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Cadeautje voor jonge
mantelzorgers
Veel kinderen maken het mee. Er
is thuis iemand gehandicapt, chronisch ziek of verslaafd. Dat kan een
vader of moeder zijn, maar ook een
broer, zus of een ander familielid.
Kinderen kunnen zich zorgen maken om dit zieke familielid, en vaak
zorgen ze ook mee. Zo’n kind noemen we ook wel een jonge mantelzorger.

zij in juni 2020 een leuke verrassing!
Aanmelden kan door te bellen
met 078 - 206 3202. Of mail naar:
mantelzorg@meeplus.nl. U krijgt
dan een aanmeldformulier toegestuurd. Kijk voor meer informatie
op: https://www.meemantelzorg.nl/
mantelzorger/jonge-mantelzorger/.

De eerste week van juni is de week
van de jonge mantelzorger. Wij (de
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en
MEE) zetten deze kinderen dan in
het zonnetje. We sturen iets leuks
op naar alle jonge mantelzorgers
die bij MEE bekend zijn.
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Aanmelden
Kent u (of ben jij) een jonge mantelzorger? Meld hem of haar dan
vóór 1 juni 2020 aan bij MEE
(goedkeuring van ouders bij leeftijd jonger dan 18) en dan krijgen

Actie voor energiebesparing
in koophuizen
Hebt u een koopwoning of -appartement en woont u in Hendrik-IdoAmbacht? Dan kunt zich tot 31 juli
2020 vrijblijvend inschrijven voor
groepsaankopen om uw woning
energiezuiniger te maken. Hierdoor
gaat uw energierekening omlaag én
verlaagt u uw CO2 uitstoot. U kunt
meedoen aan groepsaankopen voor
zonnepanelen, vloerisolatie, spouw-
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muurisolatie, isolatieglas en het waterzijdig inregelen van cv-installaties.
De gemeente organiseert deze acties samen met bedrijf Winst uit je
Woning, met subsidie vanuit de landelijke Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Meer informatie vindt u
op www.winstuitjewoning.nl.
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Check de afvalkalender rond Pinksteren
Agenda
Onderstaande bijeenkomsten en
evenementen gaan niet door:
29 augustus Zomerparkdag

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

Op Tweede Pinksterdag, maandag
1 juni, haalt HVC geen afval op.
Ook de milieustraat is gesloten.

Collecte
Landelijke collecties opgeschort

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook

YouTube

Twitter

Instagram

Let op: het kan zijn dat in deze
week uw afval op een andere dag
wordt opgehaald. Ook als de oorspronkelijke ophaaldag niet op
Tweede Pinksterdag valt. Kijk in de
afvalkalender in de HVC afval-app
of op www.hvcgroep.nl wanneer uw
bak wordt geleegd of wanneer de
zakken worden opgehaald.

Wanneer wordt
mijn bak geleegd?

@gemeentehia

Nieuwsbrief
Duurzaam
Ambacht
Binnenkort verstuurt de gemeente de eerste digitale nieuwsbrief
over duurzaamheid in HendrikIdo-Ambacht. Hierin delen we
nieuws, tips en inspirerende
initiatieven van Ambachters op
het gebied van duurzaamheid.
Ook informeren wij u over bijeenkomsten over aardgasvrij
wonen, groepsaankopen en klimaatadaptatie. Een mooie kans
om mee te denken en te doen!
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Op maandag 1 juni (2e Pinksterdag)
is het gemeentehuis gesloten.

Werk in de wijk

Vanaf dinsdag 2 juni bent u weer
van harte welkom.
Let op: u kunt alleen op afspraak terecht
bij de balies van Burgerzaken.
Wel kunt u vanaf woensdag
3 juni weer op woensdagmiddag
en vrijdagochtend terecht.

Wilt u deze ontvangen?
Via www.bit.ly/duurzaamhianieuws
meldt u zich eenvoudig aan. U
kunt zich op ieder moment weer
afmelden.

1

Drechtstedendinsdag
Op dinsdag 2 juni 2020 vindt de
maandelijkse Drechtstedendinsdag
plaats.
Vanwege de maatregelen rond het
coronavirus, worden de vergaderingen digitaal gehouden. De vergaderingen zijn te volgen via de website
https://drechtsteden.notubiz.nl. De
leden van de Drechtraad beraden
zich over onderwerpen die onze regio aangaan.

Drechtraad
Van 19.30 tot 20.30 uur komt de
Drechtraad digitaal bijeen. Op de
agenda staan voornamelijk hamerstukken. Het betreft een aantal benoemingen in diverse commissies
en in het Drechtstedenbestuur, een
wijziging van het Reglement van
Orde i.v.m. digitaal vergaderen en
het verlengen van het huidig beleidskader schuldhulpverlening.

Het programma van 2 juni 2020

Carrousel Integraal
Van 20.45 tot uiterlijk 23.00 uur

wordt als belangrijkste agendapunt
de invulling van de taakstelling
op het sociale domein besproken.
Daarnaast staan onder meer ook de
begroting voor 2021 en de jaarstukken over 2019 op de agenda.
Meer informatie
Meer informatie, zoals agenda’s en
bespreekstukken, vindt u in het
Raadsinformatiesysteem van de
Drechtsteden. Hebt u vragen? Stuur
ze aan regiogriffie@drechtsteden.nl.

Hoge Kade; afronding
werkzaamheden nieuwbouw
zwembad ‘De Louwert’;
tot eind mei 2020

4

2

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

3

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 eind mei 2020
Overige werkzaamheden,
op diverse plaatsen:
Veegwagen, maaien en
schoffelen in hele gemeente,
doorlopend;
Snoeien van een derde deel
van de bomen voornamelijk
in de wijk De Volgerlanden.
Vanaf 17 februari 2020 medio mei 2020
Controle en snoei van alle
bomen: februari 2020 - eind
2022

Officiële publicaties
Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene uit de basisregistratie personen (art. 2.22 wet BRP)
stanties, pensioenfondsen en zorg- dan een bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouverzekeraars.
ders. Dit doet u binnen zes weken
Deze wijziging heeft gevolgen voor na de dag van deze bekendmaking.
voorzieningen zoals: toeslagen, uitkeringen, zorgverzekering, AOW en Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift
pensioen.
aan het college van burgemeester
Het laatst in de basisregistratie peren wethouders, Postbus 34, 3340 AA
sonen (BRP) opgenomen adres is niet De gemeente heeft deze wijziging Bezwaar
meer juist. Een nieuwe verblijfplaats doorgegeven aan allerlei instellingen Bent u belanghebbende en bent u Hendrik-Ido-Ambacht.
zoals: belastingdienst, uitkeringsin- het niet eens met dit besluit? Stuur
is bij de gemeente niet bekend.
Burgemeester en wethouders van
Hendrik-Ido-Ambacht hebben besloten de adresgegevens te wijzigen van:
Naam: Adriaanse, D
Geboren: 05-09-1968
Datum uitschrijving: 16-04-2020

De gemeente heeft na onderzoek de
volgende adresgegevens opgenomen:
Adres: onbekend
Woonplaats: onbekend
Land: onbekend
De registratie als inwoner van Nederland is hiermee beëindigd.

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
reden waarom u bezwaar maakt; het
telefoonnummer waarop u overdag
bereikbaar bent; de datum en uw
handtekening.

Officiële publicaties
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Kennisgevingen
Verkeersbesluiten
Wij informeren u over verkeersbesluiten voor twee gehandicaptenparkeerplaatsen. De verkeersbesluiten
zijn genomen voor een parkeerplaats
in de Fontuinkruid en in de Kruid-

hof. De bekendmaking van de verkeersbesluiten is terug te vinden op
www.officielebekendmakingen.nl. Deze
verkeersbesluiten met bijbehorende
stukken liggen met ingang van de

dag na bekendmaking gedurende
zes weken voor een ieder ter inzage
in de informatieruimte van het gemeentehuis.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij deze besluiten
is betrokken, binnen zes weken na
bekendmaking een bezwaarschrift

indienen. Het bezwaarschrift moet
worden gericht aan het college van
burgemeester en wethouders van
Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34,
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht.

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten
Verleende besluiten**
Adres

Omschrijving

Datum activiteit

Datum bekendmaking

P.C. Hooftsingel 76

Vergunning kabels en leidingen aan Oasen NV (nogmaals gewijzigd)

2 september 2019 tot 31 augustus 2020

27 mei 2020

Tesselschadestraat e.o.

Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV (gewijzigd)

2 september 2019 tot 31 augustus 2020

27 mei 2020

Sophiapromenade 14/laad en losruimte zijde Laan van Welhorst

Ontheffing voor het produceren van geluid tijdens bevoorrading
inventaris van nieuwe winkel

19 juni 2020 vanaf 05.00 en 07.00 uur

19 mei 2020

Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Van Renesseborch 55

plaatsen dakkapel/voorzijde

bouwen

18 mei 2020

Reeweg 102

realiseren nokverhoging en dakkapel/voorzijde

bouwen

4 mei 2020

Soeteliefskamp 22

plaatsen dakkapel/voorzijde

bouwen

18 mei 2020

De Spiegel t.h.v. nummer 21,
Het Volgerland t.h.v. nummer 52,
Tesselschadestraat t.h.v. nummer 1

vellen van 7 vergunningsplichtige bomen volgens kaplijst

houtopstand vellen

19 mei 2020

Wilhelminasingel 7

realiseren aanbouw (berging)

bouwen, planologisch afwijken

4 mei 2020

Activiteit

Datum bekendmaking

Bongerd nabij nummer 4
bouwen fiets- en voetgangersbrug
		

bouwen, het uitvoeren van een werk
of van werkzaamheden

20 mei 2020

Jan Luijkenhof 14

plaatsen dakkapel/voorzijde

bouwen

18 mei 2020

Wassenaar van Obdampark 3

verbouw woning, plaatsen dakkapel, luifel, erkerkozijnen,
en veranderen kozijnen

bouwen, planologisch afwijken

19 mei 2020

Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

* 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

