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Week van de Veiligheid, 11 t/m 17 oktober

Landelijke inleveractie wapens, ook Ambacht doet mee
Het wapengebruik neemt toe, vooral
onder jongeren en jongvolwassenen. Daarom doen we in Ambacht
mee aan een landelijke inleveractie
van slag-, stoot- en steekwapens.
“Wapens horen niet thuis in onze
samenleving”.

speciale ton in jongerencentra. Let
wel: voor vuurwapens moet een afspraak worden gemaakt. De politie
haalt het vuurwapen dan op. Wanneer het ongebruikt is, gelden er
tijdens de Week van de Veiligheid
geen juridische consequenties.

De burgemeesters van Alblasserdam,
Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht,
Sliedrecht en Zwijndrecht spreken
van een zorgelijke ontwikkeling.
“Daarom geven we hier aandacht
aan in onze gemeenten. We trekken
hierin gezamenlijk op, zodat we een
duidelijk signaal afgeven.” Van 11 tot
en met 17 oktober vindt de Week van
de Veiligheid plaats. In deze week
kan iedereen anoniem en zonder
juridische gevolgen slag-, stoot- en
steekwapens inleveren in de betreffende gemeente. Jongeren in Ambacht kunnen tijdens de inleveractie
hun wapens inleveren bij het Baxhuis
aan de Hoge Kade 58. Het Baxhuis is
op maandag 11 en vrijdag 15 oktober
open van 16.00 tot 19.00 uur. U vindt
op www.dropjeknife.nl overige inleverlocaties in buurtgemeenten.

“Wapens uit de samenleving”
Burgemeester Jan Heijkoop van Hendrik-Ido-Ambacht zegt over de inleveractie: “Ruzies los je op met woorden, niet met wapens. Een wapen
op zak hebben kan gewoon niet.
Een eerdere soortgelijke inleveractie liet zien dat veel jongeren van
hun wapen af wilden. Door het inleverpunt in het Baxhuis te plaatsen,
kan iemand zijn wapen zonder gevolgen en anoniem inleveren, maar
ook is het mogelijk om in gesprek te
gaan met een jongerenwerker over
wapenbezit en de gevolgen ervan.
Het gesprek hierover aangaan vind
ik belangrijk. Niet alleen om wapens
zoveel mogelijk uit de samenleving
weg te krijgen, maar ook om ze weg
te houden.”

Vuurwapens
De locaties waarop de wapens ingeleverd kunnen worden, zijn herkenbaar aan de poster voor het raam.
Maak bijvoorbeeld gebruik van de

In Nederland doen 200 gemeenten
mee aan de inleveractie. De actie is
mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met de politie en het
Openbaar Ministerie.

Coronatoegangsbewijs voor evenementen,
horeca of culturele activiteiten
Wat is het coronatoegangsbewijs?
Het coronatoegangsbewijs is een vaccinatiebewijs, herstelbewijs, of een
testbewijs van maximaal 24 uur oud.
Vanaf zaterdag 25 september wordt u
als bezoeker in de horeca en bij evenementen of culturele voorstellingen
gevraagd om uw coronatoegangsbewijs te tonen.
Nederland verder open met het
coronatoegangsbewijs
Steeds meer mensen zijn gevaccineerd en we volgen nog steeds de
basisregels. Hierdoor kunnen we
de verplichte 1,5 meter loslaten. Zo
kunnen er in bijna alle locaties meer
mensen binnen. Dit betekent wel dat
de drukte toeneemt en ook het besmettingsrisico, als u bijvoorbeeld
langere tijd naast iemand zit of staat.

Het coronatoegangsbewijs is er voor
die plekken waar het drukker gaat
worden. Dat is soms best even wennen. Maar hiermee verlagen we het
risico op besmetting en vergroten we
onze veiligheid.

dan voortaan uw coronatoegangsbewijs mee. Vanaf 25 september hebt u
die nodig voor toegang in alle horeca
(behalve afhaalrestaurants of afhalen
bij sportkantines), en ook bij evenementen zoals festivals, optredens,
feesten en publiek bij professionele
Voor iedereen vanaf 13 jaar
sportwedstrijden. Verder kunt u ook
503851 Jongeren & Wapens Flyer A5 210x148.indd
Vanaf 25 september is voor iedereen gevraagd worden om uw coronatoevanaf 13 jaar alleen met een corona- gangsbewijs te laten zien bij vertotoegangsbewijs toegang mogelijk bij ning van kunst en cultuur, zoals in
evenementen, horeca of culturele ac- de bioscoop of het theater. Dit geldt
tiviteiten. Vanaf 14 jaar moet u naast allemaal voor binnen én buiten,
het coronatoegangsbewijs ook uw met én zonder vaste zitplaats. Teridentiteitsbewijs kunnen laten zien.
rassen van eet- en drinkgelegenheden zijn uitgezonderd. Meer weten?
Hoe werkt het coronatoegangsbewijs Kijk voor een volledige opsomming
in de dagelijkse praktijk?
van alle situaties in de dagelijkse
Wilt u naar een festival of uit eten in praktijk op www.rijksoverheid.nl/
een restaurant? Gaat u een cultureel coronatoegangsbewijs.
uitje doen of lekker sporten? Neem

Hoe kom ik aan een
coronatoegangsbewijs?
Download de CoronaCheck-app en
klik op: QR-code maken. Selecteer
waar u een QR-code van wilt maken.
Voor een testbewijs gebruikt u de
ophaalcode die u per sms of e-mail
van
de testlocatie hebt gekregen.
1
Voor een herstelbewijs of vaccinatiebewijs haalt u uw gegevens op met
uw DigiD. Voor meer informatie, kijk
op coronacheck.nl
Liever een papieren coronabewijs?
U kunt uw QR-code zelf uitprinten.
Bijvoorbeeld als u geen smartphone hebt. Ga naar coronacheck.nl en
volg de stappen. Hebt u geen DigiD,
smartphone of computer met printer?
Vraag iemand in uw omgeving om te
helpen. Of ga naar het informatiepunt

digitale overheid in de bibliotheken.
Komt u er echt niet uit, neem dan
contact op met 0800-1351 en vraag
naar de mogelijkheden (bereikbaar
van ma. t/m zo. van 8-20u). Dan kunt
u in sommige gevallen een coronatoegangsbewijs (in dit geval alleen
vaccinatiebewijs of herstelbewijs) op
12/08/2021 15:40
papier thuisgestuurd krijgen.
Waar kan ik naartoe voor
een toegangstest?
U kunt u gratis laten testen bij een
toegangstestlocatie bij u in de buurt.
Kijk op testenvoortoegang.nl voor
een locatie bij u in de buurt en maak
online een afspraak. In principe ontvangt u de uitslag binnen 2 uur. De
uitslag is 24 uur geldig.

Echtpaar Visser-Lodder 60 jaar
getrouwd

Echtpaar Hoogink-Hendriksen
50 jaar getrouwd

Op 26 september 1961 stapte het echtpaar Visser-Lodder in het huwelijksbootje. 60 Jaar later
ging burgemeester Jan Heijkoop bij hen op bezoek om ze van harte te feliciteren met dit diamanten huwelijk.

Ook na 50 jaar huwelijk staat het echtpaar Hoogink-Hendriksen nog hand in hand op de foto.
Op 21 september, de feestelijke trouwdag van het echtpaar, trakteerde burgemeester Jan Heijkoop hen op een persoonlijke felicitatie voor hun gouden huwelijk.
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Werk in de wijk

Mantelzorgers worden op de Dag van • Staat u bij MEE Mantelzorg inge- • Staat u niet ingeschreven bij MEE
schreven als mantelzorger, dan
de Mantelzorg altijd extra in het zonMantelzorg of kent u een andere
wordt het bloemetje automatisch
netje gezet. Daarom ontvangen alle
mantelzorger die u dat bloemetje
bij u thuisbezorgd op woensdag 10
mantelzorgers, woonachtig in Henook gunt? Van 1 tot en met 28 oknovember 2021.
drik-Ido-Ambacht, ook dit jaar weer
tober kunt u zichzelf of anderen opeen bloemetje als mantelzorgwaar- • Bent u afgelopen jaar verhuisd?
geven voor een bloemetje via deze
Geef uw nieuwe adres dan door
dering.
site: https://www.meemantelzorg.nl/
via info@meemantelzorg.nl of via
gemeentes/hendrik-ido-ambacht/
078 - 206 32 02.

Ondernemers

1

Ambachtsezoom: bouw- en
woonrijp maken toekomstig
bedrijvenpark.
Eind december 2021.

2

Inrichten Waterbusplein,
tot voorjaar 2022

3

Werkzaamheden Van Assendelftgaarde en de Halfweg,
project Kruiswiel fase 3,
12 april tot 2e week
oktober 2021

6

•

•

•
4

5

Warmoeziershof;
bestratingswerkzaamheden;
start 2e week juni - eind oktober 2021; de werkzaamheden
worden gefaseerd uitgevoerd
en de woningen zijn bereikbaar met loopschotten.

4 keer nachtwerk op Ambachtsezoom
Aannemer Boskalis gaat in de nachten van 13 en 14 oktober en 3 en
4 november (tussen 18.00 uur ‘s
avonds en 6 uur in de ochtend) asfalt
aanbrengen op bedrijventerrein Ambachtsezoom. Omwonenden kunnen
helaas hinder ondervinden van het

Collecte

Facebook

YouTube

Twitter

Instagram

Er zijn deze week geen
collectes.

INLOOPOCHTEND
GEHEUGENSTEUN
bedoeld voor mensen met
dementie, hun mantelzorgers
en iedereen die op wat voor
manier dan ook betrokken is
bij de ziekte dementie.

transport (zo’n 6 vrachtwagens per dat de asfaltcentrale Rotterdam door
brand tot eind van dit jaar buiten geuur) en de werkzaamheden.
bruik is. De asfaltcentrales waar het
De aannemer heeft ontheffing gekre- asfalt nu vandaan moet komen, zijn
gen voor het nachtwerk, omdat het overdag al volgeboekt. Werken in de
asfalt door overmacht overdag niet nacht is nu de enige oplossing om
geleverd kan worden. Dit komt door- grote vertraging te voorkomen.

Elke 1e donderdag van de maand

van 10.00 tot 12.00 uur

Locatie Restaurant Ontmoetingscentrum Wielstaete
Van Kijfhoekstraat 146
Hendrik-Ido-Ambacht

Inloopbijeenkomst Ambachts Lint
Benieuwd naar de eerste ideeën Bent u 7 oktober verhinderd of wilt u daar door naar participatieplatform
voor de inrichting van de openbare liever online reageren? Via de project- Citizenlab) kunt u de informatie inruimte voor het plan Ambachts Lint website www.Ambachtslint.nl (klik zien, reageren en vragen stellen.
in het centrumgebied? Donderdag 7
oktober tussen 16.30 tot 19.30 uur is
er in het gemeentehuis een inloopbijeenkomst. Om de drukte te spreiden, vragen we u dringend om aan te
melden via de projectwebsite (www.
ambachtslint.nl), daar kunt via uw
persoonlijke account aangeven naar
welk tijdslot uw voorkeur uitgaat.
Tussen 17.00-18.30 is er nog plek.
Mocht een tijdslot vol zijn, klik dan
een ander tijdslot aan om te zien of
er dan nog ruimte is.

•

Overige werkzaamheden,
op diverse plaatsen:
Veegwagen, maaien en schoffelen in hele gemeente, doorlopend;
Controle en snoei van alle
bomen: april 2021 - oktober
2022;
Diverse locaties - rijdende
afzetting van GKB in verband
met snoeiwerkzaamheden t/m
september
De Laantjes, woonrijpmakent/m december 2021;
De Straatjes, bouwrijpmaken
t/m december 2021;

Vrouwgelenweg; weg
gestremd tussen de Burg.
Jonkerkade en de Jacobuslaan
i.v.m. de bouw van twee
perceelbruggen;
week 39 en 40.

Volg @gemeentehia
ook op social media

Wethouder André Flach bezocht op donderdag 30 september twee bedrijven in Ambacht, samen met accountmanager Yvette Opmeer. De wethouder liet zich uitgebreid informeren bij Kobout, landelijk leverancier van
bevestigingsmaterialen zoals bouten en moeren, en ERP Trading BV, dat zich bezighoudt met verschillende
offshore-activiteiten.

•

Hark; gefaseerd vervangen
van de bouwweg door de
definitieve rijbaan;
week 39 t/m 43.

KOM EN
PRAAT
MEE OVER
DEMENTIE

• Koffie en thee staan voor u klaar!
• Informeel samenzijn
• Stel uw vragen aan de aanwezige
casemanager en ervaringsdeskundigen
vanuit het sociaal wijkteam H.I. Ambacht
• Lotgenotencontact
Namens werkgroep
Dementievriendelijke gemeente,
Cristine Ruinard

Officiële publicaties

woensdag 6 oktober 2021

Openbare commissievergaderingen oktober 2021
Op maandag 8 november 2021 vergadert de gemeenteraad. Als voorbereiding daarop vergaderen de
commissies in oktober. Via https://
hendrikidoambacht.raadsinformatie.
nl/ kunt u deze vergaderingen live volgen. Mocht u fysiek aanwezig willen
zijn, nu de Covid-regels zijn versoepeld, meldt u dan van te voren aan
bij de griffie (griffie@h-i-ambacht.nl).
Er zijn een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar. Dit in verband met de
nog steeds geldende hygiënemaatregelen en degenen die aanwezig zijn,
en dus geplaceerd worden, uitsluitend van de aangewezen plaats gebruik mogen maken (artikel 4.1 van
de voorgestelde wijziging van de Trm

(Tijdelijke maatregelen Covid-19).
De commissievergadering Welzijn,
Onderwijs en Sociale Zaken d.d. 11
oktober 2021 vervalt wegens het
ontbreken van agendapunten.
Op de agenda’s van de commissievergaderingen staan de volgende
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.
De specifieke agendapunten vindt

u hieronder per commissie vermeld:

ringsprogramma (raadsvoorstel 8)
• Algemene Plaatselijke VerordeRuimtelijk Zaken - De Volgerlanden
ning (APV)
Dinsdag 12 oktober 2021, 20:00 uur • VRZHZ Ontwerpbeleidsplan 2022• Uitvoeringsprogramma 2022 en
2025
Monitor zomer 2021 Groeiagenda
Drechtsteden
U kunt de stukken ook via de gemeen• Mobiliteitsplan 2021-2030
tesite inzien: www.h-i-ambacht.nl/
gemeenteraad. In het scherm kunt u
Algemeen Bestuurlijke
dan klikken op ‘Vergaderstukken’ in
Aangelegenheden - Financiën
raadsinformatie.
Woensdag 13 oktober 2021, 20:00 uur
• Begroting 2022-2025 2e termijn
Spreekrecht
technische vragen
Iedereen krijgt de gelegenheid om
(raadsvoorstel 7)
tijdens de raads- en commissie• Voorstel tot vaststelling van de vergaderingen iets te zeggen over
Subsidieplafonds 2022 en 2023 en de onderwerpen die op de agenda
het kennis nemen van het uitvoe- 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 078 770 26 87 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.

Rectificatie: Per abuis is het jaartal van de ter inzagelegging verkeerd gepubliceerd. Hieronder vindt u de nieuwe, correcte tekst

Ontwerp partiele herziening bestemmingsplan Bedrijventerrein Antoniapolder plus
de toegestane functie tot ‘watergebonden bedrijvigheid’ en ‘maritieme
bedrijvigheid’ voor het plangebied
Citadelterrein. Het Citadelterrein ligt
aan de noordoostkant van HendrikIdo-Ambacht aan de Noord. Direct
ten noorden van het Citadelterrein
ligt het Waterbusplein. Daar is de
halte van de waterbus en dit is de entree van Hendrik-Ido-Ambacht vanaf
het water. Ten westen ligt het bedrijventerrein Antoniapolder. Ten zuiden
van het Citadelterrein ligt de insteekOntwerpbestemmingsplan
Het plan behelst het inperken van haven en het gebied Veersedijk.
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
maken op grond van artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening bekend
dat vanaf 22 september 2021 tot en
met 3 november 2021 de ontwerp
‘partiele herziening bestemmingsplan Bedrijventerrein Antoniapolder
plus’ met plan-identificatienummer
NL.IMRO.0531.bp48Citadelter-2001
ter inzage ligt.

Stukken ter inzage
Van 22 september 2021 tot en met 3
november 2021 ligt de ontwerp ‘partiele herziening bestemmingsplan Bedrijventerrein Antoniapolder plus’, inclusief de onderliggende stukken ter
inzage. U kunt de betreffende stukken vinden op de volgende locaties:
• Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl is het digitale ontwerpbestemmingsplan geplaatst. Dit kunt
u vinden via het plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp48Citadelter-2001.

• De papieren versie van de stukken
zijn tijdens de openingsuren in te
zien in de hal van het gemeentehuis,
Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht.

zienswijze moet uiterlijk 3 november
2021 schriftelijk ingediend worden bij
de gemeenteraad van Hendrik-IdoAmbacht, Postbus 34, 3340 AA te
Hendrik-Ido-Ambacht.

Zienswijzen op
ontwerpbestemmingsplan
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen
indienen op het ontwerpbestemmingsplan de ontwerp ‘partiele herziening bestemmingsplan Bedrijventerrein Antoniapolder plus’. Een

Voor het indienen van mondelinge
zienswijzen kunt u vóór 27 oktober
2021 een afspraak maken met mevr.
N. Santbergen van de afdeling Beleid en Ontwikkeling telefoonnummer
06 - 34300638.

Ontwerp bestemmingsplan Vrouwgelenweg 58
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
maken op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening
bekend dat vanaf 7 oktober 2021
tot en met 17 november 2021 het
ontwerp bestemmingsplan ‘Vrouwgelenweg 58’ met plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bpVrwgelenweg58-2001 ter inzage ligt.

Ontwerpbestemmingsplan
Om de bouw van een woning ter
plekke van de huidige loods mogelijk te maken, wordt in het nieuwe
bestemmingsplan een bouwvak opgenomen.
Stukken ter inzage
Van 7 oktober 2021 tot en met 17
november 2021 ligt het ontwerp bestemmingsplan ‘Vrouwgelenweg 58’
inclusief de onderliggende stukken

ter inzage. U kunt de betreffende
stukken vinden op de volgende locaties:
• Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl is het digitale ontwerpbestemmingsplan geplaatst. Dit
kunt u vinden via het plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bpVrwgelenweg58-2001.
• De papieren versie van de stukken
zijn tijdens de openingsuren in te
zien in de hal van het gemeente-

huis, Weteringsingel 1 te Hendrik- de gemeenteraad van Hendrik-IdoAmbacht, Postbus 34, 3340 AA te
Ido-Ambacht.
Hendrik-Ido-Ambacht.
Zienswijzen op
Voor het indienen van mondelinge
ontwerpbestemmingsplan
Gedurende de termijn van terinza- zienswijzen kunt u vóór 10 november
gelegging kan een ieder zienswijzen 2021 een afspraak maken met mevr.
indienen op het ontwerpbestem- N. Santbergen van de afdeling Bemingsplan het ontwerp bestem- leid en Ontwikkeling telefoonnummer
mingsplan ‘Vrouwgelenweg 58’. Een 06 - 34300638.
zienswijze moet uiterlijk 17 november
2021 schriftelijk ingediend worden bij

Officiële publicaties
Gaan uw buren verbouwen? 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. Hieronder leest u een verkorte versie. Surf voor alle informatie over uw eigen buurt naar https://overuwbuurt.overheid.nl. Ontvang tevens berichten via de
e-mailservice of de app.
Nieuwe aanvragen*
Ambachtsezoom Kavel A, bouwen bedrijfsverzamelgebouw | Bliek 15, plaatsen aluminium
overkapping | Broekbos 9, maken trapgat | Van Elkstraat 12, plaatsen dakkapel | Hark 13,
bouwen tuinhuis | Hark 18, plaatsen dakkapel voorzijde | Hark 45, plaatsen beschoeiing | De
Noorden 3, bouwen woning met bijgebouwen en zwembad | Ravesteyn 5, plaatsen voordeur
| De Schoof 120, vervangen condensor | Vrouwgelenweg 58, bouwen berging, kappen boom,
verplaatsen inrit en dam | Vrouwgelenweg 82B, bouwen woning | Watersnip 6, bouwen
woning.
Verleende omgevingsvergunningen**
Ambachtsezoom ongenummerd bij middentocht, realiseren fietsbrug | De Schoof 120, aanpassen gevelreclame | Sikkel 1, plaatsen dakkapel voorzijde | Stekelbaars 1, bouwen tuinhuis
en zwembad.
Besluit verlenging beslistermijn**
Scheltingastraat 40, bouwen schuur, verdaagd tot uiterlijk 8 november 2021 | Scheltingastraat 38, bouwen schuur, verdaagd tot 8 november 2021.

Colofon

POSTADRES
Postbus 34
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht
14 078
gemeente@h-i-ambacht.nl
www.h-i-ambacht.nl

Verleende besluiten**
Breedeweer 61, leggen van kabels en leidingen aan Stedin Netten BV.
Verkeersbesluiten**
Tesselschadestraat 242, gehandicaptenparkeerplaats op kenteken | Laagveen 1, gehandicaptenparkeerplaats op kenteken | Dillenburg (winkelcentrum De Schoof), gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

* 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.

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

