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Lockdown verlengd t/m ten minste 9 februari
Het aantal coronabesmettingen in
Nederland daalt licht. Dat betekent
dat de lockdown enig effect heeft.
Maar, het aantal dagelijkse besmettingen moet nog veel verder en
sneller dalen, zodat ook het aantal
patiënten met corona in de ziekenhuizen en op de intensive care daalt.
Daarom besloot het kabinet vorige
week dat Nederland tot en met ten
minste 9 februari in lockdown blijft.

premier Rutte toe. “Over die variant maken we ons grote zorgen. De
beelden uit Londen en Ierland zijn
alarmerend en dat is nog zwak uitgedrukt. Geen verrassend besluit
dus, maar wel een enorme tegenvaller. En voor veel mensen ook een
ongelooflijk lastige boodschap.” De
premier begrijpt ook dat de maatregelen steeds moeilijker zijn vol te
houden, en dat is ook begrijpelijk.
“En toch: we moeten doorzetten. We
“Bijna iedereen zal begrijpen dat we weten dat met het vaccin licht aan
geen andere keuze hadden, omdat het eind van de tunnel is.”
de cijfers niet snel genoeg dalen en
we inmiddels ook te maken hebben De rol van het vaccin
met de Britse coronavariant”, licht De eerste Nederlanders zijn inmid-

dels gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat betekent dat we aan het
begin staan van een nieuwe fase in
deze crisis. Maar dit betekent helaas
nog niet dat we de maatregelen los
kunnen laten. “Natuurlijk snappen
we dat het nu verleidelijk is om te
denken: de eerste prikken zijn gezet,
we zijn er bijna. Maar een ‘we zijn
er bijna’-gevoel kunnen we ons nog
lang niet veroorloven”, aldus minister De Jonge.

smettelijk. Daarom zijn maatregelen
onverkort nodig om de verspreiding
van het coronavirus tegen te gaan.
Pas als het overgrote deel van Nederland gevaccineerd is, kunnen we
de basisregels loslaten. Dit is nog
niet het einde van de crisis. Dit is
wel het begin van het einde. Maar
juist nu de zorg zo onder druk staat,
er een nieuwe variant van het virus
rondgaat, moet we nog beter op
onze tellen passen,” besluit minister
De Jonge.

Premier Rutte: “We komen hier samen doorheen. Door ons aan de regels te houden en elkaar te blijven
helpen en ondersteunen. Gelukkig
zien we overal in Nederland prachtige initiatieven. Houd dat vol.”

Openbare plaatsen en
scholen blijven gesloten
Er was sprake van eventueel eerder open gaan van basisscholen en
kinderopvang. Op advies van het
Outbreak Management Team (OMT)
Begin van het einde
heeft het kabinet besloten dat basis“De meeste mensen zijn nog wel Op de website van de Rijksoverheid scholen en kinderopvang ook geslovatbaar voor het virus, en veel men- vindt u alle maatregelen die tot en ten blijven tot ten minste 9 februari.
sen in de samenleving zijn nog be- met tenminste 9 februari gelden.

Deze afbeelding is een voorlopig overzicht van de vaccinatieplanning tegen COVID-19 (het coronavirus) met een verdeling in doelgroepen. Deze versie is van 12 januari 2021 en geeft een beeld
van de vaccinatiestrategie. De daadwerkelijke planning van vaccinatie is afhankelijk van onder andere goedkeuring, werking, levering en distributie van de vaccins. En van de vaccinatiebereidheid
van mensen. Kijk voor meer informatie op www.coronavaccinatie.nl/
Vaccinaties gestart
Op maandag 4 januari zijn de eerste
uitnodigingen verstuurd. De eerste
groep die wordt uitgenodigd bestaat
uit medewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen.
Daarna worden vervolgens zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg,
wijkverpleging en Wmo- ondersteuning uitgenodigd.

Afspraak maken alleen
op uitnodiging
U kunt alleen een afspraak maken
als u hiervoor een uitnodiging op
naam hebt ontvangen van uw werkgever. In de uitnodigingsbrief staat
meer informatie.

Zorgmedewerkers
Zorgmedewerkers ontvangen een
uitnodigingsbrief via hun werkgever. Alleen zorgmedewerkers die een
persoonlijke (op eigen naam) uitnodiging hebben ontvangen kunnen
een afspraak maken. Voor vragen
over de al dan niet ontvangen uitnodiging kunnen zorgmedewerkers
terecht bij hun werkgever.

Vaccinatie ouderen
Ouderen zijn in een latere fase aan
de beurt. De vaccinatie van ouderen
verloopt via de huisarts (stand van
zaken van dit moment). Informatie
volgt via de huisarts.

Wanneer ben ik aan de beurt?
Kijk voor meer informatie op www.
coronavaccinatie.nl/. Zoekt u inhoudelijk informatie over het vaccin, bijwerkingen, allergieën, etc. kijk dan
op: www.coronavaccinatie.nl. Daar
staat de meest actuele informatie.
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16

17

feb
feb

15

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen
Om 20.00 uur
Commissie WOS
Online te volgen

feb

01

Werk in de wijk

Om 20.00 uur
Commissie ABA –
Financiën
Online te volgen

Om 20.00 uur
Commissie RZ –
De Volgerlanden
Online te volgen

feb

20

jan

Agenda

Om 20.00 uur
Commissie ABA –
Financiën
Online te volgen
1

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

2

Collecte

3

Er zijn geen collectes in de
periode van 25 t/m 30 januari.

Ambachtsezoom: bouw- en
woonrijp maken toekomstig
bedrijvenpark. Tot eind
december 2021.
Kerkstraat: herinrichting deel
vanaf Graaf-Willemlaan tot de
Veersedijk; Afrondende werkzaamheden tot eind januari.
Rietlaan – Stekelbaars; het
kappen, verplanten en planten
van bomen. Tot begin maart.

Twitter
YouTube
Instagram

De mooiste kerstboom van 2020 stond in de Goudvis. Vorige week reikten
we de prijs, allerlei lekkers voor de hele straat, uit aan Tamara, Anne en Eva.
Helaas was er geen feestelijke nieuwjaarsreceptie mogelijk vanwege de coronamaatregelen. Maar men was erg blij met de gezelligheid van de boom.
In 2020 werden meer bomen geplaatst dan normaal. In deze lastige tijd toch
nog wat meer letterlijke lichtpuntjes in de wijken.

Ondernemen

Ondernemersloket Drechtsteden
Bent u zelfstandig ondernemer?
Dan kunt u sinds 1 januari voor begeleiding en ondersteuning terecht
bij het Ondernemersloket Drechtsteden. Dit loket voor bestaande
ondernemers en nieuwe bedrijven/
starters is een samenwerking tussen het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) en de Sociale Dienst
Drechtsteden (SDD). Alle ondernemers in de Drechtsteden zijn hier
van harte welkom. Vooralsnog alleen digitaal, als gevolg van de coronacrisis.

•

•

•

•

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook

•

Waarvoor kunt u terecht?
U kunt bij het Ondernemersloket
Drechtsteden terecht voor begeleiding / ondersteuning bij:
•
Het toekomstbestendig maken
van uw onderneming
•
Bij- of omscholing of heroriëntatie als u wilt stoppen met uw
bedrijf
•
Vragen over financiële ondersteuning (BBZ, Tozo)
•
Schuldhulpverlening
•
Geldproblemen (als gevolg van
de coronacrisis)
•
Het opzetten van uw
onderneming

•

Advies en ondersteuning bij
uw bedrijfsvoering.

Een afspraak maken kan via telefoonnummer 010 – 4339600 (op
werkdagen tussen 08.30 en 17.00
uur). Meer informatie vindt u op
de website van de Sociale Dienst
Drechtsteden:
http://bit.ly/ondernemersloketdrechtsteden.

Overige werkzaamheden,
op diverse plaatsen:
Veegwagen, maaien en
schoffelen in hele gemeente,
doorlopend;
Controle en snoei van alle
bomen: februari 2020 eind 2022
Het plaatsen van een glascontainer aan de Zilverreiger –
21 januari
Rioolwerk op diverse locaties
in de wijk Oostendam,
20 januari gedurende enkele
weken
De Volgerlanden-Oost; aanbrengen voorbelasting De
Erfjes (zuid) en de Hofjes; tot
en met begin mei.

Nieuwe ondergrondse
glascontainers
Hendrik-Ido-Ambacht heeft er zes
nieuwe ondergrondse glascontainers
bij gekregen. De nieuwe glascontainers staan in de Amandelgaarde,
Fonteinkruid, Struweel, Voorn, Wijngaarde en De Hoge Bogerd.

te kunnen scheiden. Door de extra
capaciteit kunt u meer glas scheiden
in de glasbak. Het is belangrijk om
glas niet in de restafvalcontainer te
gooien, want glas kan oneindig worden hergebruikt. Glas waar drank,
voedsel of cosmetica in zat, mag alU liet ons weten dat er meer glascon- lemaal in de glasbak. Meer weten?
tainers nodig zijn om goed uw glas Kijk op www.hvcgroep.nl/glas.
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Wijzigingen Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke
ondersteuning Drechtsteden
Het Drechtstedenbestuur heeft in de
vergadering van 14 januari 2021 een
gewijzigd Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteu-

ning Drechtsteden vastgesteld. Het De reden voor wijziging van het Be- u het Besluit maatwerkvoorzienin- op de website van de Sociale
gewijzigde besluit treedt met terug- sluit is de indexering van de in het gen maatschappelijke ondersteuning Dienst Drechtsteden
werkende kracht op 1 januari 2021 Besluit opgenomen bedragen. Wilt
Drechtsteden inzien, kijk dan
www.socialedienstdrechtsteden.nl.
in werking.

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten
Verleende besluiten**
Adres

Omschrijving

Datum activiteit

Datum bekendmaking

Maria van Osstraat 4

vergunning hijskraan waarbij straat wordt geblokkeerd

25 februari 2021

12 januari 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

Emmasingel 35

plaatsen van een bijgebouw

bouwen, veranderen

11 januari 2021

Pieter van der Leeuwpad 3

plaatsen dakkapel/voorzijde

bouwen

8 januari 2021

Daniël van de Merwedestraat 27

plaatsen dakkapel/voorzijde

bouwen

7 januari 2021

Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Van Elkstraat 18

plaatsen dakkapel voorzijde

bouwen

11 januari 2021

Halfweg 36

vervangen dakkapel/voorzijde

bouwen

13 januari 2021

Rietlaan t.h.v. nrummer 7 t/m 25

vellen 9 rode en 5 witte paardenkastanjes

houtopstand vellen

12 januari 2021

Vrouwgelenweg 58

realiseren aanbouw

bouwen, planologisch afwijken

15 januari 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.
		
**De gemeente zal in het eerstvolgende plantseizoen nieuwe bomen herplanten in de gemeente om het totale bomenbestand op peil te houden. Wilt u meer weten over deze herplant, dan
kunt u contact opnemen met de afdeling Beheer Openbare Ruimte, via telefoonnummer 14078. Op www.h-i-ambacht.nl/bomenkap vindt u de overzichten van de te vellen bomen.
**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

