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Het Historisch Genootschap bewaart 
de historie van Ambacht. Want, zo 
zegt het genootschap, we willen 
Ambachters bewust blijven maken 
van hun verleden. Sinds kort ge-
beurt dat in een nieuw onderkomen 
van Den Brommert.

Ze glimmen allebei van gepaste 
trots. Want het nieuwe pand van 
Den Brommert (gebouwd aan het 
eind van de 18de eeuw) opent voor 
het Historisch Genootschap nieuwe 
mogelijkheden. Daar zijn voorzit-
ter Alie Tas en bestuurslid Arie 
Verhoeven het roerend over eens. 
“Het is een prachtig pand met een 
professionele uitstraling”, vertelt 
Alie. En Arie vult aan: “Eerlijk ge-
zegd schaamden we ons soms voor 
het vorige pand, verscholen in een 
steeg, maar in het nieuwe pand van 
Den Brommert willen we zo veel 
mogelijk mensen binnenkrijgen.”

Sympathie
Het plan voor een nieuw onderko-
men is zeven jaar geleden gestart. 
Na een rondje langs alle politieke 

partijen groeide de sympathie en 
op 12 september was de officiële 
opening. “We zien het zonder meer 
als een mijlpaal”, zegt Arie Ver-
hoeven met een glimlach. “Maar, 
we zijn er nog niet. Nu willen we 
wat terugdoen voor de Ambachtse 
gemeenschap, die het ons via het 
CAI-fonds en het gemeentebestuur 
mogelijk heeft gemaakt dit resultaat 
te bereiken.”

Lezingen en exposities
In Den Brommert organiseert het 
Historisch Genootschap een esta-
fette aan activiteiten. Alie Tas somt 
op: “Lezingen, tentoonstellingen, 
projecten voor scholen, podcasts, 
de zomermarkt en exposities, om 
maar wat te noemen. We doen zo 
veel mogelijk om Ambachters be-
wust te maken van hun verleden, 
van de geschiedenis van hun woon-
plaats. Er ligt immers een relatie 
tussen het verleden, het heden en 
de toekomst.”

www.histgenhia.nl Bestuurslid Arie Verhoeven en voorzitter Alie Tas van het Historisch Genootschap zijn erg blij met het nieuwe pand 
van Den Brommert.

Historisch Genootschap bewaart geschiedenis

Eigenaar
aanhanger
gezocht
Aan de Tesselschadestraat staat al 
enige tijd deze aanhanger. Ondanks 
inzet van team Handhaving hebben 
we de eigenaar nog niet kunnen ach-
terhalen.

De eigenaar van deze aanhanger 
wordt dringend verzocht zich voor 
maandag 5 oktober te melden bij 
Handhaving Hendrik-Ido-Ambacht via 
telefoonnummer 14078.

We verwijderen de aanhanger na 5 
oktober als de eigenaar zich niet 
meldt. De kosten hiervan worden 
doorbelast aan de eigenaar.

“Gepast trots op nieuwe pand”

Beste Ambachters,

Er zijn weer nieuwe en strengere 
maatregelen om het coronavirus 
tegen te gaan, zoals het kabinet 
maandag tijdens de persconferentie 
bekendmaakte. Het aantal besmet-
tingen neemt snel toe, er worden 
meer coronapatiënten in ziekenhui-
zen opgenomen, ook op de inten-
sive care.

De ziekenhuizen maken zich op 
voor een tweede golf, waarvan we 
hoopten dat die er (nog) niet zou 
komen. Tegelijkertijd lijken veel 
mensen klaar te zijn met corona. 
Maar, beste mensen, corona is nog 
niet klaar met ons. De bekende re-
gels om besmetting tegen te gaan, 
blijven voorlopig heel belangrijk: 
was vaak uw handen met zeep, 
houd overal 1,5 meter afstand van 
elkaar en hoest en nies in uw el-
leboog. En hebt u ziekteverschijn-
selen zoals verkoudheid, koorts en 
hoesten, laat u dan testen.

Het vraagt veel van u en van mij. 
Maar ik doe het niet alleen voor 
mijzelf, ook voor een ander. Bijvoor-
beeld voor iemand die niet over een 
goede gezondheid beschikt, of ge-
woon pech heeft en door corona-

besmetting in het ziekenhuis ligt. 
Ik kan zo een aantal dierbaren op-
noemen voor wie ik me graag aan 
de regels houd. Hoe lastig het soms 
ook is.

Samen hebben we de eerste golf 
klein gekregen. Laten we alstublieft 
met z’n allen een tweede lockdown 
voorkomen. Ik vraag u daarom nog-
maals: houd u aan de maatregelen! 
Voor uzelf en voor uw en ander-
mans naasten. Laten we er voor 
ieders gezondheid samen aan wer-
ken om de tweede golf ook klein 
te krijgen.

Jan Heijkoop
Burgemeester

Blog burgemeester Heijkoop
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Wethouder André Flach ging voor het 
eerst sinds de coronacrisis weer eens 
op bedrijfsbezoek. Op donderdag 24 
september ging hij langs bij restau-
rant Bas. Eigenaren Bas en Nikolina 
vertelden dat zij, net als veel andere 
horecaondernemers, last hebben van 

de coronamaatregelen. Als startende 
ondernemers is het een zwaar jaar, 
waarbij de gevolgen van het virus 
nog steeds voelbaar zijn. Vanwege 
de richtlijnen van het RIVM is er op 
dit moment plaats voor 40 gasten.

05 ok
t

12 ok
t

14 ok
t

13 ok
t

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen

Om 20.00 uur
Commissie WOS
Online te volgen

Om 20.00 uur
Commissie ABA-
Financiën
Online te volgen

Om 20.00 uur
Commissie RZ-
De Volgerlanden
Online te volgen

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

Agenda

Werk in de wijk

 Ambachtsezoom; bouwrijp ma-
ken toekomstig bedrijvenpark,

 tot eind december 2020.

 Tussen de Stekelbaars en 
Onderdijkse Rijweg;

 bouw fietsbrug tot
 9 oktober 2020.

 Stekelbaars en Voorn;
 aanleg rijbaan (definitief),

 tot 30 oktober 2020.

 Agnes Bartoutslaan - De 
Plaats; verwijderen brug door 
onderhoudswerkzaamheden,

 tot eind oktober 2020.

 Hoge Kade; vervangen van 
visvlonder,

 van 12 oktober t/m
 6 november 2020.

 Dorpsstraat; rioolwerkzaam-
heden, Afgesloten voor alle 
verkeer

 van 5 t/m 7 oktober 2020.

 Overige werkzaamheden,
 op diverse plaatsen:

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

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

• Kappen van bomen op diverse 
locaties; eind oktober 2020

 Rioolreiniging en rioolwerk 
van binnen uit op diverse 
plekken in de gemeente tot 
eind september

1 6

2

3

4

5

Gehuld in rode capes gingen ver-
keershelden van SOL De Water-
vlinder donderdag 24 september 
met de politie op pad. Ze spraken 
automobilisten aan om aandacht te 
vragen voor veilig rijgedrag.

Bij drukke verkeerspunten vallen 
relatief veel slachtoffers. Op de 
drukke momenten in de ochtend 
en de middag, wanneer schoolkin-
deren oversteken, raken automo-
bilisten het overzicht soms kwijt. 
Voetgangers en fietsers zijn dan 
een kwetsbare groep.

Maak een punt van nul
Daarom is een regionale verkeers-
veiligheidscampagne ontwikkeld. 
Deze sluit aan bij de gemeentelijke 
en provinciale missie: “Maak een 
punt van nul verkeersslachtoffers”.

Verkeersveiligheid in Ambacht
Samen met politie en scholen werkt 

de gemeente op allerlei manieren 
aan de verkeersveiligheid voor kin-
deren, bijvoorbeeld door te zorgen 
voor veilige schoolroutes. Inwoners 
kunnen kansen en knelpunten voor 
mobiliteit aangeven op de website 
www.h-i-ambachtmobiliteit.nl. De 

reacties dragen bij aan een nieuw 
mobiliteitsplan van Hendrik-Ido-
Ambacht voor de periode 2021-
2030.

www.maakeenpuntvannul.nl
www.facebook.com/verkeersheld

Verkeershelden vragen aandacht voor 
veilig rijgedrag

Verkeersveiligheid

De verkeershelden van SOL De Watervlinder spraken automobilisten aan 
en vroegen of zij ook verkeersheld willen worden.

Bas en Nikolina van restaurant Bas ontvingen wethouder Flach in hun res-
taurant op de Veersedijk 6.

Collecte
Brandwondenstichting
5 tot 10 oktober

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Bedrijfsbezoek
restaurant BasINLOOPOCHTEND

GEHEUGENSTEUN
bedoeld voor mensen met 
dementie, hun mantelzorgers 
en iedereen die op wat voor 
manier dan ook betrokken is 
bij de ziekte dementie.

•
 

 klaar! u voor staan thee en Koffie  

• Informeel samenzijn

  
 

 

• uw Stel

Lotgenotencontact  
 

  Ambacht H.I.wijkteam  sociaal het vanuit
ervaringsdeskundigen

   
      encasemanager    

 aanwezige de aan vragen 

•    

Namens werkgroep 
Dementievriendelijke gemeente,
Cristine Ruinard 

Elke
 uur 12.00 tot 10.00 

maand  de van donderdag 1e 
van
ocatieL Restau Ontmoetingscentrum  rant

Van           
Hendrik-Ido-Ambacht             

 146 Kijfhoekstraat 
 Wielstaete 

 

KOM EN 
PRAAT 
MEE OVER 
DEMENTIE
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Agenda openbare raadsvergadering
Op maandag 5 oktober 2020 verga-
dert de raad fysiek in de raadzaal 
van het gemeentehuis. Hierbij wordt 
rekening gehouden met 1,5 meter 
afstand. Door het beperkt aantal 
zitplaatsen is het niet mogelijk om 
publiek toe te laten. U kunt de ver-
gadering wel volgen via de website 
van de gemeente: https://hendrik 
idoambacht.raadsinformatie.nl/.

Op de agenda staan de volgende 
vaste punten: opening, vaststelling 
van de agenda, spreekrecht bur-
gers, vragenhalfuurtje raadsleden, 
notulen raadsvergadering, lijst van 
ingekomen stukken en eventuele 
mededelingen 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 
voorstellen:

7.  Raadsvoorstellen Algemeen
  Bestuurlijke Aangelegen-
  heden - Financiën
7.1  Herbenoeming voorzitter
  Rekenkamercommissie
7.2 H Monitor Groeiagenda 
7.3 D Krediet beschikbaar stellen
  t.b.v. videostreaming om te
  voldoen aan de wettelijke
  vereisten ingevolge
  Covid-19 mb.t. vergaderen

8.  Raadsvoorstellen Welzijn,
  Onderwijs, Sociale Zaken
8.1 D Verordening leerlingenvervoer
  Hendrik-Ido-Ambacht 2021
8.2 H Zienswijze begrotingswijziging
  SOJ 2020
9.  Raadsvoorstellen Ruimtelijke
  Zaken - De Volgerlanden
9.1 D Jaarverslag De Volgerlanden
  2019
9.2 H Vaststelling bestemmingsplan
  koetsverhuurbedrijf
  Energieweg 1 (naast
  Krommeweg 20)
9.3 D Regionale Energiestrategie
9.4 H Visie op witte vlekken
  in Hendrik-Ido-Ambacht 
9.5 H Toegangsbesluit coördinatie-
  regelen Dorpsstraat 62 

U kunt de stukken inzien via:
www.h-i-ambacht.nl/gemeenteraad.
In het scherm kunt u dan klikken 
op ‘Vergaderstukken’ in raadsinfor-
matie.

Wilt u uw mening geven over een 
agendapunt?
Maak dan gebruik van het spreek-
recht aan het begin van de vergade-
ring. Dit moet u ten minste 48 uur 
voor aanvang van de vergadering 
melden bij de griffier. De griffier is be-
reikbaar via telefoonnummer 14 078 
en e-mail gh.logt@h-i-ambacht.nl. U 
geeft dan aan over welk onderwerp 
u iets wilt zeggen. Vermeldt ook uw 
naam, adres en telefoonnummer.

Inspreken
Tijdens de vergadering krijgt u maxi-
maal vijf minuten het woord van de 
voorzitter. Wanneer er meerdere in-
sprekers 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 spreek-
tijd bedraagt dertig minuten. Door 
de coronamaatregelen kan er geen 
publiek in de raadzaal aanwezig 
zijn. Insprekers kunnen aan het be-
gin van de vergadering inspreken, 
om vervolgens thuis via de gemeen-
telijke website het debat verder te 
volgen. Het is niet mogelijk om bij 
de raadsvergadering aanwezig te 
blijven.

Drechtstedendinsdag 6 oktober 2020
Op dinsdag 6 oktober 2020 vindt de 
maandelijkse bijeenkomst van de 
Drechtstedengemeenten plaats, dit 
keer in de Lockhorst in Sliedrecht. 
Vanwege de maatregelen rond het 
coronavirus wordt de vergadering 
zonder publiek gehouden. U kunt de 
vergadering wel volgen via de web-
site https://drechtsteden.notubiz.nl.

De agenda van de Carrousel
Sociaal:

19.30 uur: Bijeenkomst over Respijt-
zorg
Mevrouw Clémence Ross-van Dorp 
(oud-staatssecretaris) legt uit wat 
het belang is van respijtzorg (zorg 
voor mantelzorgers) en wat ge-
meenten kunnen doen om deze zorg 

goed in te zetten voor haar burgers. 
Met onderzoeksbureau Obelon on-
derzocht zij de respijtzorg praktijk 
binnen verschillende gemeenten en 
deed zij verschillende aanbevelin-
gen voor gemeenten en landelijke 
beleidsvoerders.

21.00 uur: Voorstel Actualisatie Ver-
ordening maatwerkvoorzieningen 

maatschappelijke ondersteuning 
Drechtsteden

21.30 uur: Informatiebijeenkomst 
over de aanpassingen in de Wet 
gemeentelijke schuldhulpverlening 
(2021) en de ontwikkeling van het 
beleidsplan Schuldhulpverlening 
2021-2024 Drechtsteden.

De aanvangstijden zijn een schat-
ting. Als een voorgaand onderwerp 
korter duurt of uitloopt, kunnen de 
aanvangstijden eerder of later zijn. 
Meer informatie, zoals agenda’s en 
bespreekstukken, vindt u in het 
Raadsinformatiesysteem van de 
Drechtsteden. Hebt u vragen? Stuur 
ze aan regiogriffie@drechtsteden.nl.

Week tegen Eenzaamheid
Van 1 tot en met 8 oktober is het 
Week tegen Eenzaamheid. Door 
het hele land is er dan extra aan-
dacht voor het thema eenzaam-
heid, met als hoofdboodschap: 
‘Kom erbij!’. Het voorkomen van 
eenzaamheid begint met het leg-
gen van contacten.

Voelt u zich eenzaam en wilt u in 
contact komen met anderen kijk 
dan eens voor activiteiten in Hen-
drik-Ido-Ambacht op:

https://deblijeborgh.nl/activiteiten/
https://hiarz.nl/
https://www.hi5ambacht.nl/
https://www.histgenhia.nl/
https://www.zonnebloem.nl/hendrik-
ido-ambacht

https://stichting-cascade.nl/

Voelt u zich eenzaam en heeft u 
behoefte aan een goed gesprek 
over eenzaamheid of iemand die 
u helpt om aan activiteiten deel te 
nemen neem dan contact op met 
een van de ondersteuners van het 
Sociaal Wijkteam in Hendrik-Ido-
Ambacht:

www.sociaalwijkteamambacht.nl

NB: Het is mogelijk dat activitei-
ten vanwege de aangescherpte 
coronamaatregelen worden gean-
nuleerd.
Kijk op de website of neem con-
tact op met de organisatie voor de 
actuele stand van zaken.

De maandelijkse test van de alarmeringssirene is op maandag 5 oktober 2020 om 12.00 uur.
Kijk op www.ambachtveilig.nl wat u moet doen als de sirene op een ander moment gaat.

Het echtpaar Van Den Heerik-De Pee is op 25 september 50 jaar getrouwd. Burgemeester Jan Heijkoop heeft hen 
gefeliciteerd met hun gouden huwelijk en namens de gemeente een attentie overhandigd.

Gewoon 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.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

Nieuwe aanvragen*

Verleende omgevingsvergunningen**

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Schildmanstraat 44 plaatsen dakopbouw en dakkapel bouwen 22 september 2020

Hoogstraat 1 deels omzetten gebruikersfunctie wonen naar Bed & Breakfast planologisch afwijken 21 september 2020

Schildmanstraat 66 plaatsen dakopbouw en dakkapel bouwen 22 september 2020

Vrouwgelenweg 13 plaatsen sluis, dakkapel zijgevel, opbouw op achter aanbouw bouwen, planologisch afwijken 16 september 2020
 en maken nieuwe trap naar zolder

* 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.

Verleende besluiten**

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten

Adres Omschrijving Datum activiteit Datum bekendmaking

Sophiapromenade 2 het plaatsen van een reclamebord doorlopend tijdens winkeltijden 21 september 2020

Vrouwgelenweg het maken van een bouwaansluiting door Oasen NV 21 september tot 21 december 2020 30 september 2020

Gemeente het venten met biologische eieren op werkdagen tussen 09:00 en 21:00 uur 24 september 2020


