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Ondernemers en studenten vinden elkaar via www.stagemarkt.nl

“Stagiaires voegen echt iets toe”
Een stageplek vinden is vaak lastig. Het zichtbaar maken van beschikbare stageplekken in Ambacht
is daarom een belangrijk punt uit
het Actieplan Lokale Economie.
Op de landelijke website www.
stagemarkt.nl kunnen ondernemers
en studenten elkaar vinden.
Altronic ICT en Telecom uit Ambacht
werkt al jaren succesvol met stagiaires. “Investeren in elkaar, dat is de
grote kracht”, aldus mede-eigenaar
Gert de Jong. “Bij Altronic zijn stagiaires een vast onderdeel van ons
personeel. Al een jaar of 20 investeren we in jonge mensen die op weg
zijn naar de arbeidsmarkt. Van de
huidige 18 medewerkers, liepen er
acht eerder stage bij ons.”

Juiste match
De basis ligt volgens Gert bij goede
contacten met de scholen, want
hier haal je als bedrijf de juiste
stagiaire(s). “Soms duurt het even
voordat je de juiste persoon gevonden hebt, maar dat is niet anders
dan bij een reguliere vacature. De
Vereniging Ambachtse Ondernemers
(VAO) helpt en adviseert Ambachtse
bedrijven graag bij het werven van
stagiaires,” vertelt Gert, als voorzitter van de VAO.

Maatschappelijke betrokkenheid
Het bedrijf levert ook vanuit maatschappelijk perspectief een bijdrage aan de ontwikkeling van jonge
mensen en de arbeidsmarkt. Iets
wat wethouder André Flach van harte ondersteunt: “Het aanbieden van
Mooie kweekvijver
stageplekken draagt bij aan sociaal
Gert is enthousiast: “Stagiaires voe- ondernemerschap, niet alleen zorgen echt iets toe aan ons bedrijf. gen voor jezelf maar ook voor andeIk pleit ervoor dat andere bedrijven ren. Dat zien we graag in Ambacht!”
het op z’n minst eens proberen.
Natuurlijk kost het tijd en energie,
Stage en corona
maar bij de juiste match krijg je die
Of een stage door kan gaan of
dubbel en dwars terug. De stagiainiet, is afhankelijk van de reremarkt is een mooie kweekvijver
gels die gelden voor de sector/
voor ons. En we dragen graag een
branche waar de stage wordt gesteentje bij om studenten voor te
lopen. Als de activiteiten in de
bereiden op de arbeidsmarkt.”
branche volgens die regels door
kunnen gaan, kan de stage ook
doorgaan.

Blog burgemeester Heijkoop
De lente is in aantocht. De dagen worden langer en we zijn
wat vaker buiten te vinden.
Deze lente hebben we helaas
nog steeds te maken met het
coronavirus.

op de zorg te verlagen en de
maatregelen later te verruimen.
Laten we op deze manier oog
houden voor elkaar.
Geniet van het mooie voorjaar.

Maar er is licht aan het eind van Jan Heijkoop
de tunnel. Hoewel het aantal burgemeester
positief besmette mensen nog
stijgt, wordt het effect van de
vaccinaties langzaam zichtbaar.
Laten we ons vooral houden
aan de afgesproken maatregelen om echt te voorkomen dat
er een nieuwe golf aankomt.
Voorlopig hebben we deze
maatregelen nog nodig. We kopen daarmee tijd om de druk

Gert de Jong is enthousiast over stagiaires zoals Ruben Kraaijeveld. Ruben (student MBO niveau 4) houdt zich
bezig met het ICT- en Netwerkbeheer bij Altronic.

Omgevingsvisie

Denkt u mee over de toekomst
van Hendrik-Ido-Ambacht?
Hoe verandert onze gemeente de
komende twintig jaar en wat betekent dat voor onze omgeving? Hierover gaan wij tijdens de 2e participatieronde voor de omgevingsvisie
op 20 en 29 april en 25 mei graag
met u als inwoner, ondernemer of
organisatie in gesprek.
U kunt meedenken over allerlei
thema’s voor de leefomgeving. Wat
vindt u belangrijk bij thema’s als
duurzaamheid, wonen, leefbaarheid, gezondheid, werken en ondernemen? Denkt u ook mee? Zo is
de omgevingsvisie niet alleen een
visie van de gemeente, maar van
iedereen!

Ontmoetingen
Deze bijeenkomsten (‘Ontmoetingen’) zijn een vervolg op de ‘Wijkprikker’. De gemeente organiseert
deze gesprekken voor de vorming
van de nieuwe omgevingsvisie. In
de Week van de Omgevingsvisie in
februari hebt u via de Wijkprikker
kunnen aangeven wat u belangrijk
vindt voor het wonen en leven in
onze gemeente. We ontvingen via
deze tool ruim 320 reacties. Ook
hebben we met verschillende belangengroepen gesproken, wat
nieuwe inzichten opleverde. Aan de
hand van deze inzichten en reacties
zullen we een verdiepende invulling geven aan de Ontmoetingen.

Wanneer?
• Dinsdagavond 20 april:
Ontmoeting 1
• Donderdagavond 29 april:
Ontmoeting 2
• Dinsdagavond 25 mei:
Slotontmoeting

Reserveert u deze data alvast in
uw agenda? Verdere details maken
we later bekend via deze gemeentepagina en op onze website.
Meer weten over de omgevingsvisie? Kijk op www.h-i-ambacht.nl/
omgevingsvisie

@gemeentehia

21

apr

20

apr

19

Om 20.00 uur
Commissie WOS
Online te volgen

apr

12

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen

apr

Agenda

Om 20.00 uur
Commissie RZ –
De Volgerlanden
Online te volgen
Om 20.00 uur
Commissie ABA –
Financiën
Online te volgen

Afval

Collecte
Fonds Gehandicaptensport
tussen 4 en 10 april 2021

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook
Twitter
YouTube

Werk in de wijk

Wat mag er bij plastic,
blik en drankpakken?
Een melkpak, een leeg blik bonen, een tandpastatube. Allemaal
producten die in de inzamelzak
of verzamelcontainer mogen voor
plastic, blik en drankpakken. Toch
is het is niet altijd eenvoudig om
te bepalen wat hier bij mag. Afvalcoach Nathalie van HVC legt uit:
“We hebben hiervoor een handig
ezelsbruggetje:
1.
2.
3.

Meer informatie over de
activiteiten kunt u vinden
op www.h-i-ambacht.nl
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Is het een verpakking?
Komt het uit de keuken of
badkamer?
Is het leeg?

Alle drie ja? Dan hoort het bij plastic, blik en drankpakken.”

afvalwijzer in de HVC-app voor de
mobiele telefoon. Scan of fotografeer uw product en u ziet in één
oogopslag waar het afval thuishoort. Twijfelt u alsnog? Neem dan
contact op met een afvalcoach, zoals Nathalie, via de chat op
www.hvcgroep.nl/klantenservice.
Gewijzigde afvalinzameling
met Pasen
Op Goede Vrijdag is de milieustraat geopend van 07.30 tot 16.30
uur. Op Tweede Paasdag is de milieustraat gesloten. HVC zamelt op
Tweede Paasdag geen afval in. Dit
gebeurt nu op een andere dag.
Deze vindt u op www.hvcgroep.nl
of in de HVC-app.

Instinkers
wat
hoort er bij plastic?
Soms gaat het ook wel eens mis
en belandt
afval in de plasticdoe
deercheck:
bak dat er niet in thuishoort. “De
meeste
vragen krijgen we over har• is het
een verpakking?
de
kunststoffen,
zoals bijvoorbeeld
• is het leeg?
speelgoed.
Dat isofeen
typische in• komt
het uit keuken
badkamer?

stinker”, geeft afvalcoach Nathalie
aan.
name
harde
kunststoffen,
3x ja?
DanMet
hoort
het bij
plastic,
zeilen en piepschuim zijn de
blik &grote
drinkpakken.
instinkers. Het zijn producten van
plastic, maar ze kunnen alleen
Uitzonderingen
goed worden
verwerkt
als ze bij
Spuitbussen,
deze horen
bij restafval.
de milieustraat worden ingeleverd.
Chat met een afvalcoach
Een handig hulpmiddel is de gratis

Op Goede Vrijdag (2 april) is het gemeentehuis gewoon open. U kunt tot
12 uur terecht in de gemeentewinkel.
Op maandag 5 april (Tweede Paasdag) is het gemeentehuis gesloten.

hvcgroep.nl/plastic

Dierenzorgcentrum
Louterbloemen klaar
voor de toekomst
Na anderhalf jaar bouwen is de nieuwbouw van Dierenzorgcentrum Louterbloemen in Dordrecht gereed. Voor de
zes gemeenten in de regio Drechtsteden is goede zorg voor gevonden en
gewonde dieren belangrijk.

2

dierenzorgcentrum gewonde en/of
zwervende gevonden dieren op uit
Hendrik-Ido-Ambacht,
Zwijndrecht,
Dordrecht, Papendrecht, Alblasserdam, en Sliedrecht. Met het fraaie,
nieuwe pand voldoet Louterbloemen
aan alle dierenwelzijnswensen en de
De gemeenten hebben deze wettelijke gemeente Ambacht voldoet aan de
taak neergelegd bij Louterbloemen. wettelijke en morele verplichting om
Daarbij gaat het om dieren die vrij in voor deze dieren te zorgen.
de natuur leven en die gewond raken
of zwervend gevonden worden. Met Eigen dierenambulance
Louterbloemen heeft onze gemeente Louterbloemen heeft een eigen dieal een lange tijd een professionele sa- renambulance. Ziet u een dier in
menwerking waarbij honden, katten, nood, bel dan 06 – 1700 3200. De
konijnen, knaagdieren en vogels de Dierenambulance
Louterbloemen
verzorging krijgen die ze nodig heb- helpt 24 uur per dag, 365 dagen per
ben. Louterbloemen verzorgt ook het jaar zwervende, zieke, gewonde of
vervoer van de dieren.
overleden dieren, zowel gezelschapsals in het wild levende dieren, zoals
Voldoet aan alle wensen
egels, vogels en vleermuizen.
In het vernieuwde pand vangt het www.louterbloemen.nl

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

•

•

Inrichten Waterbusplein,
tot voorjaar 2022
•

•

•

•

•

Instagram

Openingstijden rond
Pasen
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Overige werkzaamheden, op
diverse plaatsen:
Veegwagen, maaien en
schoffelen in hele gemeente:
doorlopend.
Controle en snoei van alle
bomen: februari 2020 - eind
2022.
Snoeien bomen: het uitvoeren
van boomonderhoud: vanaf 2e
week februari gedurende circa
8 weken.
Op diverse locaties het
planten van bomen, een deel
betreft nieuwe locaties en een
deel is herplant van gekapte
bomen: tot april.

•

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).
Noodkap wilg (Salix Caprea)
nabij Silverkamp 62 vanwege
stormschade

De Volgerlanden-Oost
• Aanbrengen voorbelasting De
Erfjes (zuid) en de Hofjes: t/m
begin mei.
• Verwijderen voorbelasting De
Straatjes: tot medio april.
• Omgeving Perenlaantje:
aanbrengen drainageriool: t/m
eind maart.
• Woonrijpmaken De Laantjes:
tot november 2021.

Meld en snoei overhangend
groen!
Veel groen in Ambacht is fijn. Maar
groen dat bijvoorbeeld over een trottoir hangt, levert soms gevaarlijke
situaties op. Daar kunnen we met
elkaar wat aan doen.
Het groen in uw tuin mag niet over
de erfgrens groeien. Overhangend
groen kan storend zijn of gevaarlijke
(verkeers-)situaties opleveren. Hangt

het groen uit uw tuin over? Dan verzoeken wij u het te snoeien, zodat
niemand er last van heeft. Ziet u in
Ambacht ergens gemeentelijk groen
overhangen, meld het dan via Fixi
(www.fixi.nl). Dan zorgen wij ervoor
dat het zo snel mogelijk verdwijnt.
Zo maken we samen Ambacht weer
een stukje mooier. Alvast hartelijk
dank voor uw medewerking!

Bekendmaking Wet
Milieubeheer Rijksweg A16
Op 19 maart 2021 is een melding ontvangen in het kader van het “Activiteitenbesluit milieubeheer”. Het gaat
over het oprichten van een Fastfood
restaurant gelegen Rijksweg A16 5 te
Hendrik-Ido-Ambacht. Deze melding
is afgehandeld onder zaaknummer
Z-21-388517.

bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid, tel.nr. 078 - 7708585. De directeur van de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid vestigt er de aandacht
op dat deze bekendmaking uitsluitend een informatief karakter heeft.

Dordrecht,
burgemeester en wethouders van
Indien daaraan behoefte bestaat Hendrik-Ido-Ambacht
kunt u, onder verwijzing naar het namens dezen, de directeur Omgezaaknummer, inlichtingen inwinnen vingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Officiële publicaties
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Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten
Verleende besluiten**
Adres

Omschrijving

Datum activiteit

Datum bekendmaking

Louwersplein 21-23

het uitvoeren van een slijterijbedrijf

doorlopend

25 maart 2021

Waalstraat 1-10

het plaatsen van een kraan

29 maart 2021 tussen 07:00 en 17:00 uur

25 maart 2021

**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.

Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Amandelgaarde 30

maken 2e uitweg

uitweg maken, hebben of veranderen

1 maart 2021

Van Baerlehof 76

realiseren aanbouw / zijgevel

bouwen

20 maart 2021

Hark 3

plaatsen dakkapel

bouwen

13 maart 2021

De Hil 34

plaatsen dakkapel / voorzijde

bouwen

2 maart 2021

Van Kijfhoekstraat 31

maken uitweg

uitweg maken, hebben of veranderen

23 maart 2021

Onderdijkse Rijweg 262

toevoegen functieaanduiding en realiseren diverse kleine
aanpassingen aan bestaand pand

bouwen, planologisch afwijken,
veranderen gemeentelijk monument

8 maart 2021

Schildmanstraat 31

realiseren aanbouw / zijgevel

bouwen

19 maart 2021

Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Dadelgaarde 227

plaatsen dakkapel / voorzijde

bouwen

22 maart 2021

Onderdijkse Rijweg 240

wijzigen uitweg

uitweg maken, hebben of veranderen

23 maart 2021

Reeweg 73

realiseren nokverhoging en plaatsen dakkapel / voorzijde

bouwen

22 maart 2021

Steur 27

plaatsen dakkapel / zijgevel

bouwen

23 maart 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

