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Sinds maandag 16 maart is de 
dienstverlening van onze gemeente 
anders. Daarmee volgen we de aan-
gescherpte maatregelen rond het 
coronavirus. Dit betekent:

- Hebt u verkoudheidsklachten, kom 
dan niet naar het gemeentehuis.

- De publieksbalies zijn gesloten 
op woensdag, andere openings-
tijden blijven gelijk. Tijdens de 
openingstijden is de bezetting mi-
nimaal.

- We nemen alleen de meest be-
langrijke zaken in behandeling, 
op afspraak via

 www.bit.ly/digitaalregelenhia.
 Het gaat om: Aangifte geboorte 

| Aangifte huwelijk/partnerschap 
| Inschrijving vanuit buitenland 
| Aanvraag paspoort | Aanvraag 
identiteitskaart | Aanvraag rij-
bewijs bij geldigheid korter dan 
1 maand geldig | Aanvraag Ne-
derlands nationaliteit | Aanvraag 
voorrang op een woning | Aan-
vraag verklaring omtrent gedrag 
voor een nieuwe baan binnen 6 
weken.

- Hebt u iets anders nodig van onze 
gemeentewinkel, stel uw bezoek 
dan uit of regel het via onze web-
site.

- Het voltrekken van geplande hu-
welijken gaat vooralsnog door.

- Hebben we een niet-urgente af-
spraak met u gemaakt, dan ver-
zetten we die afspraak in overleg 
met u.

Deze maatregelen gelden tot en 
met 6 april. We vragen om uw be-
grip, ook voor eventuele langere 
wachttijden in het gemeentehuis, 
aan de telefoon en bij het ver-
werken van uw aanvraag. Kijk op 
www.h-i-ambacht.nl/corona voor de 
meest actuele informatie over onze 
dienstverlening.

Websites en landelijk
informatienummer
De Rijksoverheid geeft informatie 
over het coronavirus en de maatre-
gelen om verspreiding tegen te gaan 
via www.rijksoverheid.nl/corona. U 
kunt ook telefonisch contact opne-
men met het landelijk publieksinfor-
matienummer: 0800 1351.

Regionale Noodverordening
De Rijksoverheid heeft een aantal 
maatregelen afgekondigd om ver-
spreiding van het coronavirus tegen 
te gaan. Om die maatregelen uit te 
kunnen voeren, is zondag 15 maart 
een regionale noodverordening af-
gekondigd door de voorzitter van 
Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid, 
Wouter Kolff. U vindt de regionale

noodverordening op
www.bit.ly/noodverordeningzhz2003.

Bijeenkomsten en evenementen
gaan niet door
Vanwege de maatregelen rond-
om het coronavirus gaan de on-
derstaande bijeenkomsten en 
evenementen niet door:
- Donderdag 19 maart
	 Koffie	met	een	Cop
- Zaterdag 21 maart
 Landelijke Opschoondag
- Donderdag 26 maart
 Opfriscursus rijvaardigheid
 senioren
- Zaterdag 28 maart
	 Landelijke	Compostdag
- Dinsdag 31 maart
 Lunch voor ondernemers over
 Inkoop en Aanbesteding
Ook de weekmarkten gaan niet 
door.

Geen spreekuren
Tot en met tenminste 6 april hou-
den Sociaal Wijkteam, Jeugdteam, 
Bureau Sociaal Raadslieden en Soci-
ale Dienst Drechtsteden/Schulphulp-
verlening geen spreekuur. Ook de 
inloop voor de JGZ (consultatiebu-
reau) gaat niet door. Meer info via 
www.bit.ly/sophia-corona.

Wethouder André Flach bezocht onlangs de Ambachtse Scheepswerf Het 
Anker, een unieke scheepswerf met een grote geschiedenis. Hij werd er 
ontvanger door dhr. Buitendijk.

Dienstverlening gemeente aangepast om coronavirus

Uitstel betaling
gemeentelijke belastingen
Het college van B&W heeft besloten 
om de mogelijkheid te bieden tot 
uitstel van betaling van de gemeen-
telijke belastingen tot 31 mei 2020.
Dit geldt voor:
1. Ondernemers met personeel en 

een kantoor-, bedrijfs- of winkel-
pand.

2. Particulieren die werken als ZZP’er.
3.	Particulieren	 die	 een	 flex-contract	

of 0-urencontract hebben.
4. Verenigingen en stichtingen.

We doen er als gemeente alles aan 
om zo snel mogelijk met de Gemeen-
tebelastingen Drechtsteden de juiste 
formulieren online te krijgen zodat u 
uitstel kunt aanvragen.

Kijk op www.h-i-ambacht.nl/corona 
enambachtseondernemers voor ove-
rige informatie voor ondernemers tij-
dens de corona-periode.

Beste inwoners van Hendrik-Ido-
Ambacht,

Als u dit leest is het al weer enige 
dagen geleden dat er door de re-
gering drastische maatregelen zijn 
genomen om het coronavirus te 
bestrijden.

Ik ben mij ervan bewust dat de hui-
dige situatie voor velen van u als 
ingrijpend wordt ervaren. Zorgen 
om de eigen gezondheid – vooral 
als die al broos is – maar ook voor 
velen wat hun bedrijf of baan be-
treft. Ik heb alle vertrouwen in de 
overheid, maar ik begrijp de zor-
gen die mensen hebben. Er zijn de 
nodige maatregelen door de Rijks-
overheid en het RIVM bekendge-
maakt. Hoewel we erop vertrouwen 
dat deze worden opgevolgd, zullen 
we er ook op toezien dat deze re-
gels worden nageleefd.

Door de huidige situatie besef ik 
weer eens dat we allemaal kwets-
bare mensen zijn. Laten we elkaar 
zoveel mogelijk ondersteunen. Ik 
doe daarom een beroep op ieder-
een	 extra	 om	 te	 zien	 naar	 elkaar.	
Soms kan het doen van een bood-
schap of een telefoontje net het 
verschil maken.

Artsen en verpleegkundigen heb-
ben het heel druk, wat ook effect 
op hun gezondheid kan hebben. 
Hulde aan alle hulpverleners!

Ook ik hoop dat de genomen maat-
regelen - en de inzet van velen - 
succesvol zijn om het coronavirus 
te bestrijden.

Heel veel sterkte toegewenst!

Jan Heijkoop
Burgemeester

Blog Burgemeester Heijkoop 
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Er zijn geen activiteiten.

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

Collecte
ReumaNederland
maandag 16 tot en met 
zaterdag 21 maart

 Hoge Kade; afronding nieuw-
bouw zwembad De Louwert;

 tot eind april 2020

 Vrouwgelenweg - Forel - Zil-
verreiger; Kruising definitief 
aanleggen. Gewijzigde route 
voor doorgaand (auto)verkeer 
ter hoogte van de Vrouwge-
lenweg/Parkzone: rechtdoor 
rijden niet meer mogelijk, weg 
vervolgen via de (nieuwe) 
Karper en Forel. Afsluiting 
Vrouwgelenweg is opgeheven. 
Omleidingsroute fietsers blijft, 
want fietsdoorsteek Parkzone 
moet nog worden aange-
bracht.

 Tot en met vrijdag 10 april 
2020

 Ambachtsezoom: bouwrijp ma-
ken toekomstig bedrijvenpark:

 tot eind december 2020

 Het Groeneveld, De Hil en de 
Vijverhof: vervangen be-
schoeiing:

 tot en met donderdag 30 april

 De Raadtweg/Van Kijf-
hoekstraat, werkzaamheden ri-
oolreconstructie wijk Kruiswiel  
fase 2; 

 vrijdag 17 maart 2020 t/m 
woensdag 16 september 2020

 Hoge Kade; uitvoering riool-
project - fase 2 ter hoogte van 
zwembad De Louwert:

 tot mei 2020

 Overige werkzaamheden,
 op diverse plaatsen:

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

• Snoeiwerkzaamheden (beplan-
ting en hagen); door heel de 
gemeente

• Renovatie groen; wijk Oost-
endam; van eind januari tot 
begin april 2020. 

• Snoeien van een derde deel 
van de bomen, voorname-
lijk in De Volgerlanden. Van 
maandag 17 februari tot in 
april 2020.

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

• Baggeren: in enkele delen 
van De Sandelingen, langs de 
groenstrook Ambachtsezoom 
ter hoogte van Zuidwende en 
in	het	Baxpark.	De	groen-
strook langs de Ambachtse-
zoom is verminderd toeganke-
lijk door baggerspecie. maart 
2020.
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Ruimere openingstijden 
Milieustraat
Milieustraat Noordpolder is van vrij-
dag 3 april tot en met 30 mei op vrij-
dag en zaterdag van 08.00 tot 17.30 
uur open.

De Milieustraat wordt gebruikt door 
inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht, 

Alblasserdam, Ridderkerk en Zwijn-
drecht. Die gemeenten willen in-
woners stimuleren om grof afval te 
scheiden en naar de Milieustraat te 
brengen. Daarom hebben ze samen 
besloten om de openingstijden van 
de Milieustraat te verruimen.

Het echtpaar De Jong-Staat was op 9 maart 2020 vijfenzestig jaar getrouwd. 
Burgemeester Jan Heijkoop heeft hen op deze dag gefeliciteerd met hun 
briljanten huwelijk. Het echtpaar heeft één kind, twee kleinkinderen en één 
achterkleinkind.

Officiële publicaties

Kennisgevingen 

Besluit tot ambtshalve uitschrijving 
als ingezetene uit de basisregistratie 
personen (art. 2.22 wet BRP)

Burgemeester en wethouders van 
Hendrik-Ido-Ambacht hebben beslo-
ten de adresgegevens te wijzigen van:
Naam: Vogelenzang de Jong, P
Geboren: 19-06-1986
Datum uitschrijving: 25-02-2020

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 vol-
gende 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, uit-
keringen, zorgverzekering, AOW en 
pensioen.

Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u 
het niet eens met dit besluit? Stuur 

dan een bezwaarschrift naar het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders. 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.

Verkeersbesluiten 

Wij informeren u over verkeersbeslui-
ten elektrisch oplaadpunt in de Ire-
nestraat en de Steur en over gereser-
veerde gehandicaptenparkeerplaats 
op kenteken op de Emmasingel en 

de Pruylenborg. De bekendmaking 
van de verkeersbesluiten zal terug te 
vinden	 zijn	 op	www.officielebekend-
makingen.nl. Deze verkeersbesluiten 
met bijbehorende stukken liggen met 

ingang van de dag na bekendmaking 
gedurende zes weken voor een ieder 
ter inzage in de informatieruimte 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.

waar gooi 
jij dit weg? 

hvcgroep.nl/plastic

Deze dingen vallen onder harde kunststoffen
en mogen naar de milieustraat. 
Alleen dan kunnen we ze recyclen.
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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**

Gewijzigde besluiten**

Geweigerde besluiten**

Algemene Plaatselijke Verordening/Bijzondere Wetten

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Datum activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Datum activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Datum activiteit Datum bekendmaking

Langeweg 85 Fancy Fair met rad van fortuin 9 mei 2020 tussen 08:00 en 14:00 uur 9 maart 2020

Korte	Langesteijn	2	 bouwen	3	wasboxen	bij	Esso	Expres	Langesteijn	 bouwen	 2	maart	2020

Brederodehof 39 plaatsen dakkapel voorzijde woning bouwen 13 maart 2020

Elzengaarde 35 plaatsen speeltoestel bouwen, planologisch afwijken 11 maart 2020

Hoge Kade 30 plaatsen dakkapel voorzijde woning bouwen 13 maart 2020

Veerweg 65 bouwen bedrijfsloods bouwen, planologisch afwijken 10 maart 2020

Zeis 2 t/m 46 (even)  bouwen 23 appartementen De Residentie bouwen 13 maart 2020

Rijksstraatweg ongenummerd, plaatsen antenne-installatie voor mobiele telecommunicatie bouwen, planologisch afwijken 13 maart 2020
nabij 52

Roestuin 33 plaatsen 2 dakkapellen achterzijde woning bouwen 11 maart 2020

P.C.	Hooftsingel	76	 Vergunning	kabels	en	leidingen	aan	Oasen	NV		 2	september	2019	tot	23	mei	2020	 18	maart	2020

Gemeente	 vergunning	kledinginzameling	t.b.v.	St.	Actie	Calcutta	 in	het	jaar	2021	 6	maart	2020

Gemeente vergunning kledinginzameling t.b.v. St Edukans in het jaar 2021 13 maart 2020

Gemeente vergunning kledinginzameling t.b.v. Longfonds in het jaar 2021 13 maart 2020

Gemeente vergunning kledinginzameling t.b.v. Fonds Slachtofferhulp in het jaar 2021 13 maart 2020

Gemeente vergunning kledinginzameling t.b.v. Oogfonds in het jaar 2021 13 maart 2020

Gemeente vergunning kledinginzameling t.b.v. Fonds Gehandicaptensport in het jaar 2021 13 maart 2020

Langeweg	85	 Collecteren	tijdens	de	fancy	fair		 9	mei	202	tussen	08:00	en	14:00	uur	 9	maart	2020

Gemeente	 Collecteren	t.b.v.	de	Roparun	 13	tot	en	met	18	april	2020	 13	maart	2020

* 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.


