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Koninklijke onderscheidingen
Overal in Nederland zetten mensen
zich in voor de samenleving. Meestal doen ze dat onopvallend en op de
achtergrond. Tijdens de Lintjesregen
worden zij in het zonnetje gezet. Zo
reikte burgemeester Jan Heijkoop de
dag voorafgaand aan Koningsdag,
een Koninklijke onderscheiding uit
aan vier inwoners van Hendrik-IdoAmbacht. Eén inwoonster van onze
gemeente ontving haar lintje in
Zwijndrecht. Allen zijn benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Mevrouw S. (Suus) van der Ven-Ton
ontving haar lintje in buurgemeente
Zwijndrecht. Zij zet zich onder meer
al jarenlang in voor de kiosk van het
Albert Schweitzer Ziekenhuis en de
Gereformeerde kerk in Zwijndrecht.

Wie zegt Jeugdspeelpark, zegt mevrouw Trees Dammer. Onder haar
leiding veranderde het kleinschalige
park in een druk bezochte kinderboerderij met educatieve speeltuin,
Wilt u ook een bijzondere vrijwilli- voor kinderen en hun (groot)ouders
ger voordragen voor een lintje? Kijk uit Ambacht en daarbuiten. Zij weet
dan op www.lintjes.nl of www.h-i- steeds weer sponsoren en vrijwilambacht.nl voor meer informatie.
ligers te werven als er financiële
middelen of hulp nodig is voor het
park.

06

mei

02

mei

Agenda

De heer Wim Guis is jarenlang steun
en toeverlaat geweest voor Werkvisie De Hoop en beschermd wooncomplex de Sandeling van Stichting Eleos. Voor de Gereformeerde
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en
de Stichting Duyschot concerten
verzorgde hij het onderhoud en
stemmen van het orgel. Ook was hij
jarenlang secretaris van Volksuniversiteit Bouquet. Dit alles deed hij
punctueel, behulpzaam en met de
nodige humor!

Komt u ook bewegen?

Vanaf 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal
gemeentehuis

Hi5Ambacht organiseert in samenwerking met de gemeente, de
vierde editie van de Gezond en Fitheidsdag 60+ op zaterdag 18 mei.
Deze dag is voor ouderen en wordt
mogelijk gemaakt door lokale partijen. Op die manier willen we hen
laten zien wat er in Hendrik-Ido-Ambacht wordt aangeboden op het gebied van bewegen en gezondheid.

Collecte
Maag Lever Darm Stichting
5 mei t/m 11 mei

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram

Voor tennisvereniging Hiaten is de
heer Charles Van der Kooij al bijna 25
jaar actief. Eerst als voorzitter van de
jeugdcommissie, daarna als voorzitter
en sinds 11 jaar als secretaris. Hij onderhoudt de website en ondersteunt
de sponsorcommissie. Twaalf jaar was
hij lid van de jumelagecommissie, zes
jaar als voorzitter van de ANBO Ridderkerk/Hendrik-Ido-Ambacht en sinds
2011 lid van de commissie Erepenning. Zijn drijfveer is om samen met
anderen zaken voor elkaar krijgen.

Terugblik Koningsdag

Sociaal

Van 19.30 tot 21.30 uur
Spreekuur politie
Politiebureau
Weteringsingel 1

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

Als melkboer aan huis was de heer
Ad Klootwijk 40 jaar lang een luisterend oor voor velen. Na zijn pensioen bood hij als bezorger voor
Apotheek Crezée nog steeds zijn
hulp aan waar nodig. Ook de Gereformeerde Open Hof kerk doet nooit
tevergeefs een beroep op hem. Ruim
18 jaar verzorgt hij kopieerwerk, de
kerkbode en is hij chauffeur. Chauffeur was hij ook voor de Blije Borgh
en de Voedselbank.

Gezond en Fitheidsdag 60+: 18 mei

Zo zijn er gedurende de dag verschillende workshops en demonstraties waar ouderen aan kunnen
meedoen. Steven van Die, wethouder Sociaal Domein, Onderwijs en
Sport: “De gemeente stimuleert
een gezonde leefstijl en de vitaliteit van ouderen. Het is fijn als
oudere inwoners zo lang mogelijk
gezond en zelfstandig kunnen leven en wonen, in onze gemeente.”
De lokale partijen die deze dag
mogelijk maken zijn onder andere:
• Een gezondheidscentrum met de
fysio, podoloog en ergonoom in
combinatie met een valpreventieparcours;
• Het Sociaal Wijkteam Ambacht;
• De dementiecoach van Ambacht;

• Verschillende sportverenigingen
en -clubs;
• Een diëtiste;
• De gehandicapten adviesraad
met betrekking tot het onderwerp toegankelijkheid;
• Informatie over domotica en
verschillende elementen op het
gebied van E-health.
Komt u ook naar de Gezond en Fitheidsdag 60+? Een gezonde snack
staat voor u klaar!
Datum:
Tijd:
Locatie:
		
		
Toegang:
		

Feestelijk begin van Koningsdag 2019 met de aubade en de toespraak van
burgemeester Jan Heijkoop.

zaterdag 18 mei
09.30 - 13.00 uur
sporthal de Ridderhal
Hoge Kade 60,
Hendrik-Ido-Ambacht
gratis | aanmelden
is niet nodig

Showband Jong-Holland zorgde voor de muzikale klanken.
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Programma herdenken op 4 mei
18.45 19.00 uur

Openstelling gemeentehuis
Ontvangst belangstellenden

19.00 uur

Welkomstwoord en mededelingen
over verder verloop programma
Formeren stille tocht (deze wordt vooraf
gegaan door tamboers van Drumfanfare
Celebration) en vertrek naar begraafplaats
via de Hoge Kade en de Waelneslaan

19.10 uur

19.45 uur

Aankomst op begraafplaats

19.50 uur

Toespraak door burgemeester J. Heijkoop

19.55 uur

Declamatie

19.58 uur

Het luiden van de kerkklokken

20.00 uur

Twee minuten stilte

20.02 uur

Trompetters van brassband De Bazuin
blazen ‘De Taptoe’ Zingen van Wilhelmus
(twee coupletten) gelijktijdig in top
hijsen Nederlandse vlag

20.15 uur

Kranslegging
Defilé langs monument

20.30 uur

Einde plechtigheid

Werk in de wijk

* Brassband De Bazuin brengt vanaf 19.05 uur muziek
ten gehore op de begraafplaats Waalhof.

Maandelijkse alarmering sirenes
Test op maandag 6 mei
Als onze gemeente of regio getroffen wordt door een groot ongeval of
dat dreigt te gebeuren, dan wordt u
gealarmeerd via sirenes. Afhankelijk
van de locatie en omstandigheden
loeien de sirenes in de hele gemeente of een deel daarvan.

Andere middelen
U kunt Veiligheidsregio ZHZ en Ambacht Veilig ook volgen op Twitter:
@VRZHZ en @ambachtveilig. Daar-

naast is het verstandig om NL-Alert
te instaleren op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op
www.nl-alert.nl.

De sirenes worden in heel Nederland
elke eerste maandag van de maand
om precies 12.00 uur getest. Dit gebeurt op maandag 6 mei.

1

Hoge Kade; nieuwbouw binnenbad zwembad De Louwert
Tot juni 2019

2

P.C. Hooftsingel; gedeelte
tussen Waelneslaan en de Van
Godewijckstraat, herstraatwerkzaamheden
half april 2019 - half mei 2019

3

Wat doet u?
Gaat de sirene op een ander moment dan de eerste maandag van de
maand? Ga dan direct naar binnen,
sluit vervolgens ramen, buitendeuren, ventilatiesystemen en luister
naar onze regionale rampenzender
Radio Rijnmond: 93.4 FM of via
www.rijnmond.nl.

4

5

6

7

Aalscholver; afsluiting ten
behoeve van het aanbrengen
van definitieve bestrating
25 april t/m 24 mei 2019
Sophiapromenade naast
het gemaal Volgerlanden;
aanbrengen afsluiter put
Tot en met eind mei 2019

•

•

IJdenhove: werkzaamheden
rioolreconstructie
9 januari 2019 - eind mei 2019
Ambachtsezoom; bouwrijp maken toekomstig bedrijvenpark
21 februari - medio juli 2019
Elzengaarde tussen Sophialaan en Yulius: aanbrengen
tijdelijk asfalt;
2 en 3 mei

Overige werkzaamheden, op
diverse plaatsen:
veegwagen, maaien en
schoffelen in hele gemeente
doorlopend;
snoeiwerkzaamheden
(beplanting); door heel de
gemeente.

Duurzaam

Duurzame buurtactie
in Krommeweg Zuid
Het Regionaal Energieloket organiseert met de gemeente een buurtactie in Krommeweg Zuid over het
verduurzamen van de woning. Het
is een proef, in elke Drechtstedengemeente is één wijk geselecteerd.
Wat houdt de actie in?
Het Regionaal Energieloket maakt
in Krommeweg Zuid voor een aantal
voorbeeldwoningen een gratis maatwerkadvies over energiebesparing,
comfortvergroting en energieopwekking. Dat advies is dan ook te gebruiken voor buren in hetzelfde woningtype, zowel kopers als huurders.

Waarom doet de gemeente mee?
Wethouder Ralph Lafleur: “Net als
de rest van Nederland wil HendrikIdo-Ambacht minder energie verbruiken en af van het aardgas. Het
duurt nog wel een tijd voordat alle
woningen van het aardgas worden
losgekoppeld. We zijn nog aan het
onderzoeken wat per wijk de beste
alternatieven zijn. Maar u kunt nu al
wel uw woning duurzamer maken,
bijvoorbeeld door te isoleren. Dan
bent u straks klaar om over te stappen op schone energie. Bovendien
verhoogt u het comfort en verlaagt
u uw energierekening. Ik hoop dat

deze actie u op weg helpt om uw
woning stap voor stap te verduurzamen. Als het een succes is, kijken
we of we het kunnen uitbreiden
naar de andere Ambachtse wijken.”
Woont u niet in Krommeweg Zuid,
maar wilt u ook meer weten over
het verduurzamen van uw woning?
Dan kunt u wel gebruik maken van
de kennis en algemene groepsaankopen van het regionaal energieloket! Neem eens een kijkje op
www.regionaalenergieloket.nl.

Isoleren helpt ook om bestaande woningen duurzamer te maken.
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Blog: Raad bezoekt Bergen-Belsen
“Zoals u weet - en dat leest u ook
op de borden Hendrik-Ido-Ambacht
als u de gemeente inrijdt - zijn we
partnergemeente van de Duitse
plaats Bergen. Partnergemeente,
ook wel jumelagegemeente genoemd, houdt in dat beide gemeenten vriendschapsrelaties onderhouden.

wijze dit allemaal - nog steeds - bezig zijn te verwerken en een plaats
te geven. Verder blijft het bijzonder
bij tijd en wijle weer geconfronteerd te worden met de waanzin
van deze vernietigingskampen. Ook
de uitwisselingsprojecten voor de
jeugd via de Anne Frank Stichting
zijn in dit opzicht waardevol.

Verder hebben we uitgewisseld
wat de actuele ontwikkelingen zijn
in beide gemeenten. Bergen vertelde hoe zij na het vertrek van
de 30.000 NAVO-troepen die daar
oefenen, hun gemeente aantrekkelijk maken door nieuwe mooie
woningen te bouwen. Wij vertelden
over het bijzonder milieuvriendelijk
bedrijvenpark aan de AmbachtseDe gemeente is met name bekend zoom.
vanwege de daar ooit gevestigde
kampen in de Tweede Wereldoor- Verder heeft zo’n driedaags bezoek
log. Tienduizenden mensen zijn een heel positief effect op de ondaar omgekomen. We hebben als derlinge verhoudingen in de gegemeenteraad de terreinen bezocht meenteraad. Je leert elkaar beter
en bij de gedenkmonumenten, kennen en later ook vinden in het
waaronder die van Anne Frank waar politieke bezig-zijn.
nog dagelijks kransen worden gelegd, stilte in acht genomen en de Kortom: een zeer geslaagde uitwisseling met onze zustergemeente.”
slachtoffers herdacht.
Onderdeel hiervan is onder meer
dat in een raadsperiode, dus in vier
jaar, de Ambachtse gemeenteraad
Bergen bezoekt. Bergen is een gemeente met 14.000 inwoners die
verdeeld over 13 dorpen wonen,
over een totale lengte van 25 kilometer. Dat is ongeveer van HendrikIdo-Ambacht tot aan Gorinchem.

Het verdient bewondering hoe de Jan Heijkoop,
Duitsers op een gepaste ingetogen burgemeester Hendrik-Ido-Ambacht

Kom en praat mee over dementie
Inloopochtend Geheugensteun: 2 mei
Elke eerste donderdag van de maand
is er een inloopochtend Geheugensteun. Deze ochtend is bedoeld voor
mensen met dementie, hun mantelzorgers en iedereen die op wat voor
manier dan ook betrokken is bij de

ziekte dementie. Komt u ook mee- Locatie:
praten over dementie? Koffie en thee 		
		
staan voor u klaar!
		
Toegang:
Datum:
donderdag 2 mei
		
Tijd:
10.00 - 12.00 uur

restaurant Ontmoetingscentrum Wielstaete
Kijfhoekstraat 146,
Hendrik-Ido-Ambacht
gratis | aanmelden
is niet nodig

Samenscholingsverbod
Sophiapromenade
Vanaf woensdag 1 mei geldt een samenscholingsverbod voor de locaties
Sophiapromenade, Sophiapark en
het scholencluster De Volgerlanden.
Het samenscholingsverbod duurt in
eerste instantie één jaar. Een evaluatie is in het eerste kwartaal van 2020.

Sfeer verbeteren
Burgemeester Jan Heijkoop heeft dit
verbod ingesteld om herhaling van
ongeregeldheden te voorkomen en
de sfeer in het gebied te verbeteren.
Hij licht toe: “Met dit verbod kunnen
we beter optreden tegen groepen
van vier of meer personen die zich
hinderlijk en/of intimiderend gedra-

gen. Het is dus niet van toepassing
op mensen die het winkelgebied en
park gebruiken waarvoor het bedoeld is, zoals winkelen, sporten of
een ijsje eten.”
Voor meer informatie leest u de bekendmaking onder ‘Officiële publicaties’ op pagina 7.

Vangnet voor ondernemers
Ondernemers hebben een belangrijke positie in de maatschappij. Een
sociale ondernemer zorgt niet alleen
voor zichzelf, maar ook voor anderen.
In het kader van het Actieplan Lokale economie organiseren de VAO en
de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht,
in samenwerking met de organisatie Broodfonds een informatieavond
over het broodfonds. Het broodfonds
is een collectieve voorziening voor
arbeidsongeschiktheid,
ontwikkeld

dóór en vóór ondernemers. Het is een Locatie:
gemeentehuis
solidair vangnet voor ondernemers.
		
Hendrik-Ido-Ambacht
		
Weteringsingel 1
Bent u ondernemer in Ambacht? Wilt Aanmelden:
u meer informatie over het brood- Anouk van den Heuvel,
fonds of wilt u aansluiten? Kom dan Accountmanager bedrijven,
naar de informatieavond.
a.vandenheuvel@h-i-ambacht.nl
Datum:
Tijd:
		

donderdag 16 mei
inloop 19.00 uur |
start 19.30 uur

De bijeenkomst gaat alleen door bij
voldoende aanmeldingen.

Agenda openbare raadsvergadering
Maandag 6 mei 2019, 20.00 uur,
Raadzaal gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende
vaste punten: opening, vaststelling
van de agenda, spreekrecht burgers, vragenhalfuurtje raadsleden,
notulen raadsvergadering, lijst van
ingekomen stukken en eventuele
mededelingen, het comptabiliteitsbesluit en de sluiting.

De raad behandelt de volgende 9.1 H Zienswijze begroting Gevudo
voorstellen:
		 2020 en ter kennisname
		 jaarstukken 2018
7.		 Raadsvoorstellen Algemeen 9.2 D Transitievisie Warmte 1.0
		 Bestuurlijke Aangelegen10.		 Comptabiliteitsbesluit
		 heden - Financiën
11.		 Sluiting
7.1 H Vaststellen Actieplan Lokale
		 economie
U kunt de stukken ook via de
7.2 D Vaststellen Detailhandelsvisie gemeentesite
inzien:
www.h-i8.		 Raadsvoorstellen Welzijn,
ambacht.nl/gemeenteraad. In het
		 Onderwijs, Sociale Zaken
scherm kunt u dan klikken op VerOp grond van de adviezen van de 8.1 D Realisatie Onderwijshuisgaderstukken in raadsinformatie.
raadscommissie zijn de raadsvoor- 		 vesting
stellen onderverdeeld in hamerstuk- 9.		 Raadsvoorstellen Ruimtelijke Wilt u uw mening geven over een
ken (H) en debatstukken (D).
		 Zaken - De Volgerlanden
agendapunt? Maak dan gebruik

van het spreekrecht aan het begin van de vergadering. Dit moet
u ten minste twee werkdagen voor
de vergadering melden bij de griffier. De griffier is bereikbaar via
telefoonnummer 14 078 en e-mail
gh.logt@h-i-ambacht.nl. U geeft dan
aan over welk onderwerp u iets wilt
zeggen. Vermeldt ook uw naam,
adres en telefoonnummer.
Tijdens de vergadering krijgt u
maximaal vijf minuten het woord
van de voorzitter. Wanneer er meerdere insprekers zijn gaat dit in volg-

orde van aanmelding. Ten slotte
doet de voorzitter of een lid van de
raad een voorstel voor de behandeling van uw inbreng. De totale
spreektijd bedraagt dertig minuten.
Meer over het spreekrecht kunt u
lezen in de gemeentegids en op de
gemeentesite.

Officiële publicaties
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Samenscholingsverbod Sophiapromenade
De burgemeester maakt bekend dat hij
op 24 april 2019 de beleidsregel samenscholingsverbod voor het winkelgebied Sophiapromenade, Sophiapark
en het scholencluster De Volgerlanden
heeft vastgesteld. Dit beleid treedt per
1 mei 2019 in werking. Het beleid sa-

menscholingsverbod is een uitwerking
van artikel 2.1. van de Apv en zal in de
volgende gebieden strikt worden gehandhaafd tussen de volgende tijden:
• Winkelgebied
Sophiapromenade,
omsloten door de Sophiapromena-

de, Perengaarde en Druivengaarde
(gedeelte winkels), van 19.00 uur
tot 7.00 uur;
• Sophiapark, omsloten door de Sophialaan en de Sophiapromenade,
van 22.00 uur tot 7.00 uur;
• Scholencluster De Volgerlanden,

omsloten door de Druivengaarde,
van 19.00 uur tot 7.00 uur.
Ter inzage
Een ieder kan op verzoek tegen betaling van de kosten een afschrift krijgen van het genoemde besluit.

Het is wettelijk niet mogelijk om een
zienswijze, of bezwaar tegen dit besluit in te dienen.
Voor vragen over deze bekendmaking
kunt u contact opnemen met mevrouw
E. Uenk, afdeling Bestuurszaken, via
telefoonnummer (078) 770 2685.

Algemene Plaatselijke Verordening/Bijzondere Wetten
Verleende vergunningen/ontheffingen**
Adres

Omschrijving

Datum gebeurtenis

Datum bekendmaking

Havenhoofd 1

(muziek)evenement tijdens Koningsdag

27 april 2019 van 14:00 tot 20:00 uur

24 april 2019

Havenhoofd 1

ontheffing geluidshinder tijdens (muziek)evenement tijdens Koningsdag

27 april 2019 van 14:00 tot 20:00 uur

24 april 2019

Parkeerplaats WC De Schoof

ontheffing schenken (zwak)alcoholische drang tijdens Koningsdag

27 april 2019 van 09:00 tot 17:00 uur

25 april 2019

Burgemeester Hofplein

circusvoorstellingen
(opbouw 6 mei 2019 vanaf 08:00 uur en afbouw tot 20:30 uur op 11 mei 2019)

8 tot en met 11 mei 2019
tussen 16:00 en 17:30 uur

25 april 2019

Burgemeester Hofplein
ontheffing geluidshinder tijdens circusvoorstellingen
		

8 tot en met 11 mei 2019
tussen 15:30 en 18:00 uur

25 april 2019

Burgemeester Hofplein

ontheffing recreatief nachtverblijf buiten kampeerterrein
t.b.v. overnachten circusmedewerkers

6 tot en met 11 mei 2019

25 april 2019

Adres

Omschrijving

Datum gebeurtenis

Datum bekendmaking

gehele gemeente

weigering vergunning kledinginzameling t.b.v. Terre des Hommes

2020

24 april 2019

gehele gemeente

weigering vergunning kledinginzameling t.b.v. Longfonds

2020

24 april 2019

Geweigerde aanvragen*

Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen*
Adres

Project

Activiteit

Datum ontvangst

de Bongerd

realiseren van een dakopbouw

bouwen

23 april 2019

Landmanshof 31

aanbouw zijkant woning

bouwen

12 april 2019

Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Project

Activiteit

Datum besluit

Louwersplein 39

gevel-en reclame wijziging

bouwen en handelsreclame maken

24 april 2019

Nijverheidsweg 41,43 en 26

diverse gevelreclame en reclamezuil

bouwen en handelsreclame maken

24 april 2019

* U kunt geen bezwaar maken of een zienswijze indienen tegen een aanvraag. Wel kunt u de stukken inzien. Hiervoor kunt u een afspraak te 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 websites 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

