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Marion van Eijnatten, buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)
“Ik heb nog steeds een wereldbaan”
Door corona is de samenleving van
slag. Dat merkt ook boa (toezichthouder) Marion van Eijnatten. “Boa
zijn is best zwaar in deze tijd, maar
ik blijf positief.”
Toen in maart 2020 corona uitbrak
en er strenge regels volgden, kregen de boa’s er een belangrijke taak
bij: handhaven van de coronaregels.
Marion: “In het begin lukte het wel
om mensen aan te spreken, maar
je merkte langzamerhand de regelmoeheid bij mensen. Ze kregen
een korter lontje en er ontstond
meer agressie naar ons. Wij zijn nu
eenmaal, samen met de wijkagent,
het eerste aanspreekpunt op straat.
Maar wat sommige mensen zich on-

voldoende realiseren is dat achter Grote waardering
De boa’s in Ambacht doen hun werk
mijn uniform een mens zit.”
sinds kort op een nieuwe fiets. Ruim
15.000 kilometer per jaar karren ze
Genoeg energie
Gelukkig krijgen de boa’s voldoen- met scherpe zintuigen door onze gede energie van mensen die ze kun- meente. “Fietsend heb ik meer connen helpen. “Ik heb nog steeds een tact met de omgeving en dat vind
wereldbaan”, zegt Marion met een ik belangrijk”, weet Marion die nog
grote glimlach. “Wanneer ik op een altijd genoeg erkenning voelt. Ook
dag één of twee mensen kan hel- van het college. Burgemeester Jan
pen, geeft me dat genoeg energie Heijkoop: “Het college heeft grote
om de negatieve kant weg te zet- waardering voor de enorme inzet
ten. Ook uit het contact met jonge- die de boa’s het afgelopen jaar hebren, die worstelen met het gemis ben geleverd. Ze stonden altijd klaar
van vrienden en activiteiten, haal ik wanneer op hen een extra beroep
plezier in mijn werk. We moeten er werd gedaan. Ze zijn een bekend
gezicht in Ambacht en zorgen met
samen doorheen zien te komen.”
het toezicht tijdens hun fietsrondes
dat het hier prettig wonen is.”

Nieuwe fietsen voor boa’s Marion en Diana, die jaarlijks ruim 15.000
kilometer fietsen door onze gemeente.

Dank aan onze zwerfafvalhelden
Hartelijk dank aan iedereen die tijdens #opschoonmaart met afvalgrijpers op pad ging om Ambacht zwerfafvalvrij te maken.
We zetten graag twee deelnemers van
onze fotowedstrijd in het zonnetje.
Margaret ging met haar kinderen op
pad en het team van MAARTEN Make-

Omgevingsvisie

Hoe denkt u over de toekomst van
Hendrik-Ido-Ambacht?
Hoe verandert onze gemeente de
komende twintig jaar en wat betekent dat voor onze leefomgeving?
Deze vragen staan centraal tijdens
de 2e participatieronde voor de
nieuwe omgevingsvisie. Inwoners,
ondernemers, vrijwilligers en professionals zijn uitgenodigd om in
een serie digitale bijeenkomsten
(zogenaamde ‘Ontmoetingen’) op
20 en 29 april en 25 mei samen
in gesprek te gaan over wat zij in
hun omgeving en leven belangrijk
vinden. En waar botsen belangen?
Doet u ook mee?
Zo wordt de omgevingsvisie niet
alleen een visie van de gemeente,
maar van iedereen. Meer informatie
over de bijeenkomsten en aanmelden: http://bit.ly/OntmoetingHIA

•
•
•
•

Typisch Ambacht
Gezond en veilig leven
Omgaan met klimaatadaptatie
Groen en blauw

Stellingen
In aanloop naar de Ontmoetingen
kunt u al reageren op stellingen op
onze sociale media, zoals:
“Er zijn voldoende woningen voor
starters, doorstromers en senioren
in onze gemeente.”
“Ik wil meer zelfinitiatief nemen en
mij meer inzetten voor mijn eigen
buurt.”
“Ik voel mij thuis in Ambacht.”

DOE
M E E!

laardij Drechtsteden zette met elkaar
de schouders eronder. Binnenkort
ontvangen zij hun prijs, een insectenhotel om bijen, lieveheersbeestjes
en vlinders plekje te geven! Volgens
duurzaamheidswethouder Ralph Lafleur is het belangrijk dat iedereen af
en toe even helpt: “Met zo’n voorjaarsschoonmaak kunnen we met een

schone buurt de lente in. Fijn voor
mens, dier en natuur. Alle zwerfafvalhelden: bedankt!” De afgelopen weken kwamen veel mensen een gratis
afvalgrijper en ring-met-afval-zak halen bij het gemeentehuis. Maar wist u
dat de grijpers het hele jaar door verkrijgbaar zijn aan de balie? Doe mee
en help Ambacht schoon te houden.

Woonbeurs De Volgerlanden,
bent u erbij?
Tijdens de Woonbeurs De Volgerlanden krijgt u informatie over nieuw
aanbod van koopwoningen, huurwoningen en zelfbouwkavels. De beurs
vindt online plaats op zaterdag 17
april. Om het zo persoonlijk mogelijk te maken, kunt u met verschillende partijen chatten, videopresentaties bijwonen en informatieve
filmpjes bekijken. Ook wethouder

André Flach heet u via een video
welkom op de beurs. Deze beelden
namen we op in de raadzaal van het
gemeentehuis. Bedrijven en verenigingen in Hendrik-Ido-Ambacht presenteren zich met een eigen filmpje
via het initiatief ‘Hier-In-Ambacht’.
U kunt de Woonbeurs bezoeken via
www.woonbeursdevolgerlanden.nl.

U kunt reageren door online een
reactie te plaatsen bij de berichten
of per e-mail (omgevingsvisie@h-iambacht.nl).

U kunt meepraten over de thema’s: Meer weten over de omgevingsvisie?
• Wonen en vrije tijd
www.h-i-ambacht.nl/omgevingsvisie.
• Ambacht en ondernemen

Een digitaal welkom van wethouder André Flach voor alle bezoekers van de
digitale Woonbeurs De Volgerlanden.

@gemeentehia

21

apr

20

Om 20.00 uur
Commissie WOS
Online te volgen
Om 20.00 uur
Commissie RZ De Volgerlanden
Vervalt

apr

19

apr

Agenda

Om 20.00 uur
Commissie ABA Financiën
Online te volgen

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

Collecte
Nationaal Fonds Kinderhulp
Van 19 t/m 24 april 2021

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
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Veiligheid

Werk in de wijk

Maak het oplichters niet
te makkelijk
Oplichters maken ook gebruik van
het internet. Hieronder leest u
handige tips zodat u altijd weet u
wat u moet doen of juist niet moet
doen in bepaalde situaties.
1. Maak nooit zomaar geld over als
hierom wordt gevraagd. Denk
eerst goed na of dat wel klopt.
Twijfelt u? Als u gebeld wordt,
hang op. Als u een e-mail of
berichtje krijgt, verwijder het.
Klik niet op de link. Krijgt u een
berichtje via WhatsApp met de
vraag om geld van bijvoorbeeld
uw kind of een vriend? Zorg dat
u zeker weet dat het berichtje
van uw (klein)kind of vriend(in)
komt! Bijvoorbeeld door hen
eerst te bellen. Niet gebeld =
geen geld.
2. Geef nooit uw inloggegevens,
wachtwoord of pincode af. Oplichters doen alsof ze een bank,
computerbedrijf of gemeente
zijn en vragen om uw gegevens.
Geef niemand uw inloggegevens, wachtwoord of pincode.
Niet aan de telefoon, aan de
deur, per e-mail, SMS of What-

sApp. Banken bellen u niet om
te vragen naar rekeningnummers
en inlogcodes, of om ergens in
te loggen. Computerbedrijven
bellen u niet om u te ‘helpen’
met een probleem op uw computer, door mee te kijken op uw
scherm. Alleen oplichters doen
dat.
3. Zorg dat uw basisbeveiliging op
orde is:
• Gebruik verschillende, sterke
wachtwoorden. Bijvoorbeeld een
wachtzin: een zin met 4 woorden
van 4 letters is al erg sterk;
• Stel automatische updates op uw
computer, telefoon of tablet in;
• Installeer een virusscanner;
• Maak regelmatig back-ups;
• Eerst checken, dan klikken.
Klik nooit zomaar op een link.
Hebt u een Digi-vraag en wilt u
iemand daarover spreken? Bel
gratis de DigiHulplijn 0800 - 1508,
maandag tot vrijdag tussen 09:00
- 17:00 uur. Op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl vindt u meer
informatie.

1

2

•

•

•

Ambachtsezoom: bouw- en
woonrijp maken toekomstig
bedrijvenpark.
Tot eind december 2021.
Inrichten Waterbusplein,
tot voorjaar 2022
Overige werkzaamheden,
op diverse plaatsen:
Veegwagen, maaien en
schoffelen in hele gemeente:
doorlopend.
Controle en snoei van alle
bomen: februari 2020 - eind
2022.
Werkzaamheden aan diverse
beschoeiingen in de

•

•

gemeente: tot 23 april.
Omgeving Burg. Van Akenwijk,
aanbrengen damwanden en
graven watergangen:
t/m 30 april.
Het verwijderen van 37
gemeentelijke bomen (vergunningsvrij) op diverse locaties
(zie http://bit.ly/bomengemeentehia).

De Volgerlanden-Oost
• Aanbrengen voorbelasting
De Erfjes (zuid) en de Hofjes:
t/m begin mei.
• Woonrijpmaken De Laantjes:
tot november 2021.

Afval

Strijdt u mee tegen elektronisch afval?
Kinderen van basisschool De Meander haalden een week lang
elektrisch afval op tijdens de Ewaste race. Helpt u de kinderen een
handje mee om ervoor te zorgen dat
schadelijke stoffen niet in het milieu
terechtkomen? Lever oude elektro-

nische apparaten dan in bij de Mi- revue passeerden tijdens de gastles van de E-waste race. Via een
lieustraat Noordpolder.
videoverbinding kregen de kindeMeer dan de helft van alle appa- ren vooraf meer informatie over
raten belanden bij het restafval in het hergebruiken en recyclen van
plaats van bij de milieustraat. Het elektronisch afval. Vervolgens zijn
is zomaar één van de feitjes die de ze samen met negen andere basis-

scholen in de Drechtsteden de strijd
Denk hierbij aan een oud toetsenaangegaan met elektronisch afval.
bord, kapotte waterkoker, defect
mobieltje maar ook aan oude of
Wat valt er onder E-waste?
Elektronisch afval zijn kapotte of kapotte kabels en adapters. Inktoude apparaten met een stekker cartridges en batterijen vallen niet
eraan of een plek voor een batterij. onder e-waste.

Openbare commissievergaderingen april 2021
Op maandag 10 mei 2021 vergadert
de gemeenteraad. Als voorbereiding
daarop vergaderen de commissies in
april. Via https://hendrikidoambacht.
raadsinformatie.nl/ kunt u deze vergaderingen live volgen. De commissievergadering Ruimtelijke Zaken De Volgerlanden d.d. 20 april 2021
vervalt wegens een enkel agendapunt. Dit punt is ondergebracht bij
de commissie ABA-Financiën van
woensdag 21 april 2021.

vaste agendapunten: opening, vaststelling van de agenda, spreekrecht
burgers, mededelingen en ingekomen stukken, informatie van het
college/de portefeuillehouder, uitwisseling regionale samenwerking,
agendapunten volgende vergadering en sluiting.

Algemeen Bestuurlijke
Aangelegenheden - Financiën
Woensdag 21 april 2021, 20:00 uur
• Maatwerkbeleid grondverzet
Ambachtsezoom
• Veiligheidsrapportage 2020
• Memo over 5G-netwerk

U kunt de stukken ook via de gemeenDe specifieke agendapunten vindt tesite inzien: www.h-i-ambacht.nl/
u hieronder per commissie vermeld: gemeenteraad. In het scherm kunt u
dan klikken op ‘Vergaderstukken’ in
Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken raadsinformatie.
Op de agenda’s van de commissie- Maandag 19 april 2021, 20:00 uur
vergaderingen staan de volgende • Hoofdlijnennotitie Sociaal Domein

Spreekrecht
Iedereen krijgt de gelegenheid om
tijdens de raads- en commissievergaderingen 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 gebruikmaken van het spreekrecht, meldt
dan ten minste 48 uur voor de vergadering bij de griffier over welk(e)
onderwerp(en) op de agenda u iets
wilt zeggen. Dat kan via telefoonnummer 078-7702687 en e-mailadres: gh.logt@h-i-ambacht.nl. Geef

hierbij uw naam, (e-mail)adres en
telefoonnummer op.
Tijdens de vergadering krijgt u 5 minuten het woord van de voorzitter
in volgorde van aanmelding. Hierna
doet de voorzitter of een lid van de
commissie een voorstel voor de behandeling van uw inbreng.

Officiële publicaties

woensdag 14 april 2021

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten
Verleende besluiten**
Adres

Omschrijving

Datum activiteit

Datum bekendmaking

Spade

de aanleg van een huisaansluiting door Delta Fiber Netwerk BV

17 mei tot 30 oktober 2021

14 april 2021

parkeerplaatsen langs
Gemeenslandskade

het plaatsen van een bouwdepot t.b.v. verbouwing Kruidhof

3 mei tot 21 oktober 2021

9 april 2021

Tromplaan 2a

verlenging periode bouwdepot t.b.v. werkzaamheden waterleidingen

1 april tot 1 juni 2021

9 april 2021

Halfweg 36

wegafsluiting en het plaatsen van een autolaadkraan t.b.v. dakkapel

20 en 21 april 2021

9 april 2021

Vredenborg, tussen
Ring 413 en 415

wegafsluiting en het plaatsen van een autolaadkraan
t.b.v. dakkapel Ring 411

29 april 2021

9 april 2021

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

Datum bekendmakingt

Gemeente

huis-aan-huis aanbieden van diensten m.b.t. energie, internet
en containerreiniging

1 maart tot 31 december 2021

9 april 2021

Besluit buiten behandeling**

Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Brederodehof 68, 69 en 70

splitsen van winkelruimten en woning

bouwen

24 maart 2021

Hoogveen 10

plaatsen dakkapel/ voorzijde

bouwen

24 maart 2021

Hoogveen 11

plaatsen dakkapel/ voorzijde

bouwen

27 maart 2021

Wassenaar van Obdampark 18

realiseren uitbouw

bouwen, planologisch afwijken

24 maart 2021

Geweigerde omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum besluit

Thorbeckestraat 27

realiseren dakopbouw en dakkapel/voorzijde

bouwen, planologsich afwijken

8 april 2021

Thorbeckestraat 29

realiseren dakopbouw en dakkapel/voorzijde

bouwen, planologsich afwijken

8 april 2021

Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Langeweg 59/59A

functiewijziging bestemming wonen, bedrijf met kantoorruimte
en reclameborden

planologisch afwijken,
handelsreclame toestaan

9 april 2021

Louwersplein 23

wijizgen winkelpui

bouwen

7 april 2021

Scheltingastraat 35

plaatsen dakkapel/voorzijde

bouwen

6 april 2021

* 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.fixi.nl
Bij spoed, ook buiten kantoortijden (078) 770 8100

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam
• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam
• Tromplaan 49, sociaal wijkteam

