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Als groenbeheerder is Bas den 
Haan al 10 jaar verbonden aan de 
begraafplaatsen Achterambacht en 
Waalhof. Het is dankbaar werk: “Dit 
is een plek met emotie. Je krijgt 
veel te horen. Mensen spreken je 
aan met verhalen waar je kippenvel 
van krijgt.”

Trots vertelt Bas over het onder-
houdswerk: “De begraafplaats moet 
er altijd netjes en schoon bijliggen. 
Samen met nabestaanden zorgen 
we voor de laatste rustplaats van 
onze dierbaren.” Nabestaanden ver-
zorgen zelf de bloemen en planten. 
Pas geleden zijn er brieven gestuurd 
voor graven die aandacht nodig 
hebben. “Mensen hebben niet altijd 
door hoe het erbij ligt als ze even 
niet geweest zijn. Ze reageren dan 
ook heel welwillend”, volgens Bas. 
Op de begraafplaats zijn gieters en 
steekvazen aanwezig die iedereen 
kan gebruiken. “De meeste mensen 
hangen die na gebruik terug, maar 
soms verdwijnen ze. Ik vraag men-
sen altijd samen met ons er op te 
letten dat ze terugkomen.”

Brief over grind
Een volgend project is aandacht 
voor grind bij de graven. Grind 

mag, maar alleen binnen een rand 
en een gesloten (beton-)fundering: 
“Op een gronddoek of buiten het 
monument kan grind meegepikt en 
weggeschoten worden door onze 
grasmaaier. Waardoor een glazen of 
stenen monument al snel bescha-
digd is”, weet Bas. Over niet correct 
toegepast grind ontvangen mensen 
binnenkort een brief. Voor dit soort 
brieven is het belangrijk dat mensen 
verhuizingen of overlijden van een 
contactpersoon doorgeven, maar 
ook voor brieven over het eventueel 
verlengen van grafrechten.

Hulphonden welkom
Op de begraafplaats zijn geen hon-
den, spelende kinderen of (brom)
fietsers en auto’s toegestaan. Uit-
zonderingen zijn wel mogelijk: 
“Uiteraard mogen hulp- of geleide-
honden mee op de begraafplaats. 
En mensen kunnen toestemming 
vragen voor mindervaliden en het 
bezorgen van zware materialen. 
Zo zorgen we voor rust op de be-
graafplaats, waar mensen op aller-
lei manieren kunnen herdenken en 
gedenken.”

E-mail: begraafplaats@h-i-ambacht.nl

Wethouder André Flach feliciteert Peter Verhagen en Kees de Waard met 
het 50-jarig bestaan van hun slijterij aan de Reeweg. Peter Verhagen: “Mijn 
vader startte de winkel toen ik geboren werd, inmiddels zijn we alweer 22 
jaar gevestigd aan de Reeweg in Hendrik-Ido-Ambacht.”

Begraafplaatsen Waalhof en Achterambacht
“Wij zorgen voor rust op de begraafplaats”

Jaarlijks valt de gratis gemeen-
tegids bij bijna alle inwoners 
van Hendrik-Ido-Ambacht op de 
deurmat. Deze gids is de enige 
officiële gemeentegids van Hen-
drik-Ido-Ambacht die met mede-
werking van de gemeente wordt 
uitgegeven. Voor de nieuwste 
editie (2020-2021) is Druc Me-
dia nu gestart met de acquisitie. 
Ondernemers en bedrijven kun-

nen door Druc Media benaderd 
worden voor het plaatsen van 
een advertentie in de gemeen-
tegids. Eind 2020 wordt de gids 
bij u thuisbezorgd. U kunt de 
nieuwe gids dan ook afhalen 
op het gemeentehuis. Hebt u 
vragen? Neem dan contact op 
met afdeling communicatie via 
telefoonnummer 14078 of via 
communicatie@h-i-ambacht.nl. 

Acquisitie voor 
gemeentegids 
2020-2021 van start

Gewoon Ambacht
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gaat niet door:

29 augustus Zomerparkdag

Meer informatie op
www.h-i-ambacht.nl/corona
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Collecte
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Maag Lever Darmstichting
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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 september 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

Onthulling nieuwe speelruimte Kruiswiel
De wijk Kruiswiel krijgt nieuwe speel-
ruimte. Want met de verhuizing van 
het Jeugdspeelpark verdween een be-
langrijke speelvoorziening uit de wijk. 
De speelplekken komen op de IJden-
hove en de Van Assendelfgaarde.

Samen met kinderen en bewoners
We bedanken alle kinderen en buurt-
bewoners die hebben meegedacht. 
De kinderen hebben ook mee-ont-
worpen met tekeningen en door 
te vertellen wat ze het liefste doen 
op de nieuwe speelplek: “Klimmen, 
schommelen en spelen in de natuur.” 
Met al deze reacties op zak voeren 
we nu een ontwerp uit met natuurlijk 
ogende toestellen van hardhout. 

Planning aanleg
Op 15 juni start de aanleg, zodat de 

speelplekken op tijd voor de zomer-
vakantie klaar zijn. Aan de IJdenhove 
komt een klimtoestel en een mand-
schommel op een ondergrond van 
rubber. Het grasveld krijgt een heuvel 
met glijbaan en in het najaar nieuwe 
verstopplekken door het aanplanten 
van een paar bomen en groenblij-
vende struiken. Bij de Van Assendelft-

gaarde komen op het gras een speel-
boom en een balanceerparcours. 

Dank
We bedanken de stichting CAI-fonds 
voor de financiering en SOL Villa Am-
bacht voor de gastvrijheid tijdens de 
bewonersbijeenkomsten. Bekijk meer 
ontwerpen op Facebook.com/spelenhia.

Agenda openbare raadsvergadering 
maandag 15 juni 20:00 uur, Cascade
Op maandag 15 juni zal de raad weer 
fysiek vergaderen en wel in Cultureel 
Centrum Cascade, rekening houden-
de met 1,5 meter afstand. Dat bete-
kent dat u als publiek via de website 
van de gemeente de vergadering kunt 
volgen. (https://hendrikidoambacht. 
raadsinformatie.nl/)
Op de agenda staan de volgende 
vaste punten: opening, vaststelling 
van de agenda, spreekrecht burgers, 
vragenhalfuurtje raadsleden, notulen 
raadsvergadering, lijst van ingeko-
men stukken en eventuele medede-
lingen en de sluiting.
Op grond van de adviezen van de 
raadscommissie zijn de raadsvoor-
stellen onderverdeeld in hamerstuk-
ken (H) en debatstukken (D).
De raad behandelt de volgende voor-
stellen:

7.  Raadsvoorstellen Algemeen  
  Bestuurlijke Aangelegen- 
  heden – Financiën
7.1 D Zienswijzen jaarstukken en  
  begroting 2020 Verbonden  
  Partijen
7.2  Wijziging benoeming 
  plv. lid Drechtraad
9.  Raadsvoorstellen   
  Ruimtelijke Zaken – 
  De Volgerlanden
9.1 D Speelruimtebeleid 
  2020-2030

U kunt de stukken via de gemeen-
tesite inzien: www.h-i-ambacht.nl/
gemeenteraad. In het scherm kunt u 
dan klikken op Vergaderstukken in 
raadsinformatie. Wilt u uw mening 
geven over een agendapunt? Maak 
dan gebruik van het spreekrecht aan 
het begin van de vergadering. Dit 

moet u ten minste 48 uur voor aan-
vang van de vergadering melden bij 
de griffier. De griffier is bereikbaar 
via telefoonnummer 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 telefoonnummer.

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. Ten slotte doet de 
voorzitter of een lid van de raad 
een voorstel voor de behandeling 
van uw inbreng. De totale spreektijd 
bedraagt dertig minuten. Meer over 
het spreekrecht kunt u lezen in de 
gemeentegids en op de gemeente-
site.

Trainees zijn 
begonnen
Ze zijn de medewerkers van de toe-
komst, de mensen die over een paar 
jaar het verschil kunnen maken in 
Hendrik-Ido-Ambacht. Welkom aan 
onze trainees die op dinsdag 2 juni 
officieel zijn begonnen.

In 2019 startte de gemeente het eigen 
traineeprogramma ‘Op Maat’ en orga-
niseerde het ‘Café Werken in Ambacht’. 
Uit alle sollicitanten selecteerden we 
zeven trainees. Op hun eerste officiële 
werkdag maakten zij kennis met de or-
ganisatie, de begeleiders, de collega’s 
en met elkaar. De trainees gaan in ie-
der geval anderhalf jaar aan de slag 
bij de gemeente om werkervaring op 
te doen en om trainingen te volgen. 

Wethouder Steven van Die 
pakt taken weer op
Steven van Die keert op 16 juni, na 
ruim 7 maanden ziekteverlof, weer 
volledig terug als wethouder Soci-
aal Domein, Onderwijs & Sport. Zijn 
vervanger Patrick van der Giessen 
neemt op 15 juni afscheid. 

Steven van Die: ‘’Het mooie aan 
Ambacht is dat de gemeente groot 
genoeg is om grote dingen neer 
te zetten en klein genoeg om ie-
dereen te kennen. Ik heb gemerkt 
hoe belangrijk het is om een war-
me omgeving te hebben. Dan kan 
je tegenspoed aan, ook als die al 
vroeg in het leven komt. De steun 
binnen én buiten het gemeentehuis 

was hartverwarmend en daar wil ik 
iedereen zeer voor bedanken. In 
het bijzonder ben ik dankbaar dat 
Patrick van der Giessen mij in deze 
periode heeft kunnen vervangen. 
Bij hem was mijn portefeuille in uit-
stekende handen. Het is bijzonder 
dat zijn werkgever hem dit voor mij 
heeft laten doen.’’

Het gemeentebestuur is blij dat Ste-
ven van Die weer aan de slag gaat 
en dankt Patrick van der Giessen 
voor de goede wijze waarop hij de 
afgelopen periode de taken prima 
waarnam.
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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.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

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

Hoge Kade 70 Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV 27 juli tot 31 december 2020 10 juni 2020

Daniël van de Merwedestraat 17 plaatsen dakkapel voorzijde bouwen 24 mei 2020

Gerard Alewijnsstraat 18 dakopbouw Blije Borgh (uitbreiding medische instructieruimten) bouwen 2 juni 2020

De Plaats 1 Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV 10 augustus tot 23 november 2020 10 juni 2020

Hark 155 (kavel 12) bouwen woning bouwen, planologisch afwijken 26 mei 2020

Hark 141 (kavel 5) bouwen woning bouwen, planologisch afwijken 2 juni 2020

Van Kijfhoekstraat 31 Vergunning kabels en leidingen aan Oasen NV 18 mei tot 10 augustus 2020 10 juni 2020

Hoogtstraat 28 plaatsen dakkapel bouwen 26 mei 2020

Hark 143 (kavel 6) bouwen woning bouwen, planologisch afwijken 5 juni 2020

IJdenhove 238 Instemming kabels en leidingen aan CAIW BV 1 juni tot 1 september 2020 10 juni 2020

Jan Luijkenhof 2 plaatsen dakkapel voorzijde en verhoogde nok met dakkapel achterzijde bouwen, planologisch afwijken 14 mei 2020

Touwslagershof 2 plaatsen aanbouw bouwen, planologisch afwijken 2 juni 2020

Roodenburgstraat 29 Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV 9 juni tot 14 september 2020 10 juni 2020

Tromplaan 24 plaatsen dakkapel voorzijde bouwen 28 mei 2020

Vondelstraat 38 dakopbouw en dakkapel aan achterzijde bouwen 2 juni 2020

Zilverreiger 47 bouwen van Pool-house bouwen, planologisch afwijken 28 mei 2020

IJdenhove 236 Instemming kabels en leidingen aan CAIW BV 29 mei tot 30 september 2020 10 juni 2020

Weteringsingel 118 A plaatsen uitbouw bouwen, planologisch afwijken 26 mei 2020

Zwanebloem 12 plaatsen berging bouwen, planologisch afwijken 26 mei 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. 

* 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.

Kennisgevingen
Bekendmaking Wet Milieubeheer 
Veersedijk 271

De directeur van de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid maakt, ingevolge 
de Wet milieubeheer, hoofdstuk 10 af-
valstoffen, artikel 10.52, het volgende 
bekend:

In de afgelopen periode is een ken-
nisgeving van het daarbij aangegeven 
besluit ingediend op: 2 juni 2020 
door Joop Rodenburg Sloopwerken 
en puinrecycling B.V. ingevolge artikel 
4.1 van het “Besluit mobiel bouw- en 
sloopafval” voor het plaatsen van een 
mobiele puinbreker aan de Veerse-

dijk 271 te Hendrik-Ido-Ambacht. De 
werkzaamheden vinden plaats in de 
periode van 15 juni 2020 tot en met 
14 september 2020, gedurende 3 á 4 
fases en 2 á 3 werkdagen per fase 
van 07.00 uur tot 19.00 uur. 

Indien daaraan behoefte bestaat, kunt 
u telefonisch inlichtingen inwinnen 
bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid telefoonnummer 078 - 7708585. 
De directeur vestigt er de aandacht 
op dat deze kennisgeving uitsluitend 
een informatief karakter heeft. 

Dordrecht, 10 juni 2020
burgemeester en wethouders van 
Hendrik-Ido-Ambacht namens dezen, 
de directeur Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid


