Avondvierdaagse
Aangepast
4 mei Dodenherdenking

Meer informatie op
www.h-i-ambacht.nl/corona

Collecte
Landelijke collecties opgeschort

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram

In Hendrik-Ido-Ambacht is een
aantal regels gewijzigd. Deze regels, de Algemene plaatselijke
verordening, hebben te maken
met de openbare orde, veiligheid
en de openbare ruimte.
Ballonnen
Hoe leuk het ook is, ballonnen
oplaten is voortaan verboden. Het
is slecht voor het milieu, het veroorzaakt zwerfafval en veel dieren
denken dat het eten is. Ook wensballonnen vallen onder de nieuwe
regel, want zij kunnen brand veroorzaken.
Speelgoed- en nepwapens
Soms zijn ze niet van echt te onderscheiden en dus kunnen speelgoed- en nepwapens dreigend
overkomen. Daarom is het vervoeren of dragen van zo’n wapen
verboden op een weg of een openbare plaats die deel uitmaakt van
een door de burgemeester tijdelijk
aangewezen gebied.

Uw fiets in de openbare ruimte
Het ziet er slordig uit: veel fietsen
die een lange tijd in de openbare
ruimte staan. Daarom mag u vanaf
nu uw fiets maximaal 28 dagen
achter elkaar op dezelfde locatie
in de openbare ruimte laten staan.
Messen en andere steekwapens
Niemand hoeft een mes of ander
steekwapen bij zich te hebben.
Daarom is het verboden om deze
wapens op de weg of in openbare
gebouwen te dragen.
Sluiting openbare gebouwen
We kunnen vanaf nu overlast en
criminaliteit vanuit een openbaar
gebouw weren door het gebouw
(tijdelijk) te sluiten. Een toelichting op deze regel vindt u via
www.h-i-ambacht.nl/apv. Daar vindt
u ook de complete nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening.
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Hoge Kade; afronding
werkzaamheden nieuwbouw
zwembad ‘De Louwert’;
tot eind april 2020

6

2

Ambachtsezoom: bouwrijp maken toekomstig bedrijvenpark;
•
tot eind december 2020

3

De Vijverhof: vervangen
beschoeiing;
1 april - 30 april

4

5

De Raadtweg/Van Kijfhoekstraat, werkzaamheden rioolreconstructie wijk Kruiswiel
fase 2;
tot en met woensdag
16 september 2020
Hoge Kade; uitvoering rioolproject - fase 2 ter hoogte van
zwembad ‘De Louwert’;
tot mei 2020

•

•

•

•
•

Stekelbaars; in fases
vervangen van de bouwstraat
door definitieve bestrating
Vanaf 14 april t/m 15 mei 2020
Overige werkzaamheden,
op diverse plaatsen:
Veegwagen, maaien en
schoffelen in hele gemeente,
doorlopend;
Snoeiwerkzaamheden (onderhoud plantsoenen); door heel
de gemeente
Snoeien van een derde deel
van de bomen voornamelijk
in de wijk De Volgerlanden.
Vanaf 17 februari 2020 - eind
april 2020
Controle en snoei van alle
bomen: februari 2020 - eind
2022
Start plaatsen hanging baskets
met fleurige zomerbloeiers
Plaatsen flower baskets op
22 april 2020
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Koningsdag 2020
De overheid heeft alle samenkomsten tot 1 juni 2020 verboden. Dat
betekent dat er op Koningsdag geen
publieksevenementen
gehouden
mogen worden. Maar het bestuur
van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen wil de mensen thuis
nationaal met elkaar verbinden en
heeft daarom een programma opgesteld voor Koningsdag thuis. Zo
wordt Koningsdag 2020 omgetoverd tot Woningsdag 2020!

06.19 uur
Vanaf zonsopgang in heel Nederland vlag en wimpel voor de Koning
en voor elkaar. De vlag gaat uit voor
al die mensen die Nederland op de
been houden. Om wat kleur te brengen in donkere tijden.
09.45-10.00 uur
Luiden van de klokken in heel Nederland en op de Antillen. De klokken luiden als teken van verbinding
tussen vreugde en verdriet.

10.00 uur
Nationale Aubade. Vanuit deuropeningen en balkons zingen of spelen
we het Wilhelmus met het Koninklijk
Concertgebouworkest.
#Wilhelmus2020 www.oranjebond.nl
10.05 uur
Vanuit Gouda feliciteert burgemeester Pieter Verhoeve (voorzitter Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen) Zijne Majesteit Koning Willem
Alexander met zijn verjaardag.

15.00 uur
schenk in en hef het glas!
Saamhorigheidsconcerten. Solo-op- www.nationaletoost.nl
tredens van muzikanten voor ouderen volgens richtlijnen RIVM.
Meer informatie?
Kijk op www.oranjebond.nl. Op
16.00 uur
www.koningsdagthuis.nl kan iederNationale Toost. De Nationale Toost een delen hoe Koningsdag 2020
wordt in heel Nederland tegelijker- thuis wordt gevierd. Zo kan iedertijd uitgebracht door iedereen - op een online samenkomen om het
de gezondheid van iedereen. In oranjegevoel van Koningsdag ook
huis, op de gang of overloop, op nu te beleven.
het balkon of dakterras, in je voorof achtertuin, het maakt niet uit …

Bouwcontainer? Dat moet u melden!
Elk huis heeft onderhoud nodig.
Maar wanneer u bij sloop- of schilderklussen een bouwcontainer, steiger, verhuislift enzovoort wilt plaatsen in de openbare ruimte, moet u
minimaal een melding doen. Soms
moet er een vergunning voor aangevraagd worden.
Voor vier bouwobjecten, zoals een
container of steiger, die maximaal 30
dagen aaneengesloten staan, is een
melding voldoende. Tenzij u de ob-

jecten op een parkeerterrein van een
winkelcentrum plaatst of het verkeer
te veel hindert, dan is een vergunning vereist. Kijk voor alle voorwaarden op https://bit.ly/meldingAPV.
Aanvraagformulier
Maak gebruik van het aanvraagformulier op de website en teken daarop
waar u het object/de objecten wilt
plaatsen. Zo kunnen wij goed inschatten of de openbare orde en/of veiligheid in gevaar komen. Wij informeren

ook de hulpdiensten, zodat zij in geval
van nood weten waar obstakels staan.
Behandeltermijn
U stuurt de gratis melding naar
apv@h-i-ambacht.nl. De behandeltermijn is minimaal 10 werkdagen, houd
daarbij rekening met uw aanvraag.
Een vergunningsaanvraag duurt minimaal 3 weken en daar zijn leges aan
verbonden. Laten we samen zorgen
voor een veilige omgeving.

Bouwcontainers zijn soms noodzakelijk als u veel sloopafval hebt. Houd er
rekening mee dat u dit moet melden en soms zelfs een vergunning nodig is.

Officiële publicaties
Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene uit de basisregistratie personen (art. 2.22 wet BRP)
Burgemeester en wethouders van meer juist. Een nieuwe verblijfplaats
Hendrik-Ido-Ambacht hebben beslo- is bij de gemeente niet bekend. De
ten de adresgegevens te wijzigen van: gemeente heeft na onderzoek de volgende adresgegevens opgenomen:
Adres		
: onbekend
A.W. Clarinda 10 oktober 1984
Woonplaats
: onbekend
per 06 maart 2020
Land		
: onbekend
H.S. Dhillon 10 februari 1985
De registratie als inwoner van Nederper 06 maart 2020
land is hiermee beëindigd.
Het laatst in de basisregistratie personen (BRP) opgenomen adres is niet De gemeente heeft deze wijziging

Uw bezwaarschrift is alleen geldig als
u de volgende gegevens vermeldt:
uw naam en adres; een duidelijke
omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld
een kopie van deze publicatie); de
Deze wijziging heeft gevolgen voor
reden waarom u bezwaar maakt; het
voorzieningen zoals: toeslagen, uit- Schriftelijk bezwaar
keringen, zorgverzekering, AOW en Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift telefoonnummer waarop u overdag
aan het college van burgemeester bereikbaar bent; de datum en uw
pensioen.
en wethouders, Postbus 34, 3340 AA handtekening.
Hendrik-Ido-Ambacht.
Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u
doorgegeven aan allerlei instellingen
zoals: belastingdienst, uitkeringsinstanties, pensioenfondsen en zorgverzekeraars.

het niet eens met dit besluit? Stuur
dan een bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders. Dit doet u binnen zes weken
na de dag van deze bekendmaking.

Regeling Energiebesparende maatregelen Woningen
Het college van burgemeester en 2020 om de regeling Energiebespa- mandaat te verlenen aan het bedrijf treden per 22 april 2020 in werking
wethouders van de gemeente Hen- rende Maatregelen Woningen vast te Winst uit je woning voor het uitvoe- en vindt u op
drik-Ido-Ambacht besloot op 3 april stellen. Ook besloot het college om ren van deze regeling. Deze besluiten www.h-i-ambacht.nl/duurzaam.

Beleidsnota Bed & Breakfast
Het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht bereidt de beleidsnota ‘Bed & Breakfast’ voor. Daarin
komt te staan wat ons beleid is op
het gebied van bed-and-breakfastaccommodaties. In deze kennisgeving leest u wanneer en waar het
ontwerp van deze nota ter inzage
ligt en hoe u daar op kunt reageren.

Doel van de ontwerpnota
Bed & Breakfast
De ontwerpnota ‘Beleid Bed & Breakfast’ beschrijft het beleid voor Bed
& Breakfast accommodaties binnen
de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.
Deze nota wordt als een (planologisch) beoordelingskader gebruikt
bij het beoordelen van aanvragen
voor het vestigen van een Bed &
Breakfast-accommodatie in een woning of bijbehorende (vrijstaande)

bijgebouwen. Ook biedt de nota
handvatten bij de actualisatie van
bestemmingsplannen en fungeert
het als toetsingskader bij afzonderlijke bouwplannen.
U kunt de ontwerpnota ‘Bed &
Breakfast’ vanaf donderdag 23 april
tot en met woensdag 3 juni (gedurende 6 weken) inzien in de informatieruimte van het gemeentehuis. Ook
wordt het document gepubliceerd op

www.h-i-ambacht.nl/b&bbeleid.

Ido-Ambacht. In de zienswijze geeft
u aan op welke onderdelen van de
Indienen van zienswijzen
ontwerpnota deze betrekking heeft
In de genoemde 6 weken kan ie- en wat uw zienswijze daarop is.
dereen schriftelijk of mondeling een
zienswijze inbrengen bij het college Zolang de coronamaatregelen van
van burgemeester en wethouders kracht zijn, kunt u uw zienswijze ook
van Hendrik-Ido-Ambacht. Per e-mail telefonisch geven. Maak daarvoor
via gemeente@h-i-ambacht.nl met een afspraak met de heer H. Stolk
als onderwerp: zienswijze ontwerp- via (078) 770 2625 of h.stolk@h-inota ‘Bed & Breakfast’ of per post ambacht.nl.
naar postbus 34, 3340 AA Hendrik-
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Aanwijzingsbesluit verbod speelgoed- en nepwapen
De burgemeester maakt bekend dat
op 14 april 2020 het gebiedsaanwijzingsbesluit ‘verbod op speelgoeden nepwapen’ is vastgesteld. Dit
aanwijzingsbesluit treedt een dag na

formatieruimte van het gemeentehuis.
Tegen betaling van de kosten kunt u
op verzoek een afschrift krijgen van
Ter inzage
Het besluit ligt vanaf vandaag zes we- het genoemde besluit. Het is wettelijk
ken voor iedereen ter inzage in de in- niet mogelijk om een zienswijze of
deze bekendmaking in werking.

bezwaar tegen dit besluit in te dienen. Voor vragen over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met
Corné Hoevers, afdeling Bestuurszaken, telefoon: (078) 770 2708.

Vastgesteld Exploitatieplan De Volgerlanden-Oost, Vijfde Herziening
Burgemeester en wethouders van
Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend
(ex artikel 3.8, lid 3 en 6.12, lid 4)
dat de gemeenteraad van HendrikIdo-Ambacht in zijn vergadering van
7 april 2020 het exploitatieplan De
Volgerlanden-Oost inclusief 1e tot en
met de 5e herziening heeft vastgesteld.

Terinzagelegging
sluit op de volgende locaties inzien
paste openingstijden. Raadpleeg
Het vaststellingsbesluit van de vijfde en raadplegen:
de website www.h-i-ambacht.nl
herziening van het exploitatieplan De - Het vaststellingsbesluit met bijbevoor de actuele openingstijden.
Volgerlanden-Oost ligt op grond van
horende stukken ligt gedurende de - De stukken zijn ook te raadplegen
artikel 6.12, lid 4 van de Wet ruimter inzage termijn in de informatievia www.bit.ly/planneninprocedure
telijke ordening en artikel 3.12 van
ruimte van het gemeentehuis, We- - Ook te raadplegen op de landelijke
de Algemene wet bestuursrecht voor
teringsingel 1 te Hendrik-Ido-Amwebsite www.ruimtelijkeplannen.nl.
iedereen ter inzage van 23 april tot
bacht. Let op! Als gevolg van de
Het Identificatienummer (IDN) van
en met 3 juni 2020. U kunt het becoronamaatregelen gelden aangehet exploitatieplan is: NL.IMRO.0531.

EP06Volgerloost5hz-3001
De toelichting op het exploitatieplan
ligt ook ter inzage. Dit is enkel ter
informatie.
Beroepsmogelijkheid
Beroep tegen dit herzieningsbesluit
is niet mogelijk.

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten
Verleende besluiten**
Adres

Omschrijving

Datum activiteit

Datum bekendmaking

Perengaarde parkeerplaats
het plaatsen van een hijskraan
22 april 2020 tussen 10.00 en 13.00 uur
t.h.v. nummer 54			

15 april 2020

Langeweg 113
het organiseren van een snuffelmarkt
(parkeren bij Langeweg 85)		
		

26 september 2020 van 10.00 tot 17.00 uur
opbouw 25 september 2020 van 15.00 tot 21.00 uur
afbouw 26 september 2020 tot 21.00 uur

15 april 2020

Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Onderdijkse Rijweg nabij 452

bouwen fiets- en voetgangersbrug

bouwen, planologisch afwijken, aanleggen

3 april 2020

Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

De Volgerlanden Project
‘De Laantjes Fase 2’, betreffende
de adressen Schoffel 2-20 (even),
Pootstok 1-15 (oneven),
Zaaivat 2-42 (even),
Spade 12-26 (even)

bouwen 58 woningen

bouwen, planologisch afwijken

17 april 2020

Vrouwgelenweg 21

bouwen woning met bijgebouw

bouwen, planologisch afwijken

17 april 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

