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Woensdag 10 oktober is de Dag van de Duur-
zaamheid. Op deze dag staan we extra stil bij 
het belang van een maatschappelijk verant-
woord leven, milieu, ecologie en toekomstge-
richt denken. 

In onze gemeente gaan we duurzaam om met 
bomen. Dat dit niet helemaal duidelijk was in 

de wijk De Volgerlanden, bleek toen onder-
staande foto online gedeeld werd en viral ging 
op social media met de tekst: Je had maar 
één taak.

We wilden voor de nieuwe bewoners in de wijk 
de stoep aanleggen, maar de bomen waren al 
geplant. Het is nu duurzaam om te wachten 
met verplaatsen van de boom, want de bla-
deren vallen nog niet af. Zodra de boom ver-
plaatst kan worden, zorgen we voor een nieu-
we plek en uiteraard ook voor een hele stoep.

Wist u dat duurzaamambacht nu een eigen 
Twitteraccount heeft? Hierop tonen we de vele 
duurzame plannen, ideeën en uitvoeringen 
daarvan in en om onze gemeente. We delen 
lokale en regionale berichten die voor Am-
bachters interessant kunnen zijn, bijvoorbeeld 

over elektrisch rijden, zonnepanelen, groene 
daken, aardgasvrij en de energietransitie. 

@duurzaamambacht
We zijn ook benieuwd naar duurzame Am-
bachtse initiatieven. Weet u zo’n mooi initia-
tief en wilt u dat met ons delen? Laat het ons 
dan weten in uw tweet: @duurzaamambacht.

Vragen, suggesties en opmerkingen over 
duurzaamheid kunt u ons ook e-mailen via 
duurzaam@h-i-ambacht.nl

Voedsel weggooien? Nee, dat is verspilling en 
levert ook extra onnodig afval op. Voedselver-
spilling voorkomen we door bijvoorbeeld op 
maat in te kopen en te koken, voorraden op te 
eten voordat ze bederven en de restjes te ver-
werken in een maaltijd voor de volgende dag. 

Wist u dat we van restjes bijvoorbeeld een 
ovenschotel, soep of boerenomelet kunnen 
maken? Op de website van het Voedingscen-

trum doet u inspiratie op om te koken met 
restjes: www.voedingscentrum.nl. Ook kunt u 
de restjes een aantal dagen in de koeling be-
waren of invriezen.

Als er toch iets weggegooid moet worden, dan 
kunt u dat in de juiste afvalbak doen. Weet u 
niet zo goed welk product waarin hoort? Kijk 
dan op www.afvalscheidingswijzer.nl

ACTIVITEITENKALENDER

• Maandag 15 oktober
 Vanaf 20.00 uur
 Commissie W.O.S. 
 Raadzaal gemeentehuis

• Woensdag 17 oktober
 Vanaf 20.00 uur
 Commissies RZ - De Volgerlanden /
 ABA - Financiën
 Raadzaal gemeentehuis

• Maandag 5 november
 Vanaf 19.00 uur
 Raadsvergadering – behandeling
 begroting 1e termijn
 Raadzaal gemeentehuis

• Donderdag 8 november
 Vanaf 19.00 uur
 Vervolg raadsvergadering
 Raadzaal gemeentehuis

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

Première Mijn naam is Sophia

Boom in de stoep Duurzaamambacht op Twitter

Van restjes tot maaltijden

“Het publiek was enthousiast!”

De documentaire Mijn naam is Sophia is vo-
rige week woensdag in première gegaan in 
Cascade. Na afloop waren de bezoekers en-
thousiast! Regisseur Thomas van der Giessen 
is blij: “Je merkt dat het Ambachtse de Am-
bachters aantrekt.”
 
Thomas vertelt: “De documentaire zou eerst 
worden vertoond in het Bezoekerscentrum 
Sophia. Dit is niet doorgegaan, want het cen-
trum is nog niet af. Daarom is Mijn naam is 
Sophia meteen in première gegaan en met suc-
ces, want het was uitverkocht! De avond be-
gon met een openingswoord door een van de 
bestuursleden van de Stichting Bezoekerscen-
trum Sophia, Jelle van der Weijde. Samen met 
Denny Nugteren, ander bestuurslid, zijn zij de 
initiatiefnemers van deze film. Gevolgd door 
een woord van burgemeester Jan Heijkoop. 
Daarna heb ik ook een kort woordje gedaan 
over de making of van de documentaire.”

De polder vertelt
“In de documentaire vertelt Sophia, de polder, 
wat er met haar is gebeurd; van zandplaat naar 
polder tot weer teruggeven aan de natuur en 
verhalen uit de omgeving. Zo ligt er tegenover 

de polder een galgeplaat en op de punt van 
de polder heeft een scheepsloperij gezeten. 
Zij vertelt over haar ontstaansgeschiedenis 
met meer dan 50 figuranten waaronder onze 
burgemeester Jan Heijkoop en oud-wethouder 
Floor van de Velde. Het is nagespeeld in histo-
rische kostuums en op middeleeuwse locaties. 
Zo ga je dus door het verhaal van Sophia, de 
polder, heen.”

De regisseur blikt terug: “Na 40 minuten 
hoorden we veel positieve reacties! De be-
zoekers vonden het leuk en wisten wel waar 
ze zaterdag naar toe gaan: de Sophiapolder.”

Ook de documentaire zien?
De Stichting Bezoekerscentrum heeft ideeën 
om de documentaire te vertonen bij het 
Historisch Genootschap, omdat het bezoe-
kerscentrum nog niet open is. Houd daarom 
de website www.histgenhia.nl in de ga-
ten. Benieuwd naar de trailer? Kijk dan op 
www.aktefilm.nl
Een bezoek brengen aan de polder? Kijk op 
www.zuidhollandslandschap.nl/gebieden/ 
natuureiland-sophiapolder Van links naar rechts: een priester (Gert van Oort), de neef van de baljuw (Piet Radder), de 

regisseur van de film (Thomas van der Giessen) en de beul (Jan van Pelt). Foto: Anna Wit.

Vragen aan de gemeente?
Bekijk onze website
www.h-i-ambacht.nl
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Website voor inwoners en
ondernemers over energie

Drukbezochte infoavond
nieuwe bewoners

Openbare commissievergaderingen oktober 2018

De Drechtsteden hebben een nieuwe website: 
www.drechtstedenenergie.nl. Via deze portal 
komt u bij tips, handige links en informatie 
over de energietransitie in de Drechtsteden. 
De website is bedoeld om huiseigenaren, 
huurders en ondernemers te helpen in hun 
zoektocht naar informatie over de overstap 
naar schone energie. De informatie op de site 
zal steeds verder worden uitgebreid.

Duurzame energie
De Nederlandse overheid heeft bepaald dat 
onze energievoorziening in het jaar 2050 vol-
ledig duurzaam moet zijn. Dat betekent dat 
we stoppen met het gebruik van aardgas om 

onze huizen en bedrijven te verwarmen en 
overgaan op schone energiebronnen, zoals 
wind- of zonne-energie. Ook benzine en diesel 
verdwijnen uit ons dagelijks leven. Op dit mo-
ment worden overal in Nederland initiatieven 
ontwikkeld om deze enorme operatie in gang 
te zetten, ook in de regio Drechtsteden.

Hoe gaan we het hier aanpakken?
In de regio Drechtsteden hebben bijna dertig 
organisaties waaronder de zeven gemeentes, 
netbeheerder Stedin, woningcorporaties, be-
drijven en bewonersorganisaties begin 2018 
het Energieakkoord Drechtsteden afgesloten. 
Samen zetten zij de schouders onder de ener-
gietransitie. De deelnemende organisaties 
zien de energietransitie als een grote operatie, 
maar ook als een kans om de aantrekkings-
kracht van de regio te verbeteren. Het zorgt 
bijvoorbeeld voor nieuwe werkgelegenheid, 
voor duurzame woningen en voor schonere 
lucht.

Ruim honderd nieuwe Ambachters die zich afgelopen jaar in onze gemeente inschreven, 
maakten donderdagavond kennis met de burgemeester, de drie wethouders en een aantal 
gemeenteraadsleden. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse informatieavond voor nieuwe inwo-
ners. Na de presentatie over Hendrik-Ido-Ambacht in de raadzaal, ging de avond verder in de 
ontvangsthal van het gemeentehuis. Onder het genot van een hapje en een drankje konden 
de nieuwe inwoners ook persoonlijk van gedachten wisselen met burgemeester Jan Heijkoop, 
wethouders André Flach, Ralph Lafleur en Steven van Die en een aantal gemeenteraadsleden.

Op donderdag 8 november 2018 vergadert de gemeenteraad. 
Als voorbereiding daarop vergaderen de commissies in ok-
tober.

Op de agenda’s van de commissievergaderingen staan de 
volgende vaste agendapunten: opening, vaststelling van de 
agenda, spreekrecht burgers, besluitenlijsten, mededelingen 
en ingekomen stukken, informatie van het college/portefeuil-
lehouder, agendapunten volgende vergadering en sluiting. De 
commissievergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het 
gemeentehuis.

De specifieke agendapunten vindt u hieronder per commissie/
gecombineerde commissie vermeld:

Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken
Maandag 15 oktober, 20.00 uur
• Besluitenlijst commissie WOS 17 september 2018
• Vaststelling subsidieplafond 2019 en 2020 en
 Uitvoeringsprogramma subsidies 2019 ter kennisname

• Uitwisseling regionale samenwerking
• Stand van zaken nieuwbouw De Louwert
• Presentatie evaluatie project Jeugdspeelpark

Ruimtelijke Zaken - De Volgerlanden / Algemeen Bestuurlijke
Aangelegenheden-Financiën
Woensdag 17 oktober, 20.00 uur
• Besluitenlijst commissie ABA-Fin./RZ-de Volg.
 19 september 2018
• Begroting 2019 - 2022, 2e termijn technische vragen
• Verordening winkeltijden Hendrik-Ido-Ambacht 2018
• Vaststellen handboek Circulariteit
• Leidingenverordening 2019
• Telecommunicatieverordening
• Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2019 (IHP 2019)
• Uitwisseling regionale samenwerking

In de informatieruimte van het gemeentehuis liggen de verga-
derstukken ter inzage.

U kunt de stukken ook via de gemeentesite 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 of over een 
onderwerp dat behoort tot het werk-terrein van een van de 
commissies? Maak dan gebruik van het spreekrecht aan het 
begin van de vergadering. Dit moet u ten minste twee werk-
dagen voor de vergadering melden bij de griffier. De griffier is 
bereikbaar via telefoonnummer 14 078 en per 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.

Tijdens de vergadering krijgt u maximaal vijf minuten het 
woord van de voorzitter. Wanneer er meerdere insprekers zijn 
gaat dit in volgorde van aanmelding. Tenslotte doet de voor-
zitter 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 gemeentesite.

Werk in de wijk

 Elzengaarde tussen Boomgaarde en 
Aardbeigaarde dicht; bouw woningen 
Waterhof

 17 juli 2017 - februari 2019

 Noordeinde; werkzaamheden, overlast, 
straks een betere doorstroming

 3 september tot eind december 2018

 Gehele Brederodehof; bestratingswerk-
zaamheden worden gefaseerd uitge-
voerd.

 11 juni tot eind december 2018

 Hoge Kade; nieuwbouw binnenbad 
zwembad De Louwert,

 Tot juni 2019

 Sophiapromenade voor Hoogambacht; 
Voorbereidende werkzaamheden en 
herbestratingswerkzaamheden

 Vanaf 8 oktober tot begin november

 Pompe van Meerdervoortsingel: 
werkzaamheden straatwerk ter plaatse 
van de kruising met de Burgemeester 
Jonkerkade. Op 8 oktober de ene zijde 
en op 9 oktober de andere zijde. Er 
wordt die dagen met verkeersregelaars 
gewerkt, het verkeer kan er dus gewoon 
door.

 8 en 9 oktober 2018

 Bushalte Reeweg (aan de Ambachtsezoom); 
plaatsen grote laadpaal voor bussen.

 Vanaf medio oktober tot aan medio 
december 2018

 Overige werkzaamheden, op diverse 
plaatsen:

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

• winterschouw (het verwijderen van de 
waterplanten uit de watergangen)

 van 1 t/m 31 oktober 2018
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7
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3
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 KENNISGEVINGEN 

Digitaal aanvragen rijbewijs
Met ingang van 15 oktober is het in de ge-
meente Hendrik-Ido-Ambacht mogelijk het rij-
bewijs online aan te vragen. Online aanvragen 
is alleen mogelijk bij het verlengen van het 
rijbewijs of bij uitbreiding van categorieën.

Om het rijbewijs online te kunnen verlengen 
is een pasfoto nodig die is gemaakt bij een 
erkende fotograaf. Zie hiervoor de website 
www.rdw.nl/digitaalaanvragenrijbewijs. Inlog-
gen bij de online aanvraag vereist de DigiD-app 
met verhoogd beveiligingsniveau door een-
malige controle van het identiteitsbewijs. Zie 
www.digid.nl/over-digid/app voor meer infor-
matie.

Het online verlengen van het rijbewijs is een 
experiment. Hieraan nemen nog 14 andere ge-
meenten deel. Het online verlengen van het 
rijbewijs is mogelijk gedurende minimaal een 
jaar. Daarna wordt het experiment geëvalueerd 
en wordt er een besluit genomen of en hoe het 
een vervolg krijgt.

 BEKENDMAKINGEN 

Ontwerpbestemmingsplan Grotenoord 2
ter inzage
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat 
vanaf 11 oktober 2018 tot en met 21 november 
2018 het ontwerpbestemmingsplan ‘Grotenoord 2’ 
met plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp-
35Grotenoord2-2001 ter inzage ligt.

Ontwerpbestemmingsplan
Voor de ontwikkeling van de voormalige ge-
meentewerf aan de Grotenoord 2 is een plan 
voorbereid. Een steigerbouwbedrijf wil zich hier 
gaan vestigen. Ten behoeve van de ontwikke-
ling zijn ook de woningen Veerstraat 57 en 
59 aangekocht. Deze zijn inmiddels gesloopt 
om ruimte te maken voor het bedrijfsgebouw. 
Ondanks dat de vestiging van het bedrijf past 
binnen het gemeentelijk en provinciaal beleid, 
is een aanpassing van het bestemmingsplan 
noodzakelijk om het plan te realiseren. Met 
het ontwerpbestemmingsplan ‘Grotenoord 2’ 
wordt de realisatie planologisch mogelijk.

Stukken ter inzage
Van 11 oktober 2018 tot en met 21 november 
2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Gro-
tenoord 2’, inclusief de onderliggende stukken 

ter inzage. U kunt de betreffende stukken vin-
den op de volgende locaties:
- Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

is het digitale ontwerpbestemmingsplan 
geplaatst. Dit kunt u vinden via het plan-
identificatienummer NL.IMRO.0531.bp35

 Grotenoord2-2001;
- Het ontwerpbestemmingsplan is geplaatst 

op de gemeentelijke website
 www.hendrik-ido-ambacht.nl;
- De papieren versie van de stukken is tijdens 

de openingsuren in te zien in de hal van het 
gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-
Ido-Ambacht.

Zienswijzen op ontwerpbestemmingsplan
Gedurende de termijn van terinzagelegging 
kan een ieder zienswijzen indienen op het 
ontwerpbestemmingsplan. Een zienswijze 
moet uiterlijk 21 november 2018 schriftelijk 
ingediend worden bij de gemeenteraad van 
Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA te 
Hendrik-Ido-Ambacht.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen 
kunt u gedurende een periode van drie weken, 
tussen 11 oktober 2018 en 1 november 2018, 
een afspraak maken met de heer H. Stolk van 
de afdeling Beleid en Ontwikkeling op tele-
foonnummer (078) 770 2625.

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan
Achter Vrouwgelenweg 80
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend dat het 
voorontwerp van het bestemmingsplan Achter 
Vrouwgelenweg 80 beschikbaar wordt gesteld 
voor inspraak.
Het plangebied betreft het perceel achter de 
Vrouwgelenweg 80 in Hendrik-Ido-Ambacht. 
Het gebied valt nu nog onder de werking van 
bestemmingsplan ‘Volgerlanden Oost’.
De eigenaar van het plangebied is van plan 
drie vrijstaande woningen op het perceel te 
realiseren. Dit is nu niet mogelijk binnen de 
regels van het geldende bestemmingsplan. Om 
deze reden wordt een nieuw bestemmingsplan 
in procedure gebracht. 

Stukken ter inzage
Van 11 oktober 2018 tot en met 21 november 
2018 ligt het voorontwerp van het bestem-
mingsplan in het kader van de inspraak op de 
volgende plaatsen voor een ieder ter inzage. 
U kunt de betreffende stukken vinden op de 
volgende locaties:
- Op de site ruimtelijkeplannen.nl, iden-

tificatie: NL.IMRO.0531.bp31Ambachtse-

weg49-2001, zijn de bestanden geplaatst.
- De pdf-bestanden staan op de gemeente-

lijke website https://www.h-i-ambacht.nl/
ik-woon/ruimtelijke-plannen/bestemmings 
plannen/in-procedure

- De papieren versie is tijdens openingstijden 
in te zien in het informatiecentrum van het 
gemeentehuis in Hendrik-Ido-Ambacht, We-
teringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht. 

Inspreken
Tijdens de terinzagetermijn kan een ieder zo-
wel schriftelijk als mondeling een reactie naar 
voren brengen over het voorontwerp. Schrifte-
lijke reacties kunt u sturen aan het college van 
burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-
Ambacht, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-
Ambacht. Voor het geven van een mondelinge 
reactie kunt u, graag voor 2 november 2018, 
een afspraak maken met de behandelend amb-
tenaar de heer Henkjan Stolk via telefoonnum-
mer (078) 770 2625 of per mail
h.stolk@h-i-ambacht.nl.

 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING/ 
 BIJZONDERE WETTEN 

Verleende vergunningen/ontheffingen*
• Het organiseren van een Halloweenfeest op 

27 oktober 2018 van 19:00 tot 22:00 uur 
nabij Laagveen 17,18 en 19 met opbouw 
vanaf 16:00 uur en afbouw tot 23:00 uur, 
datum bekendmaking 2 oktober 2018. 

• Het produceren van versterkt geluid middels 
geluidsinstallatie tijdens het Halloweenfeest 
op 27 oktober 2018 tussen 19:00 en 22:00 
uur nabij Laagveen 17, 18 en 19, datum be-
kendmaking 2 oktober 2018.

• Het organiseren van het evenement “Kerst 
in stappen” op 15 december 2018 van 18:00 
tot 21:00 uur volgens route (Reeweg, Bur-
gemeester Baxpark tot aan Dorpsstraat) 
met opbouw vanaf 12:00 uur en afbouw tot 
23:00 uur, datum bekendmaking 2 oktober 
2018.

• Het produceren van versterkt geluid mid-
dels geluidsinstallatie tijdens het evene-
ment “Kerst in stappen” op 15 december 
2018 van 18:00 tot 21:00 uur langs de route 
(Reeweg, Burgemeester Baxpark tot aan 
Dorpsstraat), datum bekendmaking 2 okto-
ber 2018.

• Het produceren van geluid voor maximaal 
3 aaneengesloten avonden/nachten tussen 
19:00 en 06:00 uur in de periode tussen 
26 november t/m 7 december 2018  tijdens 
wegwerkzaamheden aan de afrit 23 van de 
A16, datum bekendmaking 4 oktober 2018.

Geweigerde vergunningen/ontheffingen* 
• Het inzamelen van kleding voor de Stichting 

Kuren met Reuma voor het jaar 2019, datum 
bekendmaking 2 oktober 2018. 

* Bent u het niet eens met het besluit? Op 
www.h-i-ambacht.nl/bezwaar vindt u infor-
matie over het indienen van zienswijzen, be-
zwaar, beroep en voorlopige voorziening. Hebt 
u vragen? Neem dan gerust contact op met de 
afdeling Beheer Openbare Ruimte (team ver-
gunningverlening en handhaving) via telefoon-
nummer 14 078.

 OMGEVINGSVERGUNNINGEN 

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning*
• Bokelshoef 10, vellen van één Cypres (par-

ticulier), -houtopstand vellen, 27 september 
2018

• Duizendschoon 87, realiseren dakkapel, 
-bouwen, 26 september 2018

• Van Polanenstraat 35, vellen van één wilg 
(particulier), -houtopstand vellen, 25 sep-
tember 2018

• Pruylenborg 140, realiseren dakkapel aan 
voor- en achterzijde, -bouwen, 26 septem-
ber 2018

• De Spiegel 27, vellen van één Thuja (parti-
culier), -houtopstand vellen, 26 september 
2018

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 handha-
ving) via telefoonnummer 14 078.

Verleende omgevingsvergunningen* (regulier)
• Duizendschoon 87, realiseren dakkapel, 

-bouwen, 3 oktober 2018
• Oordenweg 1, maken van een uitweg, -uit-

weg maken, hebben of veranderen, 3 okto-
ber 2018

• Wassenaar van Obdampark 17, realiseren 
twee nieuwe dakkapellen voorzijde, -bou-
wen, 5 oktober 2017

*Bent u het niet eens met het besluit? Op 
www.h-i-ambacht.nl/bezwaar vindt u infor-
matie over het indienen van zienswijzen, be-
zwaar, beroep en voorlopige voorziening. Hebt 
u vragen? Neem dan gerust contact op met de 
afdeling Beheer Openbare Ruimte (team ver-
gunningverlening en handhaving) via telefoon-
nummer 14 078.

SOCIAAL WIJKTEAM EN JEUGDTEAM AMBACHT

T (078) 682 24 16

E info@sophia.nl

I www.sociaalwijkteamambacht.nl

I www.jeugdteamambacht.nl

Inlooppunten (zie websites voor openingstijden)

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam

• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam

• Tromplaan 49, sociaal wijkteam

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht

woensdag 10 oktober 2018

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEWINKEL (BALIES PUBLIEKSHAL)

ma en wo 14.00 - 19.30 uur

di, do en vr 09.00 - 12.00 uur

OPENINGSTIJDEN RECEPTIE (PUBLIEKSHAL)

ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE

www.h-i-ambacht.nl/meldpunt

Bij spoed, ook buiten kantoortijden 078 - 770 81 00

POSTADRES Postbus 34

   3340 AA

   Hendrik-Ido-Ambacht

telefoon  14 078

e-mail  gemeente@h-i-ambacht.nl

website  www.h-i-ambacht.nl

   gemeentehia


