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50 jaar De Blije Borgh

ACTIVITEITEN-	
KALENDER
•	Maandag	10	december	2018
	 Van	16.00	-	18.30	uur
	 Wmo	Adviesraad
	 Gemeentehuis
	 Hendrik-Ido-Ambacht

•	Maandag	17	december
	 Vanaf	20.00	uur
	 Commissie	W.O.S.
	 Raadzaal	gemeentehuis

•	Dinsdag	18	december
	 Vanaf	20.00	uur
	 Commissie	RZ	-	De	Volgerlanden
	 Raadzaal	gemeentehuis

•	Woensdag	19	december
	 Vanaf	20.00	uur
	 Commissie	A.B.A.	–	Financiën
	 Raadzaal	gemeentehuis

•	Maandag	14	januari
	 Vanaf	20.00	uur
	 Raadsvergadering
	 Raadzaal	gemeentehuis

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

“De	Blije	Borgh	is	Ambacht,	Ambacht	
is	 De	 Blije	 Borgh”,	 stelt	 directeur	
van	De	Blije	Borgh	Han	Hendrikse.	
Op	 zaterdag	 7	 december	 viert	 de	
zorgorganisatie	 haar	 50-jarig	 jubi-
leum	 met	 bewoners,	 medewerkers	
en	 vrijwilligers.	 Ook	 burgemeester	
Heijkoop	is	hierbij	aanwezig.	

Burgemeester Heijkoop bezoekt 
‘s morgens de hoofdlocatie waar 
hij samen met bewoners en direc-
teur Han Hendrikse stil staat bij dit 
mooie jubileum. ‘s Middags en ‘s 
avonds vinden feestelijke activitei-
ten plaats voor de vele vrijwilligers 
en medewerkers. Wat er precies gaat 
gebeuren, is nog een verrassing!

Ontstaan	van	de	Blije	Borgh
Het begin van De Blije Borgh ligt op 

4 oktober 1966, als de diaconieën 
van de Nederlands-hervormde ge-
meente en de Gereformeerde kerk 
de mogelijkheid bespreken van het 
stichten van een verzorgingshuis in 
Hendrik-Ido-Ambacht. Ook andere 
protestantse kerkgenootschappen 
wordt om medewerking gevraagd. 
Uiteindelijk is in 1968 de Protestants 
Interkerkelijke Stichting Zorgverle-
ning Hendrik-Ido-Ambacht opge-
richt, tegenwoordig bekend als De 
Blije Borgh.

Veranderingen	door	de	jaren	heen
Er is veel veranderd op het gebied 
van verzorging en verpleging. In de 
jaren zeventig gingen ouderen naar 
een bejaardenhuis. Tegenwoordig 
proberen we ouderen zo lang moge-
lijk zelfstandig te laten wonen. Door 

de vele voorzieningen is dit ook mo-
gelijk. Naast de enorme zorg en toe-
wijding van de mantelzorger wil De 
Blije Borgh er ook aan bijdragen dat 
ouderen daadwerkelijk zo lang mo-
gelijk thuis kunnen blijven wonen. 
En als dit echt niet meer gaat, dan 
kunnen ze in De Blije Borgh terecht. 
Vandaag de dag is De Blije Borgh 
een modern zorg- en dienstverle-
ningscentrum voor ouderen met 
aangepaste zorg per cliënt.
 
Vrijwilligers	enorm	belangrijk!
“Zonder vrijwilligers zou De Blije 
Borgh niet kunnen bestaan. Ze zijn 
enorm belangrijk voor bewoners en 
cliënten. Momenteel zijn het er zo’n 
350, maar vrijwilligers zijn er nooit 
genoeg. Er zijn regelmatig vacatu-
res”, vult Han Hendrikse nog aan.

JAAR

Hendrik-Ido-Ambacht	 is	 een	 groene	
gemeente	waar	het	fijn	wonen,	wer-
ken	en	recreëren	is.	Het	nieuwe	bo-
menbeleidsplan,	waarin	staat	hoe	we	
zorgen	voor	de	bomen,	draagt	daar	
aan	bij.	Het	 is	de	leidraad	voor	een	
groene	toekomst	van	onze	gemeente.	
Het	 beschermt	 waardevolle	 bomen,	
maar	het	geeft	ook	aan	wat	we	doen	
als	bomen,	 toch	om	wat	voor	reden	
dan	ook,	verwijderd	moeten	worden.	
Wat	betekent	dat	nu	in	de	praktijk?

Particuliere	bomen
Heeft u een boom in uw tuin en staat 
deze niet op de lijst van waardevolle 
bomen? Dan heeft u vanaf nu geen 
vergunning meer nodig om die te 
verwijderen. Omdat veel inwoners 
bomen erg waarderen, verwachten 
we overigens niet dat alle bomen nu 
ineens weggehaald gaan worden. Als 
u een beeldbepalende boom heeft, 
die op de lijst van waardevolle bo-
men staat, dan mag u deze niet zo-
maar zonder vergunning weghalen. 
De inwoners die zo’n boom bezitten, 
worden hierover apart op de hoogte 
gebracht. Op www.h-i-ambacht.nl 

komt binnenkort een aparte pagina 
over bomen, daar is deze informatie 
ook terug te vinden.

Gemeentelijke	bomen
Naast de particuliere bomen zijn er 
ook zo’n 13.000 gemeentelijke bo-
men. De gemeente vindt het belang-
rijk om dit aantal bomen te behou-
den en om zelfs meer bomen aan te 
planten. Daarom herplanten we alle 
bomen die we verwijderen en plan-
ten we er in deze collegeperiode nog 
500 extra bomen bij.

Er zijn verschillende situaties te be-
denken waarin een gemeentelijke 
boom verwijderd moet worden. Bij-
voorbeeld omdat deze ziek is, omdat 
het onveilig is om de boom te laten 
staan of omdat de bomen veel over-
last geven (in het bomenbeleidsplan 
is aangegeven wanneer de overlast 
een reden kan zijn voor kap en wan-
neer niet). Voor de laatste fase van 
de bouw van De Volgerlanden zal ook 
een aantal bomen moeten wijken. 
Natuurlijk bekijken we heel nauwkeu-
rig of bomen echt verwijderd moeten 

worden. Bomen die niet weg hoeven, 
behouden we. Voor de bomen die 
toch moeten wijken voor de (al lang 

geleden geplande) woningbouw, wor-
den in de nieuwe woongebieden weer 
bomen terug geplant.

Nieuwe bomenbeleidsplan is vastgesteld

Help mee op een stembureau
Voor	 onze	 stembureaus	 zoeken	 wij	
extra	 leden.	Altijd	al	eens	van	heel	
dichtbij	het	verkiezingsproces	willen	
meemaken?	Dan	is	nu	de	kans!

In 2019 zijn er in maart verkiezingen 
voor Provinciale Staten en Water-
schappen en in mei kiezen we de le-
den voor het Europees Parlement. In 
korte tijd twee verkiezingen om een 
bijdrage aan te leveren. In aanloop 
naar de verkiezingen is er een digitale 

training die eindigt met een toets. Dit 
gaat over het stemproces en over de 
werkzaamheden op een stembureau. 
Stembureauleden krijgen een finan-
ciële vergoeding van € 170,- (incl. 
€ 20,- maaltijdvergoeding) per dag 
en voorzitters € 220,- vanwege hun 
grotere verantwoordelijkheid.

Je kunt je opgeven vóór
16 december via
verkiezingen@h-i-ambacht.nl.

Help	jij	mee?
Aanmelden	via	verkiezingen@h-i-ambacht.nl

Jij	brengt	mee:

Jij	ontvangt:
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Werk in de wijk

	 Elzengaarde	tussen	Boomgaar-
de	en	Aardbeigaarde	dicht;	
bouw	woningen	Waterhof

 17 juli 2017 - februari 2019 

 Noordeinde;	werkzaamheden,	
overlast,	straks	een	betere	
doorstroming

 Vanaf 3 september tot eind 
december 2018

 Sophialaan	ter	hoogte	van	de	
kruising	Dreef;	reconstructie-
werkzaamheden

 van 19 november tot
 21 december 2018

 Hoge	Kade;	nieuwbouw
	 binnenbad	zwembad

	 De	Louwert
 vanaf heden tot juni 2019

 Bushalte	Reeweg
	 (aan	de	Ambachtsezoom);

	 plaatsen	oplaadpunt
	 voor	elektrische	bussen 
 Werkzaamheden vanaf
 22 oktober tot aan medio
 december 2018. De halte 

Reeweg komt in deze periode 
geheel te vervallen.

 Qbuzz neemt het openbaar ver-
voer van Arriva over per 9 decem-
ber 2018. Op sommige lijnen in 
Hendrik-Ido-Ambacht worden elek-
trische bussen ingezet. Hierdoor 
rijden er schonere en stillere bus-
sen. Deze bussen worden ’s nachts 
opgeladen, maar moeten tussen-
tijds ook opgeladen worden. Hier-
voor zijn laadpalen nodig.

 Rietlaan	tussen	Laan	van	
Welhorst;	reconstructiewerk-
zaamheden

 volledige afsluiting van
 7 januari t/m 1 maart 2019

	 Waelneslaan;
	 herstraatwerkzaamheden

 Werkzaamheden vanaf
 week 48 tot eind maart 2019

 Rietzanger;	aanleggen
	 definitieve	bestrating

 Weg wordt gefaseerd
 afgesloten 7 januari t/m
 15 februari 2019
 

	 Overige	werkzaamheden,	op	
diverse	plaatsen:

• veegwagen, maaien en 
schoffelen in hele gemeente, 
doorlopend;

• rioolwerkzaamheden; reinigen 
en inspecteren en uitvoeren 
van lokale reparaties (voorna-
melijk van binnenuit) ver-
spreid in heel de gemeente; 
week 47 t/m week 52.

• baggeren (zwaartepunt in 
watergangen rondom Sport-
park Schildman, zuidzijde 
wijk Krommeweg en buurt De 
Sandeling) tot januari 2019.

• Start renovatie van diverse 
rotondes. We versmallen de 
rijstroken iets tbv het werkvak 
naast de rotonde: het verkeer 
kan mogelijk hinder ondervin-
den. Vanaf 29 november tot 21 
december 2018.
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Onbeheerde fietsen
Bent	u	al	een	tijd	uw	fiets	kwijt?	Het	
kan	zijn	dat	die	bij	de	gemeente	 in	
opslag	 staat.	 Weesfietsen	 of	 onbe-
heerde	 fietsen	 worden	 door	 de	 ge-
meente	voor	een	jaar	opgeslagen.

Bent u benieuwd of uw fiets hier tus-

sen staat? Neem dan contact op met 
de gemeente via telefoonnummer 
14 078. 
Om de fiets terug te geven aan je 
eigenaar is het wel nodig om bewijs-
materiaal mee te nemen dat het echt 
om uw fiets gaat.

De	herfst	 is	 in	 volle	 gang.	Voor	 de	
bomen	 is	 dat	 de	 tijd	 om	 hun	 bla-
deren	 te	 laten	 vallen.	 Ondanks	 dit	
mooie	beelden	oplevert,	kan	het	ook	
tot	 onwenselijke	 situaties	 leiden.	
Denk	aan	gladde	wegen	en	verstopte	
putten	zijn	het	gevolg	van	de	geval-
len	bladeren.	

De gemeente maakt gebruik van 
speciale veegwagens om de gevallen 
bladeren en vruchten op wegen en 
paden op te ruimen. Plekken waar 
meer bladval verwacht wordt, krijgen 
extra aandacht. 

Hoe	kunt	u	helpen?	
De veegwagens komen helaas niet 
wekelijks langs in uw straat. Daarom 
kunt u helpen door uw stoep schoon 
te houden en de putten bladvrij te 
maken. 

Waar	laat	u	de	bladeren?
U kunt de verzamelde herfstbladeren 
kwijt in de GFT-mol. Meer informatie 
over GFT-afval vindt u op 
www.hvcgroep.nl.

Wegen en putten bladvrij 
maken

Ons openbaar vervoer 
gaat veranderen!

Voor meer informatie en 
de dienstregeling kijk op: 

www.qbuzz.nl/dmg
Of neem contact op: 

0900 - 728 9965 
(gebruikelijke belkosten). 
Bereikbaar van ma t/m vr 

van 08.00 tot 20.00 uur.

Verfraaien	van
rotondes	is	gestart

De rotondes zijn het visitekaartje 
van de gemeente. Met een bud-
get dat beschikbaar is gesteld 
door de stichting Cai, wordt een 
aantal rotondes de komende we-
ken opgeknapt. We vervangen 
de beplanting met beplanting 
die een mooiere uitstraling geeft 
aan de rotonde en aanwezige 
kunstwerken beter uit doen ko-
men. Deze werkzaamheden lo-
pen door in 2019. In de lente van 
2019 hebben we acht rotondes 
een mooiere uitstraling gegeven.

Gouden	huwelijk

Het echtpaar Bosschaart-Van 
der Linden was op woensdag 
28 november 2018 vijftig jaar 
getrouwd. Burgemeester Jan 
Heijkoop heeft hen gefeliciteerd 
met hun gouden huwelijk.
 
Het echtpaar heeft zes kinderen 
en 17 kleinkinderen.

50-jarig huwelijk echtpaar 
Bosschaart-Van der Linden.
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	BEKENDMAKING	

Ontwerpwijzigingsplan	‘Hoogtstraat	1’
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 
maken op grond van artikel 3.9a 
van de Wet ruimtelijke ordening be-
kend dat van donderdag 6 december 
2018 tot en met woensdag 16 janu-
ari 2019 het ontwerpwijzigingsplan 
‘Hoogtstraat 1’ met plan-identificatie-
nummer: NL.IMRO.0531.bp03Hoogt-
str1wp02-2001 ter inzage ligt.

Ontwerpwijzigingsplan
De eigenaar van het pand Hoog-
tstraat 1 heeft het initiatief opge-
pakt om een kleinschalige bed & 
breakfast van maximaal 5 kamers te 
exploiteren in dit gemeentelijk mo-
nument. Daarnaast maakt de reeds 
gestarte restauratie onderdeel uit 
van het totaalplan. De bed & break-
fast richt zich uitsluitend op logies 
voor kortdurend en recreatief nacht-
verblijf. Om deze gewenste ontwik-
keling mogelijk te maken moet het 
vigerende bestemmingsplan ‘Cen-
trum’ worden gewijzigd. Hiervoor 
zijn in dit bestemmingsplan ver-
schillende wijzigingsregels opgeno-
men. Binnen deze wijzigingsregels 
is het wijzigingsplan ‘Hoogtstraat 
1’ voorbereid. Dit wijzigingsplan 
maakt de vestiging van een klein-

schalige bed & breakfast planolo-
gisch mogelijk.

Stukken ter inzage
Van donderdag 6 december 2018 tot 
en met woensdag 16 januari 2019 ligt 
het ontwerpwijzigingsplan ‘Hoogt-
straat 1’, inclusief de onderliggende 
stukken ter inzage. U kunt de betref-
fende stukken vinden op de volgen-
de locaties:
- Op de website www.ruimtelijke-

plannen.nl is het digitale wijzi-
gingsplan als ontwerp geplaatst. 
Dit kunt u vinden via het plan-iden-
tificatienummer: NL.IMRO.0531.bp-
03Hoogtstr1wp02-2001.

- Een pdf-versie van het ontwerpwij-
zigingsplan hebben wij geplaatst 
op de gemeentelijke website 
www.h-i-ambacht.nl.

- De papieren versie van de stukken 
is tijdens de openingsuren in te 
zien in de hal van het gemeente-
huis, Weteringsingel 1 te Hendrik-
Ido-Ambacht.

Indienen van zienswijzen
Gedurende de termijn van terinza-
gelegging kunnen belanghebbenden 
zienswijzen indienen op het ont-
werpwijzigingsplan ‘Hoogtstraat 1’. 
Een zienswijze moet uiterlijk 16 ja-
nuari 2019 schriftelijk ingediend 
worden bij het college van burge-

meester en wethouders van Hendrik-
Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA te 
Hendrik-Ido-Ambacht.

Voor het indienen van mondelinge 
zienswijzen kunt u uiterlijk 9 januari 
2019 een afspraak maken met dhr. 
R. Veeke van de afdeling Beleid en 
Ontwikkeling op telefoonnummer 
(078) 770 2616.

	ALGEMENE	PLAATSELIJKE	
	VERORDENING/BIJZONDERE	WETTEN	

Verleende	vergunningen/
ontheffingen*
• Instemmingsbesluit kabels en lei-

dingen aan Eurofiber Nederland 
BV locatie De Schoof 71 periode 10 
december 2018/10 maart 2019, da-
tum bekendmaking 26 november 
2018.

• Vergunning kabels en leidingen 
aan Stedin Netten BV locatie Nij-
verheidsweg/Noordeinde 28 peri-
ode 2 januari 2019/5 april 2019, 
datum bekendmaking 26 novem-
ber 2018.

• Vergunning kabels en leidingen 
aan Oasen NV locatie De Brouwer 
18 periode 1 maart 2019/30 april 
2019, datum bekendmaking 26 no-
vember 2018.

• Vergunning kabels en leidingen 
aan Oasen NV locatie De Panne-

boeter periode 1 maart 2019/30 
april 2019, datum bekendmaking 
26 november 2018.

*	Bent	u	het	niet	eens	met	het	be-
sluit?	 Op	 www.h-i-ambacht.nl/be-
zwaar	 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	vergunning-
verlening	 en	 handhaving),	 via	 tele-
foonnummer	14	078.

	OMGEVINGSVERGUNNINGEN	

Nieuwe	aanvragen
omgevingsvergunningen*
• Kruiswiel 2, aanbouw aan zijkant, 

-bouwen, 27 november 2018
• Scholekster 12, wijzigen voorgevel 

en plaatsen dakkapel, -bouwen, 
25 november 2018

• Silverkamp 46, vellen van een 
naaldboom (particulier), -houtop-
stand vellen, 21 november 2018

• Voorn 116, bouwen van een wo-
ning, -bouwen, -planologisch af-
wijken, 26 november 2018

• Witte de Withstraat 59 t/m 85, 
wijzigen bestaande ruimte naar 1 
extra woning, -bouwen, -planolo-
gisch afwijken, 22 november 2018

U	kunt	geen	bezwaar	maken	of	een	
zienswijze	 indienen	 tegen	 een	 aan-
vraag.	Wel	kunt	u	de	stukken	inzien.	
Hiervoor	kunt	u	een	afspraak	maken	
met	 de	 afdeling	 Beheer	 Openbare	
Ruimte	 (team	 vergunningverlening	
en	handhaving)	 op	 telefoonnummer	
14078.

Verleende	omgevingsvergunningen*
(regulier)
• Oeverwal 11, plaatsen dakkapel 

aan voorzijde, -bouwen, 28 no-
vember 2018

• Reeweg 88, aanpassen van gevels 
en gevelreclame, -bouwen, -han-
delsreclame maken, 28 november 
2018

• Vrouwgelenweg 80, bouwen van 
een woning, -bouwen, 30 novem-
ber 2018

*Bent	 u	 het	 niet	 eens	 met	 het	 be-
sluit?	 Op	 www.h-i-ambacht.nl/be-
zwaar	 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	vergunning-
verlening	 en	 handhaving),	 via	 tele-
foonnummer	14078.

SOCIAAL	WIJKTEAM	EN	JEUGDTEAM	AMBACHT
T	 (078)	682	24	16
E	 info@sophia.nl
I	 www.sociaalwijkteamambacht.nl
I	 www.jeugdteamambacht.nl

Inlooppunten	(zie	websites	voor	openingstijden)
•	 Hoge	Kade	50,	sociaal	wijkteam	en	jeugdteam
•	 Gerard	Alewijnsstraat	18,	sociaal	wijkteam
•	 Tromplaan	49,	sociaal	wijkteam

Burgemeester	en	wethouders	van	Hendrik-Ido-Ambacht
woensdag	5	december	2018

OPENINGSTIJDEN	GEMEENTEWINKEL	(BALIES	PUBLIEKSHAL)
ma	en	wo	 14.00	-	19.30	uur
di,	do	en	vr	 09.00	-	12.00	uur

OPENINGSTIJDEN	RECEPTIE	(PUBLIEKSHAL)
ma	t/m	vr	 08.00	-	17.00	uur

MELDPUNT	OPENBARE	RUIMTE
www.h-i-ambacht.nl/meldpunt
Bij	spoed,	ook	buiten	kantoortijden	(078)	770	81	00

POSTADRES	 Postbus	34
	 	 	 3340	AA
	 	 	 Hendrik-Ido-Ambacht
telefoon	 	 14	078
e-mail	 	 gemeente@h-i-ambacht.nl
website	 	 www.h-i-ambacht.nl

	 	 	 gemeentehia


