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Meester Melvin Bezemer
van de Wijngaard
“Er ontstaan online mooie initiatieven”
Online lesgeven, het is wel enorm
schakelen voor Melvin Bezemer,
ICT’er en leerkracht van groep 5 op
Kindcentrum de Wijngaard. “Maar
het levert ook mooie ideeën op. Zo
maakten de kinderen, als taalopdracht, kaarten voor de bewoners
van De Blije Borgh, die momenteel
geen bezoek mogen ontvangen.”
Hij begrijpt de moeilijkheden van
het thuiswerken voor leerlingen én
de ouders. “Ouders hebben ook
hun eigen werk en daar krijgen ze
nu ineens de taak van meester of
juf bij”, zegt Melvin. “Als meester
kijk ik van een afstand mee en
stuur waar nodig bij. Maar ik mis
het directe contact met de kinderen.
Chatten is toch minder fijn dan een
mondelinge uitleg.”
Erg enthousiast
Alle midden- en bovenbouwgroepen hebben een eigen internetpagina. Daarop staan de dagplanning,
uitlegfilmpjes en leer- en ontspannende opdrachten. “In de eerste

week waren de kinderen erg enthousiast en dat zijn ze nog, maar
ik merk nu dat ze hun klasgenoten
missen, en ook de uitleg en zelfs
de meester, haha. Maar het vraagt
van leerkrachten, kinderen, ouders
en verzorgers veel andere en vaak
nieuwe vaardigheden. Voor sommige kinderen is thuis leren gewoon
niet ideaal.”
Digitale stappen
Gelukkig zijn er ook voordelen aan
deze tijd van thuis zijn en thuis leren. Melvin weet het direct: “Door
intensief gebruik van de computer
voor schooldoeleinden maken leerkrachten en leerlingen grote digitale
stappen. Videobellen, online opdrachten, chatten, we leren er allemaal van.” Het verzacht de situatie
waarin kinderen niet naar school
mogen komen. En daar heeft leerkracht Melvin Bezemer alle begrip
voor: “We moeten de verspreiding
van het coronavirus met z’n állen
voorkomen.”

Melvin Bezemer, ICT’er en leerkracht van groep 5 op Kindcentrum de Wijngaard geeft online les.

1,5 meter afstand gaat mééstal goed
Iedereen kent de 1,5 meter-afstandregel en de meeste inwoners van
onze gemeente houden zich eraan.
Prima! Toch zijn er nog inwoners die
zich er niet aan houden en met hen
gaat de gemeente in gesprek.
Op zondag 5 april ging het in een
aantal parken toch mis, met te veel
mensen en onvoldoende afstand
(twee armlengtes). “En dus gaan we
daar extra controles inzetten de komende tijd”, aldus veiligheidsadviseur Jan Maaskant van de gemeen-

aan te spreken. “Het is belangrijk
jongeren te vertellen dat de kans
dat zij ziek worden inderdaad kleiner is, maar dat zij het virus kunnen overdragen op hun omgeving,
bijvoorbeeld op hun ouders of oma
en opa.” Tot slot spreken politie en
Handhaving mensen aan op hun geElkaar aanspreken
In Hendrik-Ido-Ambacht zijn inspec- drag. Jan: “En inwoners mogen elteurs op pad om klachten op te vol- kaar ook gerust aanspreken.”
gen, buurtpreventie spreekt overtreders aan en omdat het Baxhuis Hoge boetes
gesloten is, gaan ook alle jongeren- Tot maandagochtend waren er nog
werkers de straat op om jongeren geen boetes uitgedeeld (“Dat past
te. “Let wel: mensen mogen best in
de parken komen, maar wel altijd
op tenminste 1,5 meter afstand van
elkaar. Altijd. Het is de enige manier
om de verspreiding van het coronavirus te stoppen.”

bij een gemeente als Hendrik-IdoAmbacht, we gaan eerst met elkaar
het gesprek aan”, zegt Jan), maar
dat kan bij herhaling van overtredingen zomaar veranderen. Jan:
“Politie en Handhaving maken hun
eigen keuzes bij het al dan niet uitdelen van een boete, dat is wettelijk
zo geregeld.” Een boete voor een
volwassene bedraagt € 400 en voor
een ondernemer € 4.000. “Maar”,
benadrukt Jan, “het overgrote deel
van de mensen houdt zich gelukkig
wel heel goed aan de regels.”

Voor ondernemers

Hulpvraag en aanbod

Werkgevers kunnen sinds
maandag 6 april een aanvraag
indienen voor de tijdelijke
Noodmaatregel Overbrugging
Werkgelegenheid (NOW). De
NOW is bedoeld voor alle bedrijven die meer dan 20%
omzetverlies hebben geleden door de coronacrisis. De
NOW zorgt ervoor dat u als
ondernemer salarissen kunt
doorbetalen en biedt een tegemoetkoming tot 90% van

Velen van ons zitten op dit
moment thuis. We werken
thuis, we spelen thuis en we
hebben les thuis. Veel Ambachters staan gelukkig juist
nu ook klaar voor anderen,
die wel wat hulp kunnen gebruiken. Er ontstaan mooie
initiatieven, zoals:

de loonkosten. Een aanvraag
kunt u indienen via het UWV:
www.uwv.nl/now.
Nieuwsbrief Ambacht
onderneemt
Wilt u als ondernemer op de
hoogte blijven van alle maatregelen en ander nieuws, meld
u dan aan voor de nieuwsbrief
van Ambacht Onderneemt via
www.bit.ly/NieuwsAmbacht
Onderneemt

Kijk op www.ambachtsamen.nl
of bel met 088-5058550.
Ook HipHelpt biedt hulp. De
vrijwilligers zijn bereikbaar
op 078-7802342. U kunt uw
hulpvraag ook indienen op
www.hipvanatotz.nl.

U kunt ook terecht bij de SociU kunt met uw hulpvraag ale Dienst Drechtsteden en het
of goed idee terecht bij Am- Rode Kruis.
bachtSamen.

Geboorteaangifte
online
Bent u vader of moeder
geworden? Van harte gefeliciteerd! De geboorte van
uw kind geeft u binnen 3
dagen aan in de gemeente
waar het kind is geboren.
De gemeentewinkel is door
de aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus
voorlopig tot 29 april be-

perkt open en op woensdag
en vrijdag dicht. Daarom is
het goed om te weten dat u
nu ook digitaal de geboorteaangifte doen. Daarvoor
hoeft u de deur niet uit. Ons
digitale loket is 24 uur per
dag open. Meer informatie
vindt u op onze website.
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Laat zwanen in rust broeden Werk in de wijk

Agenda
Onderstaande bijeenkomsten en
evenementen gaan niet door:
15 april prijsuitreiking woordkunstenwedstrijd
25 april opening Den Brommert
27 april festiviteiten Koningsdag
4 mei Dodenherdenking
5 mei festiviteiten Bevrijdingsdag
16 mei Veteranendag

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

Coronacrisis of niet, de natuur gaat
gewoon zijn gang. Zo is het broedseizoen voor zwanen weer begonnen. Op diverse plaatsen in HendrikIdo-Ambacht zijn zwanen gezien op
een nest in of op de oevers van het
water of op de grond. Het vrouwtje
blijft in principe op het nest, totdat
de kuikens uit de eieren komen. Het
mannetje zorgt voor het eten.
De mannetjeszwanen kunnen erg
agressief reageren wanneer u dicht
in de buurt komt. Broedende zwanen
hebben rust en ruimte nodig. Het is
voor een zwanenpaar stressvol wan-

neer zij zich bedreigd voelen.
Maar sommige mensen vinden zwanen bedreigend. Ze zijn er bang van
en vragen de gemeente om bijvoorbeeld hekken te plaatsen. Helaas
is dat niet mogelijk, omdat de gemeente volgens de Wet Natuurbescherming verantwoordelijk is voor
het bieden van een rustige en veilige
omgeving voor onder andere (broedende) zwanen. Daarom spreken we
mensen aan als zij de broedplaats
van zwanen en andere broedende
vogels verstoren. Houd voldoende
afstand!

Collecte
Landelijke collecties opgeschort
1

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook

YouTube

Twitter

Instagram

2

Broedende zwanen hebben rust en ruimte nodig.

6

Vrouwgelenweg tussen
Forel en Karper; aanleggen
fietspad. Omleidingsroute voor •
de fietsers geldt tot en met
vrijdag 17 april 2020. Daarna
•
kunnen de (brom)fietsers
weer rechtdoor over de
Vrouwgelenweg rijden. Auto’s
•
moeten permanent omrijden.

3

Ambachtsezoom: bouwrijp ma- •
ken toekomstig bedrijvenpark;
tot eind december 2020

4

De Vijverhof: vervangen
beschoeiing;
1 april - 30 april

5

HVC laat een beperkt aantal mensen per keer toe. Dit kan zorgen voor lange wachttijden. Bezoek de milieustraat
daarom alleen als het echt moet.

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

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 mei 2020
Overige werkzaamheden,
op diverse plaatsen:
Veegwagen, maaien en
schoffelen in hele gemeente,
doorlopend;
Snoeiwerkzaamheden (onderhoud plantsoenen); door heel
de gemeente
Renovatie groen; wijk Oostendam; tot medio april 2020.
Snoeien van een derde deel
van de bomen voornamelijk in
de wijk De Volgerlanden. Tot
eind april 2020.
Controle en snoei van alle
bomen: tot eind 2022
L.A. Spoor van Ticheltplantsoen; renovatiewerkzaamheden - medio april 2020

Officiële publicaties
Kennisgevingen
Verkeersbesluit toewijzing
gehandicaptenparkeerplaats
Wij informeren u over het verkeersbesluit toewijzing van een gehandicaptenparkeerplaats op het parkeerterrein bij het appartementencomplex in
de Van Kijfhoekstraat De bekendmaking van verkeersbesluiten vindt u op
www.officielebekendmakingen.nl”.

stukken ligt met ingang van de dag
na bekendmaking gedurende zes
weken, tijdens kantooruren, voor
een ieder ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht.

stuk 10 afvalstoffen, artikel 10.52,
het volgende bekend. In de afgelopen periode is een kennisgeving van
het daarbij aangegeven besluit ingediend op:

2 april 2020 door Sando Puinrecycling ingevolge artikel 4.1 van het
Bekendmaking Wet Milieubeheer
De directeur van de Omgevings- “Besluit mobiel bouw- en sloopafval”
dienst Zuid-Holland Zuid maakt, in- voor het plaatsen van een mobiele
Dit verkeersbesluit met bijbehorende gevolge de Wet milieubeheer, hoofd- puinbreker op een locatie aan de De

Baak 26 te Hendrik-Ido-Ambacht.
De werkzaamheden vinden plaats in
de periode van 20 april 2020 tot en
met 19 juli 2020, gedurende maximaal 3 werkdagen van 07.00 uur tot
19.00 uur. Indien daaraan behoefte
bestaat kunnen telefonisch inlichtingen worden ingewonnen bij de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
telefoonnummer 078 - 7708585. De
directeur vestigt er de aandacht op

dat deze kennisgeving uitsluitend
een informatief karakter heeft.
Dordrecht,
burgemeester en wethouders van
Hendrik-Ido-Ambacht namens dezen,
de directeur Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid.

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

Omschrijving

Datum activiteit

Datum bekendmaking

Vrouwgelenweg 7

Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV

14 oktober 2019 tot 11 april 2020

8 april 2020

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

Datum bekendmaking

Parkeerterrein De Schoof

Intrekking standplaatsvergunning

iedere dinsdag

31 maart 2020

Ingetrokken besluiten**

** 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

Datum activiteit

Datum bekendmaking

Gerard Alewijnsstraat 18

uitbreiding medische instructieruimten

bouwen

27 maart 2020

Keerweer 8

realiseren 2e verdieping en wijzigen voorgevel

bouwen, planologisch afwijken

31 maart 2020

Kerkstraat 32A

slopen bestaande serre en realiseren aanbouw

planologisch afwijken

26 februari 2020

Nibbelinkstraat 12

doorbraak tussen keuken en woonkamer vergroten

bouwen

30 maart 2020

Onderdijk 126

realiseren overkapping en gesloten erfafscheiding

bouwen

25 maart 2020

Touwslagershof 2

plaatsen aanbouw

bouwen, planologisch afwijken

27 maart 2020

Wassenaar van Obdampark 19

verbouwing woning, plaatsen dakkapel

bouwen, planologisch afwijken

1 april 2020

Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Kerkstraat 32A

slopen bestaande serre en realiseren aanbouw

planologisch afwijken

2 april 2020

Willem de Zwijgerstraat 1A t/m 1A-11, bouwen 42 appartementen met parkeerkelder
bouwen, uitweg maken
1B t/m 1B-11, 1C t/m 1C-11 en
1D t/m 1D-5			

6 april 2020

Ingetrokken aanvraag op eigen verzoek*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum intrekking

Touwslagershof 2

uitbreiding woning

bouwen

2 april 2020

* 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

