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Het regent in Ambacht. Het is donderdag 11 
juni. En dus op de fiets met een paraplu bo-
ven het hoofd. Op weg naar zomaar wat Am-
bachters met de vraag hoe zij deze coronatijd 
beleven en doorkomen.

René (37) in Winkelcentrum Hoogambacht
“Of ik wel eens in een winkel kom? Haha, 
gekke vraag. Nee, ik eet en drink nooit, haha. 
Maar zonder dollen, je wilt weten of ik me 
in een winkel aan de regels hou. Natuurlijk. 
Je moet wel opletten. Links en rechts kijken, 
voor en achter je. Voor je het weet komt ie-
mand te dichtbij. Maar mij krijg je niet gek, 
die anderhalve meter is een makkie. Ik lach 
me door het leven zoveel ik kan, dat zouden 
meer mensen moeten doen, haha.”

Madelon (19) in het Sophiapark
“Weet u wat ik het rotste vind aan die hele 
coronacrisis? Dat ik niet naar mijn oma kan. 
Ze woont in een verzorgingstehuis en ze mag 

maar beperkt bezoek ontvangen. Al heel lang. 
Iedere zaterdag ga ik naar haar zwaaien, 
soms huilt ze wanneer ze me ziet. Dan wil ik 
naar haar toe en haar vasthouden… Ik zie dat 
ze zich eenzaam voelt, dat ze me wil knuffe-
len. Het is zo onnatuurlijk om die afstand te 
houden! Zeker bij oudere mensen.”

Vincent (48) bij recreatiegebied  
Sandelingen-Ambacht
“Je hoort de laatste tijd steeds meer over die-
ren die het coronavirus kunnen overbrengen. 
Dat gedoe met al die nertsen. En dan denk 
ik: hoe veilig is mijn hond? Moet ik hem laten 
testen? Ja, weet ik veel. Dat is het irritante: 
niemand weet het. Als ik over mijn hond be-
gin, lachen mensen me uit. Maar wat ik zeg: 
niemand weet precies hoe het zit en of mijn 
hond het virus kan krijgen. En ik van hem. Zo 
onzeker allemaal.”

Rosa (63) in Bibliotheek Aan Zet
“Sorry, maar ik ben er klaar mee. Er is bin-
nenkort toch een vaccin, dus laten we weer 
normaal doen. In winkels hou ik rekening met 
anderen, maar mijn vrienden en familie knuf-
fel ik weer gewoon. Laatst sprak iemand me 
daarop aan, dat ik asociaal bezig was toen 
ik een vriendin op straat omhelsde. Waar be-
moeit hij zich mee? Het is míjn leven toch! Er 
ligt bijna niemand meer op de ic, dus laten 
we vanaf nu kappen met die onzin.”

Truus (79) in Winkelcentrum De Schoof
“Mensen die denken dat het virus voorbij is, 
zou ik willen adviseren de kranten goed te le-
zen. Een nieuwe uitbraak ligt op de loer wan-
neer we alle maatregelen negeren. We moe-
ten nog steeds voorzichtig zijn. Daarom kom 
ik nog weinig buiten, alleen voor wat kleine 
boodschappen op de markt. En ik draag een 
mondkapje. Ik neem geen risico. Ik ben geen 
79 geworden om hierdoor eerder aan mijn 
einde te komen. Het leven is me te lief.”

De stand van Ambacht in coronatijd

Nieuw: online speel- en 
sportplekken checken
Ontdek op www.buitenspeelkaart.nl 
waar alle speel- en sportplekken In 
Ambacht liggen. Op deze website 
staan in totaal 21.000 speelplekken 

van 100+ gemeenten. Dus goed voor 
uuuuuuuren speelplezier. En is het 
bij de ene plek te druk? Dan is een 
andere plek eenvoudig op te zoeken!

Houd Ambacht schoon met 
gratis afvalgrijper
Buurjongetjes Martijn (5) en Lux (4) 
zijn de eerste Ambachters die zwerf-
afval te lijf zijn gegaan met een af-
valgrijper van de gemeente. Vanaf 
deze week kan iedereen bij de balie 
van het gemeentehuis een gratis 
afvalgrijper en hesje ophalen. Spe-
ciaal voor onze jongste inwoners is 
er ook een kleine grijper in de vorm 
van een krokodil.

Schoon en leefbaar Ambacht
De gemeente vindt het belangrijk 
om een openbare ruimte te hebben 
die schoon, groen en goed onder-
houden is. We kunnen helaas niet 
altijd en overal meteen zwerfafval 
opvegen. Daarom is het fijn als in-
woners af en toe helpen om onze 
woonplaats schoon te houden.

Geluisterd naar ‘opa en  
oma Krullebol’
De afvalgrijpers lagen al achter de 
balie klaar toen vorige week week-
blad De Brug op de mat viel. In een 
ingezonden brief deden ‘opa en oma 
Krullebol’ de suggestie aan de ge-
meente om grijpers beschikbaar te 
stellen. Naar aanleiding van hun ei-
gen ervaring samen met de kleinkin-
deren: “Wandelen in de buitenlucht 
met de gepaste 1,5 meter afstand en 
tegelijkertijd iets leerzaams onder-

nemen met elkaar.” Daar sluiten we 
ons dus volledig bij aan! Wethouder 
Ralph Lafleur: “ik vind dit een heel 
mooi initiatief en een mooie manier 

om de zorg voor onze natuur door 
te geven. U ook? Samen houden we 
Ambacht schoon.”

Verderop in de Brug gaan 
burgemeester en wethouders 
in op de stand van Ambacht in 
coronatijd.

Geen honden 
bij speel- 
plaatsen
U kunt uw hond uitlaten op de aange-
wezen losloopplekken of aangelijnd 
langs de uitlaatstroken. Op de plek-
ken waar u de uitwerpselen van uw 
viervoeter moet opruimen, kunt u ge-
bruikmaken van de zakjes uit de dis-
pensers die u op uw route tegenkomt. 
Er zijn echter ook gebieden waar hon-
den niet mogen komen. Dit zijn alle 
kinderpeelplaatsen, zandbakken en 
speelweides. U riskeert een boete van 
140 euro als u uw hond toch op deze 
plekken uitlaat. 
Kijk voor alle honden uitlaatgebieden 
op https://bit.ly/hondinHIA.

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Onderstaand evenement gaat 
niet door:

29 augustus Zomerparkdag

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

Agenda

Collecte
15 t/m 20 juni
Maag Lever Darmstichting
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Bent u actief als zelfstandige in de 
Drechtsteden en hebt u als gevolg 
van de coronacrisis direct inkomens-
ondersteuning nodig? Voor u is er de 
Tijdelijke overbruggingsregeling zelf-
standig ondernemers. Deze regeling 
is verlengd tot en met 30 september 
2020. Voor een digitale aanvraag kunt 
u terecht bij de Sociale Dienst Drecht-
steden. Kijk voor de voorwaarden en 
het aanvragen op onze website: 
https://bit.ly/3fgISkN.

Verlenging Tijdelijke overbruggings- 
regeling zelfstandig ondernemers (Tozo-2) 
in de Drechtsteden

Ondernemen

Al zo’n 450 eigenaren van een 
koopwoning in Hendrik-Ido-Am-
bacht hebben zich ingeschreven 
om mee te doen aan een groeps-
aankoop om hun woning energie-
zuiniger te maken. Vooral zonne-
panelen, ventilatie en waterzijdig 
inregelen van cv-installaties zijn 
populair. 

De gemeente organiseert deze ac-
ties samen met bedrijf ‘Winst uit 
je Woning’, met subsidie vanuit de 

landelijke Regeling Reductie Ener-
giegebruik (RRE). Wilt u ook mee-
doen? Inschrijven kan tot 31 juli 
2020. Alle informatie kunt u nale-
zen op www.winstuitjewoning.nl.

Geen brief ontvangen? 
Bent u eigenaar van een (grond-
gebonden) koopwoning en hebt u 
geen brief ontvangen met de uit-
nodiging om mee te doen? Neem 
dan contact op met Winst uit je 
Woning via 023-5836936. 

Tussenstand 
groepsaankopen

Duurzaamheid

Werk in de wijk

 Hoge Kade; afronding 
werkzaamheden nieuwbouw 
zwembad ‘ De Louwert’; 

 tot eind juni 2020

 Ambachtsezoom: bouwrijp 
maken toekomstig bedrijven-
park; 

 tot eind december 2020

 De Raadtweg/Van Kijf-
hoekstraat, werkzaamheden 

 rioolreconstructie wijk 
 Kruiswiel fase 2; 

 tot en met woensdag 16 sep-
tember 2020

 Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

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

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

1

2

3

Beter scheiden, minder afval
GFT-E scheiden loont
GFT-E  is groente -, fruit -, tuinafval 
én etensresten. Al dit afval hoort 
thuis in de groene afvalcontainer. 
Door uw afval goed te scheiden hebt 
u invloed op de gemeentelijke afval-
kosten.

Hoe beter u afval scheidt, hoe lager 
de kosten van de afvalverwerking 
zijn. Vergelijk maar zelf: de gemeente 
betaalt € 121,29 per ton restafval en 
maar € 65,98 per ton GFT-E afval.
Bovendien wordt GFT-E afval ge-

bruikt om compost van te maken. 
Goed scheiden is dus ook veel duur-
zamer en beter voor het milieu. Zo 
hebben we minder afval en meer 
grondstoffen. Samen halen we eruit 
wat erin zit.

Dit mag in de groene 
GFT-E container 
Gooi uw GFT-E afval niet bij het rest-
afval maar in de groene container:
• schillen en resten van groente, 

fruit en aardappelen
• resten van gekookt eten

• vlees- en visresten (inclusief 
graten, schelpen en botjes)

• pinda- en notendoppen
• eierschalen
• losse thee en koffiedik (zonder 

het zakje of filter)
• brood en kaaskorsten (zonder 

plastic)
• onkruid, klein snoeiafval, ge-

maaid gras en bladeren
• snijbloemen en kamerplanten

8%  Restafval
34%  GFT-E
19%  Overig
12%  Plastic, blik en 
 drinkpakken
9%  Luiers
9%  Papier en karton
6%  Textiel
3%  Glas

In Hendrik-Ido-Ambacht 
gooien we nog te veel 

grondstoffen die we 
kunnen recyclen in 

de restafvalzak! Gemiddeld is 92% van elke afvalzak 
gevuld met grondstoffen. Door 
beter te scheiden, hebben we 
minder afval en minder kosten!

Openbare commissievergaderingen juni 
Op maandag 6 juli vergadert de 
gemeenteraad in Cultureel Cen-
trum Cascade. Als voorbereiding 
daarop vergaderen de commissies 
in juni. De vergaderingen worden 
digitaal gevoerd. De gemeente-
raad vergadert dan vanuit huis. Via  
https://hendrikidoambacht.raadsinformatie.nl/ 
kunt u deze openbare vergadering 
live volgen.

De commissievergadering Welzijn, 
Onderwijs en Sociale Zaken d.d. 22 
juni 2020 komt te vervallen wegens 
het ontbreken van agendapunten.

Op de agenda’s van de commissiever-
gaderingen staan de volgende vaste 
agendapunten: opening, vaststelling 
van de agenda, spreekrecht burgers, 
mededelingen en ingekomen stuk-
ken, informatie van het college/de 
portefeuillehouder, uitwisseling regi-
onale samenwerking, agendapunten 
volgende vergadering en sluiting. 

De specifieke agendapunten vindt u 
hieronder per commissie vermeld:

Ruimtelijke Zaken – De Volgerlanden
Dinsdag 23 juni 2020, 20:00 digitaal
• Besluitenlijst van de opiniëren-

de debatvergadering integrale 
commissie van 26 mei 2020

• Voortgangsrapportage  
CAI–projecten 1e half jaar 2020

• Rapportage projecten  
structuurvisie 1e half jaar 2020

• Grondexploitatie 2020  
bedrijvenpark Ambachtsezoom

Algemeen Bestuurlijke  
Aangelegenheden-Financiën
Woensdag 24 juni 2020,  
20:00 digitaal
• Jaarstukken 2019 
• Kadernota 2021

U kunt de stukken ook inzien via: 
www.h-i-ambacht.nl/gemeenteraad. 

In het scherm klikt u op ‘Vergader-
stukken’ in raadsinformatie.

Wilt u uw mening geven over een 
agendapunt of over een onderwerp 
dat behoort tot het werkterrein van 
een van de commissies? Maak dan 
gebruik van het spreekrecht aan het 
begin van de vergadering. Dit moet u 
ten minste 48 uur voor aanvang van 
de vergadering melden bij de griffier. 
De griffier is bereikbaar via telefoon-
nummer 14 078 en e-mail gh.logt@h-
i-ambacht.nl. U geeft dan aan over 
welk onderwerp u iets wilt zeggen. 
Vermeld ook uw naam, adres en te-
lefoonnummer.

Tijdens de vergadering krijgt u maxi-
maal vijf minuten het woord van 
de voorzitter. Wanneer er meerdere 
insprekers zijn gaat dit in volgorde 
van aanmelding. Tenslotte doet de 
voorzitter of een lid van de raad een 
voorstel voor de behandeling van 
uw inbreng. De totale spreektijd be-
draagt dertig minuten. Meer over het 
spreekrecht kunt u lezen in de ge-
meentegids en op de gemeentesite.
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Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene uit de basisregistratie personen (art. 2.22 wet BRP)

Kennisgevingen

Burgemeester en wethouders van 
Hendrik-Ido-Ambacht hebben beslo-
ten de adresgegevens te wijzigen van:

Naam: Bakker, O
Geboren: 25-03-1999
Datum uitschrijving: 16-04-2020
  
Naam: van der Linden, E
Geboren: 20-12-2000
Datum uitschrijving: 30-04-2020

Naam: Waisapey, FJ
Geboren: 29-09-1994
Datum uitschrijving: 30-04-2020

Het laatst in de basisregistratie per-
sonen (BRP) opgenomen adres is niet 
meer juist. Een nieuwe verblijfplaats 
is bij de gemeente niet bekend.
De gemeente heeft na onderzoek de 
volgende adresgegevens opgenomen: 
Adres: onbekend
Woonplaats: onbekend
Land: onbekend

De registratie als inwoner van Neder-
land is hiermee beëindigd.
De gemeente heeft deze wijziging 
doorgegeven aan allerlei instellingen 
zoals: belastingdienst, uitkeringsin-
stanties, pensioenfondsen en zorg-
verzekeraars.
Deze wijziging heeft gevolgen voor 
voorzieningen zoals: 
toeslagen, uitkeringen, zorgverzeke-
ring, 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.

Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift 
aan het college van burgemeester 
en wethouders, Postbus 34, 3340 AA  
Hendrik-Ido-Ambacht.

Uw bezwaarschrift is alleen geldig als 
u de volgende gegevens vermeldt:
uw naam en adres; een duidelijke 
omschrijving van het besluit waarte-
gen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld 
een kopie van deze publicatie); de 
reden waarom u bezwaar maakt; het 
telefoonnummer waarop u overdag 
bereikbaar bent; de datum en uw 
handtekening.

Wij informeren u over een verkeers-
besluit m.b.t. Voetgangerszone  
Sophiapark / Sophiapromenade en 
laad- en loszone Sophiapromenade. 
De bekendmaking van  verkeersbe-

sluiten is terug te vinden op www.
officielebekendmakingen.nl. Dit ver-
keersbesluit met bijbehorende stuk-
ken ligt met ingang van de dag na 
bekendmaking gedurende zes weken 

voor een ieder ter inzage in de infor-
matieruimte 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 be-
kendmaking een bezwaarschrift indie-
nen. Het bezwaarschrift moet worden 
gericht aan het college van burge-

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

Verleende besluiten**

Nieuwe aanvragen*

Verleende omgevingsvergunningen**

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Datum activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Vrouwgelenweg 109 Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV 7 juli tot 9 november 2020  17 juni 2020

Brasem 49 ommetselen van bestaande schoorsteen bouwen 9 juni 2020

Diverse locaties volgens kaplijst vellen 57 vergunningplichtige bomen houtopstand vellen 8 juni 2020

Gerard Alewijnsstraat 16 plaatsen geluidsscherm bouwen, planologisch afwijken 6 mei 2020

Jan Luijkenhof 1 plaatsen schutting bouwen 4 juni 2020

Noordeinde 123 maken van een uitweg uitweg maken, hebben of veranderen 22 mei 2020

Zilverreiger 31 verbreden bestaande uitweg uitweg maken, hebben of veranderen 8 juni 2020

Hark 149 bouwen woning bouwen, uitweg maken, hebben of veranderen 11 juni 2020

**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. 

*Op www.h-i-ambacht.nl/bomenkap vindt u de overzichten van de te vellen bomen. 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

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE

www.h-i-ambacht.nl/meldpunt

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


