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“Je hoeft je niet te schamen voor dementie”
Kennis door voorlichting
Zo’n dementievriendelijke gemeente is een forse stap vooruit, want
de belangen zijn groot. Eén op de
vijf mensen krijgt dementie. Cristine Ruinard is aandachtfunctionaris
Dementievriendelijke Gemeente in
Ambacht. Zij verbreedt kennis door
voorlichting, maakt activiteiten geAfgelopen maandag was het Wereld- schikt voor mensen met dementie
alzheimerdag. Ook in Ambacht staat en versterkt de positie van mantelhet onderwerp dementie hoog op zorgers.
de agenda. Al in 2016 ondertekende
de gemeente een convenant om Alzheimer Café/Trefpunt
voortaan als dementievriendelijke “Met de werkgroep werken we mogemeente door het leven te gaan. menteel aan de oprichting van een
Medewerkers in openbare ruimtes Alzheimer Café/Trefpunt, eens per
als winkels, de bibliotheek en res- maand in Wielstaete”, zegt Cristine.
taurants leren hoe ze iemand met “In dit Café/Trefpunt, bedoeld voor
dementie kunnen herkennen en mantelzorgers, mensen met demenhoe ze er mee om kunnen gaan. Op tie en geïnteresseerden, bespreken
www.samendementievriendelijk.nl we een onderwerp rondom demenstaat een online-training voor wie tie en nuttigen een broodmaaltijd
met elkaar. We zoeken nog vrijwilliook dementievriendelijk wil zijn.
Dementie is een ongeneeslijke ziekte aan de hersenen waar nog een
groot taboe op rust. Terwijl openheid juist zo belangrijk is voor zowel de patiënt als de mantelzorgers.
Vooral daarom is en blijft aandacht
voor mensen met dementie ontzettend belangrijk.

Duitse stelling uit Tweede
Wereldoorlog verplaatst
Afgelopen vrijdag is bij het Baakpad
een Duitse stelling uit de Tweede
Wereldoorlog verplaatst om ruimte
te maken voor bedrijfskavels.

schijnlijk stond hier een antitankkanon (PAK = Panzerabwehrkanone).
Vermoedelijk is de stelling in de jaren 1942/1943 aangelegd en (deels)
gesloopt in de jaren 50. Daarna is
Ambachter Jaap Nugteren ging naar de resterende betonnen plaat bedekt
de HBS tijdens de eerste oorlogsja- geraakt onder grond.
ren. Bij hem thuis op de boerderij
waren Duitse militairen ingekwar- Spannende klus
tierd. Hij kan zich de stelling bij het De verplaatsing van de stelling was
Baakpad goed herinneren: “Ik fietste een spannende klus. De betonnen
er vaak langs op weg naar de HBS in plaat is naar schatting 50 ton zwaar,
Dordrecht. Er stond soms een kanon dat is te vergelijken met twee grote
op waar Duitse militairen bijstonden. vrachtwagens. Het beton was niet
Het gebied was afgezet zodat de Am- gewapend en daarom heel kwetsbachters er niet dichtbij konden ko- baar. Om de stelling te kunnen vermen”. Hij vertelt hierover in een mi- plaatsen zijn chemische ankers en
nidocumentaire over de verplaatsing: een metalen frame aangebracht.
www.h-i-ambacht.nl/duitsestelling.
De ‘neus’ van de plaat is apart verplaatst, vanwege de kwetsbaarheid.
Antitankkanon
De stelling is onderdeel van de Vor- Stille getuige
dere Wasserstellung en maakte deel De historisch waardevolle betonnen
uit van een complex van stellingen, stellingplaat is 42 meter verplaatst
loopgraven, versperringen en on- in westelijke richting. Hier blijft de
derkomens dat de Duitse bezetters plaat zichtbaar op Bedrijvenpark Ambouwden ter verdediging van de bachtsezoom, als stille getuige van
kruising van de Straat- of Rijksweg de oorlogsgeschiedenis in de Zwijn(nu A16) met de tankgracht. Waar- drechtse Waard.

Ambachter Jaap Nugteren voor de stelling, net voor de verplaatsing.

gers, gespreksleiders en mensen die
willen meedenken.”
Draaglijker maken
Volgens Cristine rust er nog altijd
een groot taboe op dementie. “Het
schrikt mensen nog te veel af om
erover te praten, terwijl iedereen
zomaar de diagnose kan krijgen en
dan is er geen ontkomen aan. Je
hoeft je niet te schamen voor dementie, je kunt er niets aan doen
dat je het krijgt. Door erover te praten, kunnen we het met z’n allen
draaglijker maken.”
Hebt u vragen of wilt u het traject
Dementievriendelijk volgen? Neem
dan contact op met Cristine Ruinard,
aandachtfunctionaris Dementievriendelijke Gemeente: 078 - 6811010 of
ruinardc@deblijeborgh.nl

Cristine Ruinard is aandachtfunctionaris Dementievriendelijke Gemeente.

Afval

Samen Ambacht schoner
maken op World Cleanup Day
Ambacht zonder zwerfafval, hoe
fijn zou dat zijn? Daarom gingen
ambtenaren, raadsleden en inwoners op zaterdag 19 september,
tijdens World Cleanup Day, op pad
om zwerfafval op te ruimen.

met de inzet van inwoners, waaronder ook diverse jonge kinderen,
die ook op andere dagen zwerfafval
opruimen in hun buurt. We kunnen
met elkaar Ambacht afvalvrij maken. Het is een kleine moeite om
afval in een afvalbak te gooien of
Ze troffen veel afval aan. Niet alleen
thuis in de prullenbak te doen. Sablikjes en plastic verpakkingen, Wethouder Ralph Lafleur liep afge- men maken we Ambacht schoner.”
maar ook glazen flesjes, sigaret- lopen zaterdag mee: “Ik ben blij
tenpeuken en nog veel meer afval
verdwenen met afvalgrijpers in de
vuilniszak. Vooral op de bekende
plekken lag heel wat afval, zelfs
complete afval- en plastic zakken in
de bosjes. Ook uit de vijvers haalden de deelnemers veel rommel.

Wilt u ook meehelpen? Haal een gratis afvalgrijper op het gemeentehuis!
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Agenda
Meer informatie over de
activiteiten kunt u vinden
op www.h-i-ambacht.nl

Werk in de wijk

Wethouder
Uitnodiging
Ralph Lafleur
nieuwjaars
nodigt u uit
voor een
receptie
kop koffie

Collecte
Dierenbescherming
28 september tot 3 oktober

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram

1

Ralph Lafleur is wethouder Duurzaamheid,
Ruimte, Mobiliteit en Wonen.
Hij is nieuwsgierig naar nieuwe en frisse ideeën die u als
inwoner heeft over een duurzaam Hendrik-Ido-Ambacht.
Hoe kunnen we bijvoorbeeld beter afval scheiden, meer
energie besparen, op meer plekken groene stroom gebruiken
of de bio-diversiteit verbeteren of vergroten? Of misschien
weet u wat er nodig is om milieuvriendelijk te reizen?
Wat vindt u daarin belangrijk? Wat kan de gemeente
daarin betekenen en welke rol zou u daarin willen spelen?

Zin in een gesprek met
een kop koffie?
Mail uw idee dan naar:
communicatie@h-i-ambacht.nl
U ontvangt dan een
uitnodiging om uw idee met
de wethouder te bespreken
op een rustige plek in
bibliotheek AanZet.

Vrijdag 2 oktober 2020 van 13.00 - 14.00 uur in de bibliotheek van HendrikIdo-Ambacht. Deelname is gratis, maar aanmelden verplicht. Meld u aan
via: communicatie@h-i-ambacht.nl en ontvang een uitnodiging.
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Ambachtsezoom: bouwrijp maken toekomstig bedrijvenpark.
•
Tot eind december 2020
Tussen de Stekelbaars en
Onderdijkse rijweg; bouw
fietsbrug:
van 14 september tot
9 oktober 2020
Stekelbaars en Voorn; aanleg
rijbaan (definitief):
van 28 september t/m
30 oktober 2020

•

•

Overige werkzaamheden,
op diverse plaatsen:
Veegwagen, maaien en
schoffelen in hele gemeente,
doorlopend;
Controle en snoei van alle
bomen: februari 2020 - eind
2022
Rioolreiniging en rioolwerk
van binnenuit op diverse plekken in de gemeente tot eind
september.

Herkent u internetfraude/phishing?

Sociaal

Weet u hoe u internetfraude herkent? Waar u op moet letten en hoe
u moet reageren? De gouden regel
luidt: eerst checken, dan pas klikken.

Workshop
‘Hoe voorkom ik vallen?’

Phishing is een vorm van internetfraude waarbij oplichters u naar een
valse website proberen te lokken,
die een kopie is van de echte website. De oplichters zijn eropuit om
bijvoorbeeld uw inloggegevens of

(maar dus niet op klikken) en
kijk goed of u vreemde tekens of
woorden in de URL ziet.
Stel, u ontvangt een mail waarin u
dringend wordt gevraagd geld over 2. Check het mailadres van de afzender.
te maken of in te loggen of uw persoonsgegevens te mailen. In de mail 3. Krijgt u een onverwacht betaalverzoek van een bekende? Bel op en
staat een link van een URL (een
vraagt of het klopt.
adres van een website), check die
4. Krijgt u een onverwacht betaalvereerst voordat u erop klikt.
zoek van een bedrijf? Check het
bij het bedrijf.
Wat moet u checken?
1. Ga met de muis op de URL staan
creditcardnummer te krijgen.

Voelt u zich weleens wiebelig? Onzeker en met minder kracht in de
benen? Gaat lopen lastig of langzaam? Dan is de workshop ‘Hoe
voorkom ik vallen?’ misschien iets
voor u.
Onder leiding van een fysiotherapeut van De Zeester of een senioren-beweegcoach van Hi5Ambacht
krijgt u allerlei tips om vallen te
voorkomen. De workshop is volledig coronaproof en vindt plaats
op woensdag 30 september van
10.30 tot 12.30 uur in Sporthallen
de Ridderhal, zaaldeel C.

via info@hi5ambacht.nl. Daarna
ontvangt u van Hi5 Ambacht een
bevestiging. Aanmelden kan tot
maandag 28 september. De workshop is een initiatief van gezondheidscentrum De Zeester en Hi5Ambacht.

Landelijke valpreventieweek
De workshop ‘Hoe voorkom ik vallen?’ vindt plaats in het kader van
de landelijke Valpreventieweek die
plaatsvindt van 28 september tot
en met 4 oktober. In deze week
besteedt VeiligheidNL, samen met
landelijke partners en lokale (zorg)
professionals door het hele land
Aanmelden
aandacht aan bewustwording en
Voor de workshop ‘Hoe voorkom kennisverspreiding over valprevenik vallen?’ is aanmelden verplicht tie.

Kijk op https://veiliginternetten.nl/maakhetzeniettemakkelijk/ voor meer tips om uw internetveiligheid te vergroten.

Officiële publicaties
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Kennisgevingen
Ambtshalve uitschrijvingen
Besluit tot ambtshalve uitschrijving Naam:
als ingezetene uit de basisregistratie Geboren:
personen (art. 2.22 wet BRP)
Datum uitschrijving:

Borgers, M
12-06-1997
05-08-2020

Burgemeester en wethouders van Het laatst in de basisregistratie perHendrik-Ido-Ambacht hebben beslo- sonen (BRP) opgenomen adres is niet
ten de adresgegevens te wijzigen van: meer juist. Een nieuwe verblijfplaats
is bij de gemeente niet bekend. De
Naam:
Baas, MCN
gemeente heeft na onderzoek de volGeboren:
13-12-1976
gende adresgegevens opgenomen:
Datum uitschrijving:
05-08-2020
Adres: onbekend
Woonplaats: onbekend

Land: onbekend
De registratie als inwoner van Nederland is hiermee beëindigd. De gemeente heeft deze wijziging doorgegeven aan allerlei instellingen zoals:
belastingdienst, uitkeringsinstanties,
pensioenfondsen en zorgverzekeraars.
Deze wijziging heeft gevolgen voor
voorzieningen zoals: toeslagen, uitkeringen, zorgverzekering, AOW en
pensioen.

Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u
het niet eens met dit besluit? Stuur
dan een bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders. Dit doet u binnen zes weken
na de dag van deze bekendmaking.

Hendrik-Ido-Ambacht.

Uw bezwaarschrift is alleen geldig als
u de volgende gegevens vermeldt:
uw naam en adres; een duidelijke
omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld
een kopie van deze publicatie); de
Schriftelijk bezwaar
reden waarom u bezwaar maakt; het
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift telefoonnummer waarop u overdag
aan het college van burgemeester bereikbaar bent; de datum en uw
en wethouders, Postbus 34, 3340 AA handtekening.

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten
Verleende besluiten**
Adres

Omschrijving

Datum activiteit

Datum bekendmaking

Beukengaarde

het leggen van een laagspanningskabel door Stedin Netten BV

30 september 2020 tot 29 maart 2021

23 september 2020

Veersedijk

de aanleg van een nieuw hoofdleidingnet door Oasen NV

12 oktober tot 16 november 2020

23 september 2020

Kerkstraat

het leggen / verwijderen van een drinkwaterleiding door Oasen NV

19 oktober tot 11 december 2020

23 september 2020

Weegbree en Windhalm

het plaatsen van pontons, steigers en keet t.b.v. schilderwerkzaamheden

28 september tot 9 november 2020

21 september 2020

Omgevingsvergunning
Nieuwe aanvragen*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Bouquet 15

plaatsen 2 laagse uitbouw

bouwen, planologisch afwijken

7 september 2020

Geertruid Pijnsenhof 2

plaatsen zonnepanelen

bouwen

4 september 2020

Hark 135

plaatsen woning

bouwen, planologisch afwijken

11 sepember 2020

Laagveen 48

plaatsen dakkapellen

bouwen

12 september 2020

Olykamp 42 en 44

vernieuwen bergingen

bouwen

9 september 2020

Onderdijk 142

veranda overkapping

bouwen

14 september 2020

Onderdijkse Rijweg 248

plaatsen van een toegangspoort

bouwen

8 september 2020

Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Ecologieweg 2 t/m 20

bedrijfsverzamelgebouw

bouwen

15 september 2020

Willem de Zwijgerstraat 1A

vellen van een Linde

houtopstand vellen

16 september 2020

Rectificatie juiste adres voor nieuwe aanvraag*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Rijksweg A16 nummer 1A

gevelwijziging en interne verbouwing

bouwen, milieu, milieu neutrale verandering

21 augustus 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

