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Lockdown of niet, de professio-
nals van het Sociaal Wijkteam en 
Jeugdteam zijn er voor iedereen in 
Ambacht. “We zijn gewoon open. 
Onze medewerkers zijn telefonisch 
bereikbaar en houden spreekuur”, 
zegt Gerda Noordhoek, coördinator 
Sociaal Portaal Hendrik-Ido-Am-
bacht. 

Minder hulpaanvragen van 60+
Gerda kent de verhalen van Am-
bachters. Ze ervaren meer span-
ning, sommigen hebben moeite met 
alleen zijn, met thuiswerken, het 
ontberen van sociale contacten. Het 
valt op dat vooral ouderen minder 
gebruikmaken van de spreekuren 
van het Sociaal Wijkteam. Oude-
ren schakelen het Sociaal Wijkteam 
vooral in bij vragen over vervoers-
voorzieningen, huishoudelijke hulp, 
extra ondersteuning om langer zelf-
redzaam te blijven of voor hulp bij 
een Wmo-aanvraag. “We zien dat 
ruim 25% minder ouderen contact 
opnemen. We werken weliswaar op 
afspraak, maar we zijn bereikbaar”, 
vertelt Gerda. Ze vermoedt dat ou-
deren wegblijven omdat ze zich 
kwetsbaar voelen en liever thuisblij-
ven. Maar in bepaalde gevallen en 
met de nodige veiligheidsmaatrege-

len kan een zorgverlener ook thuis 
langskomen. De reguliere huisbe-
zoeken zijn wel vervallen. “Mogelijk 
missen we daardoor signalen dat 
ergens hulp nodig is”, vermoedt 
Gerda. 

Veilig thuis
Ook in gezinssituaties kan de co-
ronacrisis een negatieve rol spelen. 
Waar al spanningen waren, worden 
deze mogelijk versterkt. Door het 
thuiswerken, de combinatie met 
thuis onderwijs geven, mogelijke 
financiële problemen. “Als mensen 
zich onveilig voelen, adviseer ik om 
te proberen toch via mail of onze 
website contact op te nemen”, al-
dus Gerda. Ook kunnen mensen te-
recht bij Veilig thuis, 24 uur per dag 
te bereiken via het gratis nummer 
0800-2000. Meer informatie vindt u 
op www.vooreenveiligthuis.nl.

Hulp bij financiële problemen
Tot slot wijst Gerda op de hulp die 
Ali Kocak (adviseur geldzaken) kan 
bieden bij financiële problemen. 
Hij kijkt naar de financiële situatie, 
geeft tips en zoekt uit waar men 
recht op heeft. Ook kan hij contact 
leggen met andere organisaties. 

Sociaal Wijkteam en Jeugdteam ‘gewoon’ bereikbaar

Bedankt Cyber Agents! 
Wow! Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 
heeft al 43 Cyber Agents die de po-
litie en burgemeester helpen de ge-
meente cyberveilig te maken. Be-
dankt Cyber Agents, we zijn erg blij 
met jullie hulp! We willen graag nog 
veel meer Cyber Agents van 8-12 jaar.

Ben jij er al één? Maak snel een ac-
count aan via www.joinhackshield.nl 
en laat zien wat jij voor ons kan be-
tekenen. In het voorjaar worden de 
beste drie spelers gehuldigd door de 
burgemeester. Wie weet word jij dat 
wel! 

Hackshield leert je alles over hac-
kers en veilig internetten. En dat is 
belangrijk werk. Maar wist je dat de 
beste Cyber Agents het computeren 
afwisselen met buiten spelen of iets 
anders zonder computer? Dat houdt 
je batterij opgeladen om een vol-
gend level te halen op Hackshield. 
Echt, het helpt!

Bereikbaarheid
Iedere werkdag van 9.00 tot 13.00 
uur op 078-6822416, voor al uw vra-
gen. Buiten die tijd kunt u ook een 
vraag stellen of melding doen via 
www.sociaalwijkteamambacht.nl.

Iedere werkdag van 13.00 tot 
17.00 uur kunt u ons bereiken 
voor spoed en crisiszaken:
Voor Jeugd (18-)  06-89990304 

Voor volwassenen (18+)  
06- 40954137 
In de avonden en de weekenden 
belt u voor spoedzaken met de 
crisisdienst ZHZ: 0800-1471

Hebt u als Ambachter problemen 
door de manier waarop de Belas-
tingdienst de kinderopvangtoe-
slag uitvoerde, dan steunt Sociale 
Dienst Drechtsteden u.

Ter compensatie ontvangen dui-
zenden gedupeerde Nederlandse 
ouders financiële steun van de 
Belastingdienst/Toeslagen. Maar u 
kunt ook in andere problemen zijn 
gekomen. Bijvoorbeeld als het gaat 
om inkomen, schulden, wonen, in-
komsten, zorg en opvoeding.

Herkent u zich in een van bo-
venstaande situaties, neem dan 
contact op met Sociale Dienst 
Drechtsteden. Die dienst helpt u 
namens de gemeente Hendrik-Ido-
Ambacht.

Sociale Dienst Drechtsteden
Telefoon: 078 770 8910
E-mail: 
toeslagenaffaire@drechtsteden.nl

Hulp in kinderopvang-
toeslagaffaire

Sociaal



Week van de Omgevingsvisie woensdag 3 februari 2021

 Hoe zie jij de toekomst van Ambacht? 

Naam: ..............................................................................................   Leeftijd: .....................................

E-mailadres ouders: ...............................................................................................................................

Doorkijkje vervolg

april tweede participatiemoment (de ‘Ontmoetingen’)
mei derde participatiemoment (de ‘Slotontmoeting’)
juni – november overleg ketenpartners, maken van keuzes 
 en schrijven omgevingsvisie
december vaststelling omgevingsvisie door de gemeenteraad

Programma

Vrijdag 5 – zaterdag 13 februari 
- Vul de online wijkprikker in op een moment dat het u uitkomt 

Wie vragen heeft of op weg geholpen wil worden met de Wijkprikker is 
welkom bij de digitale inlopen op maandag 8 februari (12.00-13.00 uur) en 
donderdag 11 februari (19.30-20.30 uur)

Tot maandag 1 maart
- Kleur- en tekenwedstrijd voor kinderen 
- Fotowedstrijd op sociale media

Vanwege de huidige coronamaatregelen hebben we helaas een aantal 
activiteiten moeten schrappen. Wij kunnen u dus helaas niet live tegenkomen 
op bijvoorbeeld de markt.

Tijdens de Week van de Omgevingsvisie kunt 
op het online participatieplatform ‘Wijkprik-
ker’ aangeven wat u belangrijk vindt voor het 
wonen en leven in onze gemeente. Kies een 
thema, prik een plek op de digitale kaart en 

laat ons weten welke kans of uitdaging u hier 
ziet of wat u belangrijk vindt. 

De link naar de Wijkprikker staat op 
www.h-i-ambacht.nl/omgevingsvisie.

Meer weten? 

De omgevingsvisie is één van de ‘instrumenten’ voor de nieuwe Omge-
vingswet, die op 1 januari 2022 in werking treedt. Vanaf dan werkt de om-
gevingsvisie als hèt strategisch afwegingskader 
bij nieuwe plannen, ontwikkelingen, initiatieven 
en vraagstukken voor de buitenruimte. 

Kijk op www.h-i-ambacht.nl/omgevingsvisie of 
houd onze sociale media kanalen en deze ge-
meentepagina in de gaten!

Het is prettig wonen in onze gemeente, en 
dat willen we graag zo houden. Het is van 
belang om af te spreken hoe we met onze 
leefomgeving om willen gaan. De ruimte die 
we in de gemeente hebben is beperkt en 
daarom heel waardevol. 

In de Ambachtse omgevingsvisie beschrij-
ven we hoe we deze ruimte om ons heen 
willen gebruiken. Wat vindt u waardevol? 
Wat moet blijven zoals het is? En waar ziet 
u kansen voor verbetering? En hoe zorgen 
we dat er ook ruimte is voor verschillende 
nieuwe (soms tegenstrijdige) ontwikkelingen 
in onze leefomgeving? Hierbij kunt u den-
ken aan het opwekken van schone energie, 
aanpassingen vanwege klimaatverandering, 

een groeiende vraag naar woningen, meer 
behoefte aan natuur en biodiversiteit en 
economische groei.

Met dit soort vragen gaan we de komende 
tijd aan de slag. Ik nodig u van harte uit 
om mee te denken over de toekomst van 
Hendrik-Ido-Ambacht tijdens de Week van 
de Omgevingsvisie. Uw mening is voor ons 
van groot belang!

Ralph Lafleur
wethouder Duurzaamheid, 
Ruimte, 
Mobiliteit & Wonen

“Doe mee aan de Week van 
de Omgevingsvisie!” 

Waar bent u trots op als u denkt 
aan Hendrik-Ido-Ambacht? 

Vanaf aanstaande vrijdag 5 februari tot en met zaterdag 13 februari is de 
Week van de Omgevingsvisie. We zetten dan de eerste stappen om samen 
met u de omgevingsvisie voor Hendrik-Ido-Ambacht te maken. Daarin staat 
wat wij met elkaar belangrijk vinden in onze leefomgeving, de ruimte om ons 
heen. 

Denkt u mee over de toekomst van 
Hendrik-Ido-Ambacht? 

Online Wijkprikker

DOE
MEE!

Wie op een creatieve manier een bij-
drage wil leveren, kan meedoen aan de 
fotowedstrijd op sociale media. Plaats 
zelfgemaakte foto’s van favoriete plek-
ken in de gemeente met de hashtags 
#mooiAmbacht #omgevingsvisieHIA en 
wie weet komt uw mooiste foto in de 
omgevingsvisie! 

Voor de kinderen is er een kleur- en 
tekenwedstrijd. Kinderen tot 8 jaar 

kunnen een kleurplaat met bekende 
Ambachtse locaties inkleuren. Oudere 
kinderen kunnen tekenen hoe zij de 
toekomst van Ambacht zien als je alle 
vrijheid zou hebben.

Creativiteit gezocht! 
 Hoe zie jij de toekomst van Ambacht? 

Naam: ..............................................................................................   Leeftijd: .....................................

E-mailadres ouders: ...............................................................................................................................

De kleur- en tekenplaten zijn te 
downloaden op www.h-i-ambacht.nl/omgevingsvisie. Inleveren kan tot 1 
maart in de brievenhuis bij de voordeur van het gemeentehuis of digitaal via 
omgevingsvisie@h-i-ambacht.nl. Natuurlijk valt er ook wat te winnen, de prijs 
is nog een verrassing!
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Officiële publicaties woensdag 3 februari 2021

01 fe
br

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen

15 fe
br

Om 20.00 uur
Commissie WOS
Online te volgen 

17 fe
br

Om 20.00 uur
Commissie ABA – 
Financiën
Online te volgen

16 fe
br

Om 20.00 uur 
Commissie RZ – 
De Volgerlanden
Online te volgen

01 m
rt

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen

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

Agenda

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Werk in de wijk

 Ambachtsezoom: bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark. 

 Tot eind december 2021.
 

 Kerkstraat: herinrichting deel 
vanaf Graaf-Willemlaan tot 
de Veersedijk. Afrondende 
werkzaamheden januari/begin 
februari.

 
 Rietlaan – Stekelbaars: het 
kappen, verplanten en planten 
van bomen. Tot begin maart.

 
 IJdenhove: renovatie groen 
rondom speelplekje. Tot 5 
februari.

 Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

• Veegwagen, maaien en 
schoffelen in hele gemeente: 
doorlopend.

• Controle en snoei van alle 
bomen: februari 2020 - eind 
2022.

• Rioolwerk op diverse locaties 
in de wijk Oostendam: gedu-
rende enkele weken.

• Snoeien bomen: het uitvoeren 
van boomonderhoud – vanaf 

2e week februari gedurende 
ca. 8 weken.

• Op diverse locaties het 
planten van bomen, een deel 
betreft nieuwe locaties en een 
deel is herplant van gekapte 
bomen: tot april.

• Het vervangen van speel-
toestellen: Weteringsingel (glij-
baan, klimhuisje, valdempen-
de ondergrond), Hoge Kade 
(vervangen tafeltennistafel), 
Baxpark (vervangen speeltoe-
stel): tot 4 februari.

 Volgerlanden-Oost
• Aanbrengen voorbelasting  De 

Erfjes (zuid) en de Hofjes: t/m 
begin mei.

• Verwijderen voorbelasting De 
Straatjes: tot medio april.

• Uitvoeren bodemsanering De 
Hofjes (zuid): t/m 8 februari.

• Omgeving Perenlaantje: 
aanbrengen drainageriool: t/m 
eind maart.

• Woonrijpmaken De Laantjes: 
tot november 2021.

• Omgeving Burg. Van Akenwijk: 
aanbrengen damwanden en 
graven watergangen: t/m 30 
april.

1

2

3

4

Doekjes verstoppen 
rioolpompen
Ze zijn handig, de vochtige weg-
werpdoekjes voor huishoudelijk ge-
bruik, baby’s en persoonlijke hygi- 
ëne. Maar wist u dat ze veel minder 
handig zijn voor onze riolering?

Gemak dient de mens en dus gebrui-
ken we deze doekjes steeds vaker. 
En steeds vaker lopen de rioolpom-
pen daardoor vast. De doekjes vor-
men proppen die verstopping en  

ongemak bij medebewoners veroor-
zaken. Het schoonmaken van riool-
pompen is een tijdrovende klus en 
leidt tot geur- en geluidsoverlast. Op 
sommige verpakkingen staat dat de 
doekjes oplossen. Helaas gebeurt 
dit niet snel genoeg om weg te zijn 
tegen de tijd dat het filter van de 
pomp wordt bereikt. Gooi daarom 
alle vochtige doekjes in de afvalem-
mer, ook vochtig toiletpapier!

GGD vaccineert NIET  
aan huis
Wordt u gebeld door iemand die zich 
voordoet als een werknemer van de 
GGD om bij u thuis te komen vac-
cineren, dan klopt dit niet. De GGD 
neemt geen contact op over het vac-
cineren en komt ook niet bij mensen 
thuis voor een vaccinatie. 

Inwoners van 90 jaar en ouder krij-
gen bericht van de eigen huisarts. 
Mensen in de leeftijd van 85 tot 90 
jaar krijgen een uitnodiging per post 
van het RIVM. Wees gewaarschuwd 
en trap niet in deze babbeltruc. U 
vindt meer informatie over vaccine-
ren op de website van de GGD: 
www.dienstgezondheidjeugd.nl.

Collecte
Geen collectevergunning verleend 
in de periode van 8 tot 13 
februari.

Naamgeving in het gebied De 
Straatjes in De Volgerlanden
Burgemeester en wethouders maken 
bekend, dat zij hebben besloten om 
de straten in het gebied De Straat-
jes in De Volgerlanden als volgt te 
benoemen:

1. Tuinder
2. Scheepssloper
3. Stoelenmatter
4. Kolenboer
5. Wagenmaker
6. Bezembinder
7. Veldwachter
8. Dorpsomroeper
9. Klompenmaker

Op grond van de Algemene Wet Be-
stuursrecht kunt u binnen zes weken 
na de datum van dit besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift daartegen 
indienen bij het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 34, 
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht.

De stukken die betrekking hebben 
op dit besluit liggen zes weken ter 
inzage in de informatieruimte van 
het gemeentehuis, Weteringsingel 1 
te Hendrik-Ido-Ambacht.

Verkeersbesluiten Dreef/Van Polanenstraat/
Aert van Nesstraat/Van der Eijndetraat/Van 
Valckensteinstraat
Wij informeren u over een aantal ge-
nomen verkeersbesluiten:

• een verkeersbesluit voor een 
elektrisch oplaadpunt voor een 
parkeerplaats in de Dreef. 

• een verkeersbesluit voor een 
elektrisch oplaadpunt voor een 
parkeerplaats in de Van Pola-
nenstraat. 

• een verkeersbesluit voor een 
gehandicaptenparkeerplaats 
voor een parkeerplaats in de 
Aert van Nesstraat. 

• een verkeersbesluit voor een 
parkeerverbod voor de Van der 

Eijndestraat en de Van Valcken-
steinstraat. Er gold een parkeer-
verbod wat op de 1e dag en op 
de 16e dag van iedere maand 
wisselde van zijde van de 
straat. Met dit verkeersbesluit 
wordt dit veranderd in een par-
keerverbod voor de  oostelijke 
zijde van de Van Valckenstein-
straat en een parkeerverbod 
voor de westelijke zijde van de 
Van der Eijndestraat. 

De bekendmaking van deze vier 
verkeersbesluiten is terug te vinden 
op www.officielebekendmakingen.

nl en ligt met bijbehorende stukken 
met ingang van de dag na bekend-
making gedurende zes weken voor 
iedereen ter inzage in de informatie-
ruimte van het gemeentehuis. 

Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan iedereen wiens be-
lang rechtstreeks bij deze besluiten 
is betrokken, binnen zes weken na 
bekendmaking een bezwaarschrift 
indienen. Het bezwaarschrift moet 
worden gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders van 
Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht.
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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

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE

www.fixi.nl

Bij spoed, ook buiten kantoortijden (078) 770 8100

INLOOPPUNTEN

(zie www.sophia.nl voor openingstijden)

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam

• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam

• Tromplaan 49, sociaal wijkteam

Besluit verlenging beslistermijn**

*  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.

Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving 2021
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat zij 
op 19 januari 2021 het Uitvoerings-
programma Vergunningverlening, 
Toezicht & Handhaving 2021 heeft 
vastgesteld. Het Uitvoeringsprogram-

ma Vergunningverlening, Toezicht & 
Handhaving 2021 treedt in werking 
met terugwerkende kracht op 1 janu-
ari 2021. Hiermee wordt voldaan aan 
de wettelijke verplichting om een 
VTH uitvoeringsprogramma te heb-

ben en hebben we heldere en duide-
lijke uitvoeringsdoelstellingen. 

Ter inzage
Een ieder kan op verzoek tegen be-
taling van de kosten een afschrift 

krijgen van het Uitvoeringsprogram-
ma Vergunningverlening, Toezicht & 
Handhaving 2021. Het is wettelijk 
niet mogelijk om een zienswijze of 
bezwaar tegen dit besluit in te die-
nen. Voor vragen over deze bekend-

making kunt u contact opnemen met 
Mark de Vries, afdeling Beheer Open-
bare Ruimte, telefoon 078 770 2738. 

Verleende omgevingsvergunningen**

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Hark 151 nieuwbouw woning bouwen, planologisch afwijken 25 januari 2021

Op  28 januari 2021 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie Dorpsstraat 9, ingediend op 23 november 2020
voor het vernieuwen van de woning en plaatsen aanbouw, te verdagen tot uiterlijk maart 2021.

Verleende besluiten**

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten

Adres Omschrijving Datum activiteit Datum bekendmaking

De Noorden  het leggen van een laagspanningskabel door Stedin Netten BV 11 januari tot 21 januari 2021 3 februari 2021

Voorn de aanleg van een huisaansluiting door NEM BV 1 februari tot 1 augustus 2021 3 februari 2021

Noordeinde de aanleg van een nieuwe huisaansluiting door KPN bv 7 januari tot 31 juli 2021 3 februari 2021

Vrouwgelenweg de aanleg van coaxaansluitingen door CAIW BV 14 december tot 29 januari 2021 3 februari 2021

Willem de Zwijgerstraat het plaatsen van een straatkast door KPN BV 19 april tot 23 april 2021 3 februari 2021

Druivengaarde de aanleg van een transportleiding door BDG BV 1 februari 2021 tot 31 januari 2022 3 februari 2021

Emmasingel de aanleg van leidingen door BDG BV 8 februari 2021 tot 7 februari 2022 3 februari 2021

Vrouwgelenweg de aanleg van een laagspanningskabel 9 februari tot 30 juni 2021 3 februari 2021
 en mantelbuizen door Stedin Netten BV

Rijksweg A16 1 het leggen/verwijderen van een laagspanningskabel 17 maart tot 30 juni 2021 3 februari 2021
 c.a. door Stedin Netten BV

Gerard Alewijnsstraat de aanleg van een glasvezeltracé door BDG BV 8 februari 2021 tot 7 februari 2022 3 februari 2021

Antoniuslaan de aanleg van een glasvezeltracé door BDG BV 8 februari 2021 tot 7 februari 2022 3 februari 2021

Nieuwe aanvragen*

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Boterbloem 22 plaatsen sporttoestel bouwen 26 januari 2021

Scheltingastraat 13 aanbrengen dakkapel met nokverhoging achterzijde bouwen, planologisch afwijken 19 januari 2021

Witte de Withstraat 12 plaatsen dakkapel voorzijde en nokverhoging  achterzijde bouwen 27 januari 2021

Guldenweg 36 herbouwen van de garage bouwen 28 januari 2021

Ter Spillstraat 13 realiseren aanbouw aan de zijgevel bouwen 30 december 2020

Hoge Kade 29 realiseren van 2 dakkapellen bouwen 26 januari 2021

Weteringsingel 58 realiseren nokverhoging bouwen 26 januari 2021


