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Wat is er mooier dan een technisch 
beroep? Want techniek is overal en 
we kunnen niet zonder. Toch kampt 
de markt met een groot tekort aan 
techneuten. Wethouder André Flach 
en Bas Noorland, directeur VMB Au-
tomation, buigen zich over een op-
lossing.

Aan technisch werk hangt nog altijd 
een negatief imago. Daar zijn beide 
heren het over eens. Te zwaar, te 
vies, te onzeker. “Maar dat is allang 
niet meer zo”, zegt wethouder Eco-
nomie André Flach, “kijk maar eens 
bij een bedrijf als VMB Automation. 
En dat bedoel ik letterlijk. Ga eens 
kijken bij een technisch bedrijf. Er-
vaar zelf hoe het daaraan toe gaat. 
Ik liet mij ook verrassen, tijdens een 
recent werkbezoek. Met techniek 
kun je zo veel doen! Meer dan je 
denkt. Je kunt niet vroeg genoeg 
starten; een doos technisch Lego is 
al een goed begin.”

Interesseren en boeien
Maar het imagoprobleem van de 

technische sector is dus groot. “In 
de jaren 80 en 90 zag je een ver-
schuiving naar hoogopgeleid per-
soneel”, weet Bas Noorland van 
VMB Automation. “We wilden geen 
vuile handen meer en keken meer 
naar de maatschappelijke status. 
Langzaam komen we daarvan terug, 
maar de achterstand is groot. Ter-
wijl techniek zo’n mooi vak is. En 
belangrijk.” Wethouder Flach geeft 
een tip: “Ga als ouder mee met je 
kind naar een technisch bedrijf. Het 
gaat om interesseren van kinderen, 
boeien van jongeren en binden van 
bestaand personeel. In Ambacht en 
de regio werken we daar hard aan.”

Deuren open
Aan de waardering van technisch 
personeel ligt het niet en volgens 
Bas Noorland is het salaris best 
goed. Zijn tip aan andere technische 
Ambachtse bedrijven: “Laat meer 
zien wat je maakt en hoe je dat 
maakt. Zet letterlijk je deuren open. 
De technische sector verdient het.”

Bas Noorland (links) van VMB Automation vertelt wethouder André Flach hoe interessant techniek kan zijn.

“Een doos technisch Lego is een goed begin”

Kwaliteit zwemwater Nieuwe piketvoertuigen

Nieuw verkeersplan voorlopig vastgesteld

Wat is lekkerder dan een verfrissen-
de duik nemen bij zomerse tempe-
raturen? Natuurlijk kunt u dat veilig 
doen in ons zwembad De Louwert, 
maar het kan bijvoorbeeld ook in 
Sandelingen-Ambacht en Waalboe-

zem-Surfplas (Rijsoord). Het water op 
die twee locaties wordt regelmatig 
gecontroleerd. Wilt u weten hoe de 
kwaliteit van het zwemwater daar is, 
kijk dan op www.zwemwater.nl.

Samen met de inwoners van Am-
bacht heeft de gemeente een nieuw 
verkeersplan uitgewerkt. We noemen 
dat het Mobiliteitsplan. Een plan dat 
op 6 juli door het college van Burge-
meester en Wethouders voorlopig is 
vastgesteld. Vanaf nu gaan we ver-
der met het verbeteren van de ver-
keersveiligheid, bereikbaarheid en 
leefbaarheid in Ambacht.

In het plan richt de gemeente zich 
vooral op de kwetsbare verkeers-
deelnemers, zoals ouderen, jeugd, 
mensen met een beperking, fietsers 
en voetgangers. Voor het opstel-
len en uitwerken ervan maakte de 
gemeente gebruik van input van de 
inwoners. Een oproep op de website 
van de gemeente, waarop 650 reac-
ties kwamen, en gesprekken met an-

dere betrokkenen leverde een groot 
aantal verbeterpunten op.

Veel ideeën meegenomen
U noemde bijvoorbeeld te hard rijden, 
oversteken van drukke wegen, par-
keerdruk en tekort aan parkeerplaat-
sen, veiligheid voor schoolgaande 
kinderen, algemene bereikbaarheid 
van Ambacht, kwaliteit van de fiets-
paden en trottoirs, bereikbaarheid 
van locaties door minder-validen en 
overlast van ongewenst vrachtver-
keer. Al uw ideeën zijn beoordeeld 
en de meeste zijn direct of indirect in 
het Mobiliteitsplan verwerkt.

Verschillende belangen
Wethouder Lafleur herkent in het 
plan veel uit de gesprekken die hij 
met inwoners voerde: “Ik ben blij 

met het plan. Verkeersvraagstukken 
zijn vaak razend ingewikkeld, omdat 
het om verschillende belangen gaat. 
Maar mede dankzij onze inwoners en 
adviseur Peter Veenbrink van SOAB 
ligt er een prima plan waar we de ko-
mende jaren goed mee uit de voeten 
kunnen.” Peter voegt toe: “Het plan 
geeft in grote lijnen weer waar we 
in Ambacht naartoe willen, en dat is 
bijvoorbeeld dat we de voetgangers- 
en fietsnetwerken optimaliseren, de 
bereikbaarheid per auto en openbaar 
vervoer in stand houden en de ver-
keersveiligheid verder vergroten. Ze-
ker voor de kwetsbare verkeersdeel-
nemers.”

U vindt een samenvatting van het Mo-
biliteitsplan via www.h-i-ambacht.nl/
Mobiliteitsplan21.

Gebrek aan technisch personeel

Een bijzonder moment op woensdag 7 juli; Jan Heijkoop ontving toen officieel de sleutels van de nieuwe piketauto’s 
voor de Officieren van Dienst Bevolkingszorg. Bij incidenten zijn zij verantwoordelijk voor de processen vanuit de ge-
meente en werken ze samen met de officieren van Politie, Brandweer, Ambulance en andere instanties. Zij zijn hierbij 
verantwoordelijk voor onder andere de opvang van personen, het nemen van milieumaatregelen, communicatie, en 
dergelijke. Tot voor kort werd in deze regio nog veelal met privéauto’s gereden. Deze waren niet herkenbaar als piket-
voertuig en dit leverde regelmatig onbegrip en gevaarlijke situaties op. De nieuwe piketvoertuigen kunnen daarnaast 
ter plaatse van het incident worden ingezet als kleine vergaderruimte of complete werkplek. Het zijn bovendien de 
eerste groene dienstvoertuigen die in de door het Ministerie bepaalde landelijke huisstijl in gebruik worden genomen. 
De nieuwe piketvoertuigen zijn gekocht door de Veiligheidsregio.
(Foto: Cees van Meerten/FotoExpressie).

Pluim voor Coen Versnel
Coen Versnel zet zich al jaren in voor 
het Comité 4 en 5 mei. Op 1 juli, de 
dag van zijn afscheid, ontving hij uit 
handen van burgemeester Jan He-
ijkoop de Pluim, een zilveren speld.

De heer Versnel was in 1990 mede-
oprichter van het Comité 4 en 5 mei. 
Na de oprichting bleef hij zich als lid 
altijd zeer actief inzetten. Zo was zijn 
inbreng medebepalend voor de her-
denking zoals wij deze nu kennen 
en was hij medeoprichter van de ge-
dichtenwedstrijd voor basisschoolleer-
lingen. Een wedstrijd die nog steeds 
jaarlijks wordt georganiseerd.

Daarnaast ging de heer Versnel op 4 
mei op de fiets altijd langs alle vlaglo-
caties om te controleren of deze voor 
de herdenking juist hingen. Ook voor 

het luiden van de klokken onderhield 
hij het contact met de kosters van de 
kerken in Ambacht. De heer Versnel 
ontving de Pluim als blijk van grote 
waardering en erkentelijkheid.
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Het echtpaar Boon-Sonneveld was op 
27 juni 65 jaar getrouwd. Burgemees-
ter Jan Heijkoop heeft hen afgelopen 

dinsdag gefeliciteerd met hun briljan-
ten huwelijk.

Het echtpaar Romijn-Booman was op 
5 juli 65 jaar getrouwd. Burgemeester 
Jan Heijkoop heeft hen op deze dag 

persoonlijk gefeliciteerd met hun bril-
janten huwelijk.

Het echtpaar Van der Ven-Ton was op 
9 juli 50 jaar getrouwd. Burgemeester 
Jan Heijkoop heeft hen een aantal da-

gen eerder persoonlijk gefeliciteerd 
met hun gouden huwelijk.

Echtpaar Boon-Sonneveld
65 jaar getrouwd

Echtpaar Romijn-Booman
65 jaar getrouwd

Echtpaar Van der Ven-Ton
50 jaar getrouwd
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Collecte
Er zijn deze week geen 
collectes.

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.

 Afsluiting rotonde Antonius-
laan;

 26 juli t/m 1 september 2021; 
omleidingsroute voor de bus 
wordt aangegeven

 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 juli gereed;

• Rondom Perenlaantje, aan-
brengen drainagesysteem en 
viertal gestuurde boringen; tot 
nader order opgeschort

• Diverse locaties - rijdende 
afzetting van GKB in verband 
met snoeiwerkzaamheden t/m 
september 

• De Laantjes, woonrijpmaken- 
t/m december 2021;

• De Straatjes, bouwrijpmaken 
t/m december 2021;
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Rotonde Antoniuslaan afgesloten

‘Zomerdag on Tour’

De rotonde Antoniuslaan is van 26 
juli t/m 1 september volledig afgeslo-
ten. Dit in verband met werkzaamhe-
den. Het verkeer wordt omgeleid met 
bebording. Voor de exacte locatie 

zie het bijgevoegde kaartje. Voor de 
bus wordt een omleidingsroute voor-
gesteld via de Pompe van Meerder-
voortsingel, de Graaf Willemlaan en 
de Van Godewijckstraat. Het busstati-

on aan de Hoge Kade (bij Cascade) is 
tijdelijk buiten gebruik. Qbuzz geeft 
alternatieven aan.

Een opendeuren-dag, waarop Am-
bachters kennis kunnen maken met 
de activiteiten van verenigingen en 
organisaties. Dat is de ‘Zomerdag on 
Tour’, het coronaproof alternatief van 
de Zomerparkdag.

Elk jaar bedankt de gemeente de vele 
Ambachtse vrijwilligers. Dit jaar is het 
thema ‘Ambacht in beweging’. Vorig 
jaar ging de Zomerparkdag vanwege 
het coronavirus niet door. In deze af-
geslankte vorm wil de gemeente de 
18de editie op een aangepaste ma-
nier door laten gaan.

Veiligheid staat voorop
“Omdat evenementen vooralsnog 
niet zijn toegestaan en we toch onze 
vrijwilligers willen bedanken en onze 
inwoners de mogelijkheid willen bie-
den om veilig en doordacht kennis 
te maken met onze verenigingen, 
is voor deze opzet gekozen”, aldus 

Steven van Die (wethouder sport). 
“Daarnaast kunnen inwoners, via een 
binnenkort beschikbare app, kiezen 
uit drie looproutes, die vanaf de ‘Zo-
merdag on Tour’ de gehele verdere 
week te wandelen zijn. Zo bieden we 
voor ieder wat wils. We vertrouwen 
erop dat inwoners zich houden aan 
de dan geldende maatregelen, zodat 
het voor iedereen veilig en leuk is.”

Speciale editie
In de week van de zomerdag ver-
schijnt er een uitneembare Zomer 
on Tour-editie in weekblad De Brug. 
Neemt u gerust alvast een kijkje op 
www.h-i-ambacht.nl/zomerdag en 
bezoek ons op Facebook (@zomer-
parkdag) en Instragram (gemeentehia 
#zpd21).

Disclaimer
Tijdens de Zomerdag On Tour hante-
ren wij de regels volgens het RIVM. 

Indien de maatregelen om versprei-
ding van het coronavirus tegen te 
gaan rond of op 28 augustus 2021 
zijn aangescherpt, dan zijn deze re-
gels leidend. Dit kan betekenen dat 
de Zomerdag on Tour niet door kan 
gaan. Als dit het geval is dan informe-
ren wij u hierover per e-mail, via onze 
social mediakanalen en/of via het ge-
meentenieuws. Ook vragen wij u om 
thuis te blijven tijdens de Zomerdag 
On Tour als u last hebt van de vol-
gende (ook milde!) symptomen:
• neusverkoudheid of hoesten of be-

nauwdheid of koorts (vanaf 38°C);
• u de afgelopen 24 uur klachten 

(COVID-19 symptomen) heeft gehad;
• u huisgenoten/gezinsleden met 

koorts en/of benauwdheidsklach-
ten heeft;

• er bij uzelf of een huisgenoot/
gezinslid in de afgelopen 14 dagen 
corona is vastgesteld.
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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.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*
Dadelgaarde 9, plaatsen dakkapel/voordakvlak | Hark 3, plaatsing tuinhuis | Hark 145 (kavel 7), bouwen woning | Frans Lebretstraat 11, plaatsen dakkapel/voordakvlak | Onderdijkse Rijweg 
248, plaatsen zonnepanelen | De Schoof 228, realiseren extra deur voor toegang winkel | Jan P. Vethstraat 48, plaatsen dakkapel/voordakvlak | Vrouwgelenweg 96, bouwen perceelbrug 
met toegangspoort | Vrouwgelenweg 108, bouwen perceelbrug met toegangspoort.

Verleende omgevingsvergunningen**
Kersengaarde 10, realiseren dakopbouw | Rijksweg A16 5, uitbreiden restaurant met McDrive | Sikkel 41, realiseren dakkapel voor-/achterzijde hoofddakvlak en opbouw garage | Wassenaar 
van Obdampark 10, 2 kleine dakopbouwen, wijzigen gevels en constructieve doorbraak.

Besluit buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning**
Graaf Willemlaan 1, plaatsen berging/overkapping.

Activiteitenbesluit
Van Godewijckstraat 22, milieumelding.

Besluit anticiperen op de verzamelwet Hersteloperatie toeslagen
Wet kwijtschelding publieke schulden voor gedupeerden toeslagenaffaire.

* 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 vergunningverlening 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. Hieronder leest u een verkorte versie. Surf voor alle informatie over uw eigen buurt naar https://overuwbuurt.overheid.nl. Ontvang tevens berichten via de 
e-mailservice of de app.

Officiële publicaties

Van energielabel D naar A met minimale 
investering
DAR Bouwadvies is begin 2021 
naar Ambacht verhuisd. Aangezien 
energielabel-C vanaf 2023 verplicht 
wordt voor kantoren, maakte het be-
drijf handig gebruik van de verhui-
zing om energiebesparende maatre-
gelingen toe te passen in het pand 
dat uit 1992 dateert.

“Toen wij het pand betrokken, was 
het enorm gedateerd”, zegt ing. 
David Roelofs, oprichter en mede-
eigenaar van DAR Bouwadvies, een 
bouwkundig adviesbureau dat zich 
voornamelijk bezighoudt met ver-
gunningen en (bouw)regelgeving. 
“Wij hebben geïnvesteerd in de ver-
bouwing, maar tegen onze verwach-

tingen in hebben we slechts een 
fractie daarvan gebruikt voor ener-
giezuinige oplossingen.” Door toe-
passing van LED verlichting met be-
wegingsmelders en het bevestigen 
van buitenzonwering kreeg het pand 
aan de Veersedijk al een veel hoger 
label. Met de juiste verhouding ge-
bruiksfunctie (bijeenkomstfunctie en 
kantoor) haalde de kantoorruimte 
precies label A.

Aan de slag
“Mensen denken vaak dat hele dure 
oplossingen nodig zijn voor een ho-
ger energielabel”, vertelt David. “Dat 
is helemaal niet nodig. Bij 9 van de 
10 gebouwen is bijvoorbeeld de ver-

lichting al toe aan vervanging. Mijn 
tip is om van het moment gebruik 
te maken. Combineer noodzakelijke 
verbouwingen met energiebesparen-
de maatregelen. Maar wacht vooral 
niet te lang. De kans bestaat name-
lijk dat u tegen het einde van 2022 
geen erkend bedrijf meer kunt vin-
den die nog beschikbaar is voor het 
verstrekken van een energielabel.”

Wethouder Duurzaamheid Ralph Laf-
leur: “Nu is hét moment om in te zet-
ten op energiebesparing. Zowel grote 
als kleine aanpassingen dragen hier-
aan bij. Het gaat erom dat we ons 
samen inzetten voor een duurzamere 
samenleving”. David Roelofs van DAR Bouwadvies toont het behaalde energielabel A.


