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Ook Ambacht kiest maart volgend 
jaar een nieuwe gemeenteraad. Wat 
doet een gemeenteraad eigenlijk? 
En: is raadslid zijn misschien iets 
voor u?

“De gemeenteraad heeft veel meer 
invloed dan de meeste mensen den-
ken”, zegt Gert Logt, als griffier de 
belangrijkste adviseur van de ge-
meenteraad. “Te weinig mensen be-
seffen hoe belangrijk de gemeente-
raad is en hoeveel invloed de leden 
hebben. Maar van lantaarnpaal tot 
parkeervak, van boom tot speeltoe-
stel en van afvalinzameling tot ener-
gievoorziening tot bedrijvenpark tot 
supermarkt: over vrijwel alles in de 
buitenruimte beslist de gemeente-
raad door de regels te bepalen waar 
de plannen van het college, dus bur-
gemeester en wethouders, aan moe-
ten voldoen.”

Politiek Actief
Gert en zijn collega Anneroos Dek-
ker organiseren weer de cursus ‘Po-
litiek Actief’. “In vier bijeenkomsten 
leggen we uit hoe de gemeente be-
stuurd wordt, hoe besluiten worden 
genomen en hoe de gemeenteraad 

die kan beïnvloeden”, vertelt Gert. 
“Ook oefenen we debatteren en 
hebben we het over raadslid-zijn. 
Dat ben je namelijk 24 uur per dag 
en dat heeft gevolgen. Tot slot vol-
gen we de raadsvergadering van 
maandag 4 oktober, dan spreken we 
ook met de huidige raadsleden en 
de voorzitter van de gemeenteraad, 
burgemeester Jan Heijkoop.”

Waarom deze cursus?
“We merken dat er vraag naar is”, 
beantwoordt Gert de vraag waarom 
de griffie deze cursus biedt. “Ook is 
het goed als mensen weten hoe de 
gemeentepolitiek werkt. En we ho-
pen dat het de verkiezingsopkomst 
vergroot. Helemaal mooi zou natuur-
lijk zijn als mensen ook politiek ac-
tief worden en straks de nieuwe raad 
weer een goede afspiegeling van de 
Ambachtse gemeenschap is.” De cur-
sus kan in de Raadszaal en via video- 
verbinding gevolgd worden. Meer in-
formatie: griffie@h-i-ambacht.nl.

U kunt de griffie ook volgen via
- www.twitter.com/gemraadhia
- www.facebook.com/GemeenteraadHIA
- hendrikidoambacht.raadsinformatie.nl Gert Logt, griffier van Hendrik-Ido-Ambacht nodigt iedereen uit voor de cursus ‘Politiek Actief’

“Gemeenteraad belangrijker dan gedacht”

Positieve jaarrekening in een uitzonderlijk jaar

Verlenging Tozo in de 
Drechtsteden

Met jongeren in gesprek

Bolidt: ‘koploper’ duurzaam ondernemen

Het college van burgemeester en 
wethouders is tevreden over de af-
sluiting van de jaarrekening 2020 
met een positief resultaat.

“We hebben een uitzonderlijk jaar 
achter de rug. Een jaar wat door de 
komst van corona veel onzekerheden 
kende. Het is goed om te zien dat 
we ondanks deze onzekerheden, het 

jaar positief kunnen afsluiten” aldus 
wethouder André Flach bij de pre-
sentatie. In 2020 is er in Ambacht, 
ondanks de coronacrisis, ook veel 
bereikt. Zo werd het preventieplan 
door de raad vastgesteld, kwam de 
participatienota tot stand en werden 
er belangrijke stappen gezet in de 
ontwikkeling van het Waterbusplein 
en Bedrijvenpark Ambachtsezoom. 

Daarnaast was er speciaal oog voor 
inwoners en ondernemers die door 
corona in de problemen kwamen.

Financieel positief resultaat
De gemeente sluit het jaar 2020 af 
met een positief resultaat van bijna 
7 ton. Onder andere door een mee-
valler met bouwleges en een lagere 
rente, gecombineerd met een solide 

financieel beleid. Door de verkoop 
van aandelen van Eneco en de goede 
verkoop in De Volgerlanden is de 
schuldenpositie van Hendrik-Ido-Am-
bacht in het afgelopen jaar ook fors 
verbeterd.

Illustratie
Verderop in deze krant vindt u de 
jaarrekening ook overzichtelijk weer-

gegeven in een illustratie (infograp-
hic). Hier ziet u in één oogopslag wat 
de inkomsten en uitgaven waren in 
2020 voor Hendrik-Ido-Ambacht. Wilt 
u meer weten? Kijk dan op www.hen-
drik-ido-ambacht.begrotingsapp.nl.

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 overbrug-
gingsregeling zelfstandig onderne-

mers. Vanaf 1 juli 2021 is Tozo-5 van 
kracht. Aanvragen Tozo-5 kunnen tot 
1 oktober 2021 worden ingediend. 
Kijk voor de voorwaarden en het 
aanvragen van Tozo-5 op de website 
van de Sociale Dienst Drechtsteden: 
https://rebrand.ly/SDDtozo5.

14 Jongeren tussen de 16 en 23 jaar 
gingen recent met elkaar en wethou-
der Steven van Die in gesprek. Het 
onderwerp: het normale leven weer 
oppakken nu het einde van corona in 
zicht komt.

De wethouder kijkt positief terug op 
het treffen met pizza op het gemeen-
tehuis: “Ik vond het erg inspirerend, 
omdat we zo open en eerlijk naar el-
kaar toe waren. En dat de jongeren 
hun zorgen én ideeën gedeeld heb-
ben.”

Basketbaltoernooi
Niet alles is meteen mogelijk, maar 
veel van de ideeën worden nu op-
gepakt. Te beginnen met het creëren 
van een studie- en ontmoetingsruim-
te in het Baxhuis. Ook wordt er sa-
men met Jong Zwijndrechtsewaard en 
een aantal jongeren een basketbal-
toernooi georganiseerd. De komende 
tijd gaan het jongerenwerk en de ge-
meenten samen kijken welke ideeën 
nog meer uitgewerkt kunnen worden, 
zodat we samen de coronacrisis goed 
te boven te komen.

Ondernemers die voorop lopen in 
duurzaam ondernemen. Die een lan-
getermijnvisie hebben, lef tonen en 
méér doen dan voldoen aan bestaan-
de wet- en regelgeving op het gebied 
van energie besparen. We noemen ze 
ook wel ‘koplopers’.

Eén van die koplopers in Hendrik-
Ido-Ambacht is Bolidt. Dit bedrijf 
wil een voorbeeldrol vervullen en 
andere ondernemers inspireren om 
duurzaam te ondernemen. Uit een 
rondleiding op 29 juni jl. door het 
Innovation Center bleek welke duur-
zaamheidsmaatregelen Bolidt reeds 
heeft genomen. Naast de toepassing 
van onder meer LED verlichting en 
warmteterugwinning op de ventilatie, 
liggen er ook veel zonnepanelen op 
het dak.

Bijenhotels
Natuurlijk heeft Bolidt genoeg an-
dere duurzaamheidsambities. Ralph 
Lafleur, wethouder Duurzaamheid, 
wilde weten of ze ook al groene da-
ken hebben, en met 1100 m2 aan 
zonnepanelen kan je dat wel groen 
noemen. Evenals de volledig elektri-
sche vloot personenauto’s. Ook zijn 
er vleermuiskasten en bijen- en in-
sectenhotels rondom het Experience 
Center geplaatst, wat de biodiversi-
teit op het terrein vergroot.

Save the date
Op woensdag 29 september 2021 or-
ganiseert de gemeente, in samenwer-
king met de Vereniging Ambachtse 
Ondernemers (VAO) en Omgevings-
dienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ), een 

bijeenkomst voor ondernemers op 
Antoniapolder over duurzaam onder-
nemen. Tijdens deze bijeenkomst de-
len de eerste koplopers hun verhaal. 
Houd www.h-i-ambacht.nl in de ga-
ten voor meer informatie.

Griffier Gert Logt:

Bedrijfsleider Peter Smits van Bolidt en wethouder Ralph Lafleur.
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Op dinsdagochtend 20 juli wil ver-
keerswethouder Ralph Lafleur samen 
met een groep kinderen op de fiets 
kijken welke kruispunten of wegen 
we kindvriendelijker kunnen maken.

Het start- en eindpunt is het gemeen-
tehuis. We hebben plek voor maxi-
maal 10 kinderen van 10 tot 13 jaar 
die op de fiets komen om samen met 
ons vanaf 10.00 uur een uurtje door 
Ambacht te fietsen. Aanmelden kan 

via c.duijm@h-i-ambacht.nl. We vra-
gen kinderen om bij de aanmelding 
al aan te geven welke verkeersknel-
punten zij onveilig of spannend vin-
den.

Alle (semi-)publieke sectoren en 
openbare gebouwen zijn, met het 
verdwijnen van de rookruimtes, rook-
vrij. Een mooie mijlpaal richting een 
rookvrije generatie. Ook de rookruim-
te in het gemeentehuis is sinds 1 juli 
verdwenen.

Wethouder Steven van Die: “Het is 
belangrijk dat kinderen rookvrij kun-
nen opgroeien. Dat steeds meer lo-
caties rookvrij worden is dan ook 
belangrijk. Zo verdwijnt het roken uit 
het zicht, komen kinderen er minder 

mee in aanraking en worden ze be-
schermd tegen de gevaren van mee-
roken. Ook in Ambacht ondersteunen 
wij de landelijke ambitie om in 2040 
een rookvrije generatie te hebben.”

Basisscholen
In Ambacht zijn sinds 2019 al alle ba-
sisscholen rookvrij. Ook zijn meerde-
re sportverenigingen volledig rookvrij 
of rookvrij op de ‘jeugdtijden’. Bij de 
Ridderhal en Sophiahal geven blauwe 
lijnen aan wat een rookvrij gebied is. 
Zo blijven de ingangen rookvrij en 

adem je niet de rooklucht in bij het 
binnengaan van de sportaccommo-
datie.

Speelplekken
Samen met partners blijft de gemeen-
te zich actief inzetten voor meer rook-
vrije locaties voor kinderen. Zo wordt 
op dit moment gewerkt aan het re-
aliseren van rookvrije speelplekken. 
Want een rookvrij terrein beschermt 
kinderen tegen de gevolgen van mee-
roken en vermindert de kans dat ze 
later zelf gaan roken.

Tijdens de zomermaanden rijdt Qbuzz 
een aangepaste dienstregeling. Deze 
geldt van zondag 11 juli t/m zaterdag 
28 augustus. De wijzigingen op een rij:

• Lijn 90 richting Utrecht rijdt vanaf 
11 juli t/m december 2021 met ge-

wijzigde vertrektijden. 
• Lijn 191 rijdt niet. Reis met R-net 

491 of streekBuzz 92.
• Lijn 192 rijdt niet. Reis met streek-

Buzz 92.
• Lijn 387 rijdt minder vaak.
• Lijn 416 rijdt in de ochtendspits 

minder vaak.

Op zaterdagen en zondagen wijzigen 
de vertrektijden niet ten opzichte 
van de huidige dienstregeling. De 
dienstregeling voor de treinen op de  
MerwedeLingelijn blijft geheel onge-

wijzigd. De gewijzigde vertrektijden 
kunnen invloed hebben op een reis. 
Het advies is om elke reis kort voor 
vertrek in te plannen. Vanaf zondag 
29 augustus rijdt Qbuzz weer volgens 
de huidige dienstregeling.

Begin je VAKANTIE op SEEF en fiets mee

Mijlpaal richting een rookvrije generatie

Aangepaste dienstregeling Qbuzz zomermaanden

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Werk in de wijk

 Ambachtsezoom: bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark.

 Eind december 2021.

 Inrichten Waterbusplein,
 tot voorjaar 2022

 Werkzaamheden Van Assen-
delftgaarde en de Halfweg, 
project Kruiswiel fase 3,

 12 april tot 2e week oktober 
2021

 Warmoeziershof; bestratings-
werkzaamheden;

 start 2e week juni - eind okto-
ber 2021; de werkzaamheden 
worden gefaseerd uitgevoerd 
en de woningen zijn bereik-
baar met loopschotten.

 Overige werkzaamheden,
 op diverse plaatsen:

• Veegwagen, maaien en schof-
felen in hele gemeente, door-
lopend;

• Controle en snoei van alle 
bomen: april 2021 - oktober 
2022;

• Omgeving Burg. Van Aken-
wijk, aanbrengen damwanden 
en graven watergangen-naar 
verwachting eind juni gereed;

• Rondom Perenlaantje, aan-
brengen drainagesysteem en 
viertal gestuurde boringen; 
naar verwachting eind juni 
gereed;

• Werkzaamheden aan diverse 
beschoeiingen in de gemeente 
- loopt door in juni

• Diverse locaties - rijdende 
afzetting van GKB in verband 
met snoeiwerkzaamheden

• Volgerlanden-Oost; aanbren-
gen voorbelasting  De Erfjes 
(zuid) en de Hofjes- 18 januari 
- eind juni; 

• De Laantjes, woonrijpmaken- 
tot november 2021;

• De Straatjes, bouwrijpmaken 
tot november 2021;

1

2

3

4

Collecte
Er zijn deze week geen 
collectes.

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.fixi.nl

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*
Tromplaan 32, plaatsen dakkapel/voordakvlak.

Verleende omgevingsvergunningen**
Ter Spillstraat 13, realiseren aanbouw zijgevel | Mauritsstraat 62, plaatsen dakkapel op 
achterdakvlak | Noordeind 125A, plaatsen tijdelijke kantoorunit (10 jaar) en permanente keer-
wand met erfafscheiding en toegangspoort| Olykamp 27, plaatsen dakkapel aan de voorzijde.

Verleende besluiten**
Zomertaling 55, organiseren straatfeest | De Baak, leggen/verwijderen van midden- en 
laagspanningskabels door Stedin Netten BV | Noordeinde, aanleg distributieleiding door 
Eurofiber Nederland.

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning**
Van Goijenlaan 6, vergroten kozijn aan voorzijde woning | Hoekkamp 18, uitbreiden en ver-
bouwen woning | Onderdijkse Rijweg 207, het gebruiken bijgebouw voor o.a. pedicure.

Besluit omgevingvergunningsvrij plan**
Schoffel 25, realiseren aanbouw achterzijde woning.

Besluit verlenging beslistermijn**
Onderdijk 99, bouwen van 14 starterswoningen | Brederodehof 68, 69 en 70, splitsen winkel-
ruimten en woning.

Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene
Hosseini Zahraei, S. Uitschrijving per 26-5-2021.

* 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) via 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 vergun-
ningverlening en handhaving) via telefoonnummer 14 078.

Gaan uw buren verbouwen? Wordt er een boom gekapt? Blijf op de hoogte van alles wat er in uw buurt gebeurt, zoals evenementen, kap- en bouwvergunningen, verkeersbesluiten en 
nieuwe of gewijzigde wetgeving. Vanwege gewijzigde wetgeving, leest u hieronder een verkorte versie. Sinds 1 juli jl. surft u voor alle informatie over uw buurt naar
https://overuwbuurt.overheid.nl. Ontvang tevens actuele berichten via de e-mailservice of de app.

Officiële publicaties



het jaar 2020                 In één Oogopslaghet jaar 2020                 In 
Het college van burgemeester en wethouders is tevreden met het �nancieel 
positieve resultaat dat de jaarrekening 2020 van Hendrik-Ido-Ambacht laat 
zien. Het is een uitzonderlijk jaar geweest. Een jaar dat door de komst van 
corona veel onzekerheden kende. Dit betekent dat de gemeente ook 
terughoudend blijft in het doen van nieuwe uitgaven. Toch is er in 2020 ook 
een hoop bereikt. Het preventieplan 'De kracht van Ambacht', waarmee we 
samen met partners inzetten op het bieden van vroegtijdige en preventieve 
ondersteuning aan inwoners, is vastgesteld. En we verbeterden onze 
informatiepositie als het gaat om het opsporen van fraude en ander crimineel 
ondermijnend gedrag door de samenwerking met Meld Misdaad Anoniem. 
Daarnaast gaven we vorm aan onze visie op participatie door samen met de 
raad en inwoners de participatienota 'Ambachtse aanpak' te ontwikkelen. Ook 
kwam er geld beschikbaar voor de sanering en het bouwrijp maken van het 
Waterbusplein en inmiddels is al met de bouw gestart. Met het vaststellen van 
het integraal huisvestingsplan basisscholen zetten we een belangrijke stap in 
de ambitie om meer kinderen in moderne, frisse en duurzame schoolgebouwen 
les te laten krijgen.

Het college van burgemeester en wethouders

Sociaal, Welzijn, Educatie

waar ging het naar toe?

inkomsten

waar kwam het vandaan?

 Dit leverde een overschot op 
van € 700.000,- 

De totale uitgaven in 2020
waren € 123,2 miljoen123
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Peildatum 
31-12-2020:
31.249 inwoners34,6

MILJOEN

De gemeente sluit het jaar 2020 �nancieel positief af met een resultaat 
van bijna 7 ton. Dit komt onder andere door een meevaller met 
bouwleges en een lagere rente, gecombineerd met een solide 
�nancieel beleid. Een groot deel van dit overschot investeren we 
weer in het mooier en leefbaarder maken van onze gemeente.

uitgaven

Meer lezen over de onderwerpen uit deze jaarstukken? 

Dat kan heel gemakkelijk via: 

hendrik-ido-ambacht.begrotingsapp.nl

JAARSTUKKEN-APP

Onderwijs, sport, cultuur, recreatie, inkomensregelingen, WMO, jeugdzorg 34.587.000€ 1.107€

Ruimtelijke ordening, 
economie en wonen

4,4

MILJOEN

Economie, bedrijvenloket, milieu, ruimtelijke ordening, wonen en bouwen 4.434.000€ 142€

Buitenruimte

Verkeer en vervoer, openbaar groen, riolering, afval, begraafplaats 13.605.000€ 435€

Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

Openbare orde, brandweer, bestuur en overhead, burgerzaken, treasury 16.113.000€ 516€

Grondbedrijf ± Overig

54,5

MILJOEN

De Volgerlanden, Ambachtsezoom en Centrumgebied

Storting reserves 

32.911.000

21.616.000

€

€

1.053

692

€

€

verkocht

123
MILJOEN

,9

Totale inkomsten 
over 2020 

48,2

Rijksbijdragen

32,7

Grondbedrijf

4,7
Beschikking

over reserves

23,9
Overige 

inkomsten

verkocht

14 ,4

Lokale belastingen 
en he�ngen

13,6

MILJOEN

16,1

MILJOEN

inwoner

€

Kengetallen

Aandeel samenwerkingsverbanden  
(GR Drechtsteden, Dienst Jeugd 
& Gezondheid)

Eigen vermogen

Langlopende schulden

Aantal inwoners

Aantal woningen

€ 33.625.000

€ 52.000.000
€ 101.750.000
31.249
12.373

€

Per 31 december 2020

"Positieve jaarrekening 
in onzekere tijd"
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Logo Zwijndrecht

Ons energiesysteem is de manier 
waarop we energie opwekken, 
vervoeren en gebruiken. 
Momenteel komt daar veel CO2 bij 
vrij. In 2050 willen we een volledig 
duurzaam energiesysteem. 
Daarom gaan we steeds meer 
zonne- en windenergie opwekken. 
We gaan ook andere warmte-
bronnen dan aardgas gebruiken 
voor onze woningen. Welke 
stappen we hiervoor nemen in 
onze omgeving? Dat staat in de 
Regionale Energiestrategie (RES) 
Drechtsteden 1.0. 

De energietransitie in Hendrik-
Ido-Ambacht

Hoe gaan we duurzame energie 
opwekken?

We willen zoveel mogelijk gebruik 
maken van zonnepanelen op grote 
daken. Maar dat is nog niet genoeg. 
Daarom willen we ook energie 
opwekken via zonneparken en wind-
turbines. Voor kleinere zonneparken 
(zonneweides) kijken we naar de 
beschikbaarheid van ‘lege’ plekken 
(spoor- en wegbermen of voormalige 
stortplaatsen). 

Duurzame warmtebronnen

Omdat we gaan stoppen met het ge-
bruik van aardgas, hebben we andere 
warmtebronnen nodig voor onze 
gebouwen. We willen, waar mogelijk, 
gebruik maken van duurzame 
warmte die in onze regio aanwezig 
is. Deze warmte komt via een 
warmtenet de huizen binnen. Vóór 

2030 sluiten we het liefst 25.000
woningen aan op een warmtenet. 

Samen staan we sterk

De energietransitie gaat alleen lukken 
als we allemaal meedoen. Bijvoorbeeld 
door fl ink te besparen op ons 
energieverbruik, thuis en op het 
werk. 

Deze gebieden zijn het resultaat van 
zorgvuldig onderzoek waaraan 
inwoners en maatschappelijke 
organisaties een belangrijke bijdrage 
hebben geleverd. Het realiseren van 
zonneparken of windturbines is aan 
strenge regels gebonden en alleen 
mogelijk als het landschap wordt 
versterkt in plaats van verstoord. 
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Zon en wind
Er zijn vier gebieden geselecteerd die geschikt 
kunnen zijn voor het grootschalig opwekken van 
zonne- of windenergie:

• Noordkant van Kijfhoek in Zwijndrecht (zon)
• Langs de Betuwelijn/A15 (zon)
• Langs de A15 (zon en/of wind)
• De westkant van de A16 (zon en/of wind) 

Uitwerkingsgebieden
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Meer informatie:

De RES Drechtsteden in drie minuten

De energietransitie

Praktische tips

www.res-drechtsteden.nl

www.drechtstedenenergie.nl

www.regionaalenergieloket.nl


