
Gemeentenieuws
woensdag 9 januari 2019

Antoniapolder: samenwerking als fundament

ACTIVITEITEN-	
KALENDER

•	Maandag	14	januari
	 Vanaf	20.00	uur
	 Raadsvergadering
	 Raadzaal	gemeentehuis

•	Maandag	21	januari
	 Vanaf	20.00	uur
	 Commissie	W.O.S.
	 Raadzaal	gemeentehuis

•	Dinsdag	22	januari
	 Vanaf	20.00	uur
	 Commissie	RZ	-	De	Volgerlanden
	 Raadzaal	gemeentehuis

•	Woensdag	23	januari
	 Vanaf	20.00	uur
	 Commissie	A.B.A.	-	Financiën
	 Raadzaal	gemeentehuis

•	Maandag	4	februari
	 Vanaf	20.00	uur
	 Raadsvergadering
	 Raadzaal	gemeentehuis

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

In	 bedrijventerrein	 Antoniapolder,	
tussen	Veersedijk	 en	 de	 Noord,	 is	
ook	vorig	jaar	veel	werk	verzet.	In-
middels	zijn	de	werkzaamheden	in	
de	Antoniapolder	vrijwel	afgerond.

Al enige weken rijdt het verkeer 
over de nieuwe rijbanen alsof het 
nooit anders geweest is. Tijd voor 
een terugblik: wat hebben we ge-
daan en waarom deden we dat?

In	grote	lijnen
“De eerste grote stap was het ver-
plaatsen van de Waterbushalte in 
2014”, vertelt gemeentelijk project-
leider William Allen. “Daarop volgde 
het doortrekken tot aan Noordeinde 
van de Antoniuslaan, die daarna de 
naam Teunis Stooplaan kreeg. An-
dere grote projecten waren de her-
inrichtingen van de Nijverheidsweg 
en een deel van de Veersedijk, de 
verhuizing van tankstation De Haan 
en, als sluitstuk, de herinrichting 
van Noordeinde tot aan de N915.”

Waarom	deden	we	al	die	dingen?
“Hendrik-Ido-Ambacht groeit al ja-
ren en daarmee ook het verkeer. De 
verplaatsing van de Waterbushalte 
was nodig om de bereikbaarheid 
van de Waterbus en dus Hendrik-
Ido-Ambacht te verbeteren”, legt 
William uit. De groei van het weg-

verkeer had ook gevolgen voor de 
Nijverheidsweg: “Die was in de na-
bije toekomst niet langer geschikt 
om het verkeer van en naar de A515/
N915 te verwerken. Daarom besloot 
de gemeente een aantal jaar gele-
den om een nieuwe ontsluitings-
weg, Noordeinde, aan te leggen.” 

Noordeinde,	Nijverheidsweg
en	Veersedijk
“Om het verkeer uit en naar Hen-
drik-Ido-Ambacht goed aan te la-
ten sluiten op Noordeinde werd de 
Antoniuslaan, nu Teunis Stooplaan, 
doorgetrokken tot Noordeinde”, 
zegt William. “Hierna richtten we de 
Nijverheidsweg en een deel van de 
Veersedijk opnieuw in, die zijn nu 
bedoeld voor bestemmingsverkeer. 
Het laatste grote project was het 
opnieuw inrichten van Noordeinde 
tussen Nijverheidsweg en N915. 
Daarmee is Noordeinde nu echt 
helemaal de doorgaande weg.” Zit 
het werk er nu helemaal op? “Nee, 
bijna. Binnenkort verleggen we nog 
het fietspad bij de Havenkade. Dan 
sluit dat niet meer op het kruispunt 
met de N915, maar op Noordeinde 
aan. Dat maakt de aansluiting over-
zichtelijker.”

Op pagina 5 gaat het interview ver-
der.

Maandag	7	januari	is	gestart	met	de	
volgende	 fase	 van	 het	 nieuwbouw-
project	‘De	Vier	Dorpjes’	in	De	Volger-
landen	Oost.	 In	deze	 fase	wordt	de	
grond	klaargemaakt	zodat	er	straks	
woningen	kunnen	worden	gebouwd.
 
Om de grond klaar te maken worden 
63 bomen verwijderd rondom de 
Jacobuslaan. Voor 56 bomen is een 
vergunning verleend en zeven bomen 
mogen zonder vergunning worden 

verwijderd volgens het gemeentelijk 
bomenbeleidsplan. Een notenboom 
wordt verplaatst naar een andere 
plek in De Volgerlanden. De bomen 
die worden verwijderd worden op 
een later tijdstip vervangen voor 
nieuwe. Zo blijft het aantal bomen in 
Hendrik-Ido-Ambacht gelijk.

Hebt u vragen hierover? Bel dan met 
de gemeente via telefoonnummer 14 
078.

Werkzaamheden rond
de Jacobuslaan

Gemeentelijk projectleider William Allen, in het midden, is trots op de samenwerking in de Antoniapolder.

“In Ambacht is het goed wonen, hier voelen de mensen zich fijn en ge-
lukkig. Daar werken we met z’n allen aan”, zo sprak burgemeester Jan 
Heijkoop in zijn nieuwjaarstoespraak tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst 
op 7 januari. De goed gevulde raadzaal luisterde dit keer niet alleen naar 
de burgemeester: ook de wethouders vertelden over hun ambities voor 
het komende jaar. Dat deden zij via filmpjes die de komende dagen ook 
op onze social media verschijnen. De hele nieuwjaarstoespraak (terug)
lezen? Kijk op www.h-i-ambacht.nl!
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Werk in de wijk

	 Elzengaarde	tussen	Boom-
gaarde	en	Aardbeigaarde	dicht;	
bouw	woningen	Waterhof

 17 juli 2017 - februari 2019

 Noordeinde;	werkzaamheden,	
overlast,	straks	een	betere	
doorstroming

 3 september tot eind
 december 2018

 Hoge	Kade;	nieuwbouw	binnen-
bad	zwembad	De	Louwert

 Tot juni 2019

 Rietlaan	tussen	Laan	van
	 Welhorst	en	Steur;

	 reconstructiewerkzaamheden	
volledige	afsluiting	

 7 januari 2018 t/m 8 maart 2019

 Waelneslaan;
	 herstraatwerkzaamheden

 week 48 tot eind maart 2019

 Rietzanger;	aanleggen
	 definitieve	bestrating,	weg	
wordt	gefaseerd	afgesloten

 7 januari 2018 t/m 1 maart 2019

	 Huijgensstraat;	herstraatwerk-
zaamheden

 14 januari 2019 tot begin 
maart 2019. Afhankelijk van de 
weersomstandigheden.

	 Overige	werkzaamheden,	op	
diverse	plaatsen:

• veegwagen, maaien en schof-
felen in hele gemeente doorlo-
pend;

• rioolwerkzaamheden; reinigen 
en inspecteren en uitvoeren 
van lokale reparaties (voorna-
melijk van binnenuit) ver-
spreid in heel de gemeente; 
week 47 t/m week 3;

• baggeren (zwaartepunt in 
watergangen rondom Sport-
park Schildman, zuidzijde 
wijk Krommeweg en buurt De 
Sandeling) tot maart 2019;

• snoeiwerkzaamheden; door 
heel de gemeente.
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Wie	waren	erbij	betrokken?
Het grootste deel van de werkzaam-
heden in de Antoniapolder werd uit-
gevoerd door een Bouwteam, wat 
is dat? “Een Bouwteam is een sa-
menwerkingsverband van gemeente 
en aannemer”, licht de projectleider 
toe: “Ons bouwteam werkte intensief 
samen met inwoners en bedrijven 
in de Antoniapolder. Zo stelden we 
gezamenlijk ontwerpen op in parti-
cipatietrajecten. Ook de fasering van 
de werkzaamheden bepaalden we in 
samenspraak met de omgeving.”

Rotonde
De rotonde Nijverheidsweg, Veerweg 
en Noordeinde is niet lang geleden 
aangelegd. Waarom moest die nu 
al worden aangepast? “Die rotonde 
is inderdaad niet heel oud en ik 
kan me voorstellen dat mensen het 
vreemd vinden dat die nu al aange-
past werd, maar 6 jaar geleden wis-
ten we als gemeente nog niet of de 
Antoniuslaan wel doorgetrokken kon 
worden”, verduidelijkt William. “Die 

rotonde is toen dus voor een andere 
situatie ontworpen en aangelegd. We 
hebben bij de reconstructie van de 
rotonde zo veel mogelijk onderdelen 
hergebruikt, zoals de fundering en 
onderlagen van het asfalt.”

Hoe	lang	kan	Noordeinde	nu	mee?
“Met de nieuwe inrichting gebruiken 
we de beschikbare ruimte die we 
hebben maximaal. Extra rijstroken 
of fietspaden kunnen er niet komen, 
omdat Noordeinde naast een water-
kerende dijk ligt”, verklaart William. 
“We hebben echt ons best gedaan 
om Noordeinde zo in te richten dat 
het verkeer goed kan doorstromen, 
maar natuurlijk hebben we geen in-
vloed op wat er verderop gebeurt. 
Een incident op de A15, de Brug over 
de Noord die openstaat, daar kun-
nen we in Ambacht niets aan doen, 
maar het heeft hier wel gevolgen. 
Ook wij weten niet precies hoe het 
wegverkeer zich ontwikkelt, maar 
qua techniek kan de infrastructuur 
zeker 20 jaar mee.” 

Wat	vond	je	het	meest	bijzonder?
“Voor onze regio is de manier van 
werken in bouwteams redelijk uniek. 
En de goede samenwerking met de 
Ambachtse ondernemers, die vind ik 
persoonlijk heel gaaf”, straalt Wil-
liam. “Toch ben ik wel zo realistisch 
om te weten dat niet iedereen tevre-
den is met de nieuwe situatie. Ook 
moeten mensen vaak even wennen 
aan een nieuwe situatie. Maar over 
de uitvoering van de werkzaamhe-
den heb ik alleen maar positieve ge-
luiden gehoord. Waar ik het meest 
trots op ben? In het collegeprogram-
ma 2014-2018 stond onder meer dat 
we zouden zorgen voor vrijliggende 
fietspaden langs drukke wegen, goe-
de infrastructuur en ontsluiting van 
bedrijventerreinen en de revitalise-
ring van bedrijventerrein Antoniapol-
der middels een kwaliteitsimpuls. Ik 
ben er trots dat we daar met deze 
projecten en samen met de geves-
tigde bedrijven een grote bijdrage 
aan hebben geleverd.”

Vervolg artikel Antoniapolder

Drechtstedendinsdag 15 januari 2019
Op	 15	 januari	 2019	 vindt	 de	 eer-
ste	 Drechtstedendinsdag	 van	 het	
nieuwe	jaar	plaats,	dit	keer	in	het	
Cultureel	Centrum	Landvast	 in	Al-
blasserdam.	
Tien	 keer	 per	 jaar	 vergaderen	 de	
Drechtraadsleden	 over	 onderwer-
pen	 die	 onze	 regio	 aangaan.	 Dit	
wordt	 Drechtstedendinsdag	 ge-
noemd.	 Het	 samenwerkingsver-
band	 Drechtsteden	 bestaat	 uit	 7	
gemeenten:	 Alblasserdam,	 Dor-
drecht,	 Hardinxveld-Giessendam,	
Hendrik	Ido	Ambacht,	Papendrecht,	
Sliedrecht	en	Zwijndrecht.	

Op het programma van dinsdag 15 
januari staat een aantal interes-
sante onderwerpen. 
Van 17.00 uur tot 18.00 uur vertelt 
de heer P. Hoogendoorn, voorzit-
ter van de Erfgoedlijn Waterdrie-
hoek, over de projecten van de 

afgelopen jaren. De Waterdriehoek 
Kinderdijk, Dordrecht en de Bies-
bosch vormt een van de zeven his-
torische erfgoedonderwerpen van 
de provincie Zuid-Holland die be-
scherming behoeven. De Provincie 
werkt hierin samen met erfgoedin-
stellingen, gemeenten en onder-
nemers. Tijdens deze themabij-
eenkomst worden de aanwezigen 
uitgenodigd ideeën aan te dragen 
voor nieuwe plannen. 

Van 19.30 uur tot 21.00 uur vindt de 
Carrousel Integraal plaats waar het 
onderwerp van de Energietransitie 
wordt besproken. Vanavond wordt 
ingezoomd op een onderdeel van 
de Energietransitie: Warmtetransi-
tie. De centrale vraag hierin is hoe 
we onze woningen en gebouwen 
op een andere manier gaan ver-
warmen en hoe toegewerkt wordt 

naar een aardgasvrije gebouwde 
omgeving. Samen met de partners 
van de Drechtsteden, onder andere 
woningcorporaties, Stedin, HVC en 
het Energieloket wordt u meege-
nomen in de opgaven die ons te 
wachten staan en de wijze waarop 
hier invulling aan wordt gegeven. 

Van 21.15 uur tot 22.30 uur vinden 
tegelijkertijd twee bijeenkomsten 
plaats: de Carrousel Bestuur en 
Middelen en de Carrousel Sociaal. 
In de Carrousel Bestuur en Midde-
len wordt de Geactualiseerde be-
groting 2019 besproken, ter voor-
bereiding van de besluitvormende 
vergadering van 5 februari aan-
staande. Vervolgens wordt gespro-
ken over het transitieplan ICT, dat 
een uitwerking is van de Informa-
tievisie die de Drechtraad medio 
2018 heeft vastgesteld. Hoewel de 

uitvoering van het transitieplan in 
handen is van het Drechtstedenbe-
stuur, vindt vanavond een gedach-
tewisseling plaats tussen Drecht-
raadsleden en portefeuillehouder 
over de noodzakelijke veranderin-
gen in techniek en organisatie. 

Tijdens de Carrousel Sociaal staat 
het onderwerp Regionale visie so-
ciaal beleid op het programma, 
waarin wordt teruggeblikt op 
de raadssessie van 4 december 
jongstleden. Tijdens die raadsses-
sie zijn (Drecht)raadsleden geïnfor-
meerd en bevraagd over vier 
grote thema’s van het regionaal 
beleidsplan: trends en ontwikke-
lingen, zelfredzaamheid, integrali-
teit en financiën. Over de input die 
hierop is gegeven op 4 december 
geeft de Sociale Dienst Drecht-
steden informatie hoe hiermee is 

omgegaan en hoe deze verwerkt 
wordt in een eerste conceptversie 
van de hoofdlijnen van het plan. 

U ziet dat al deze onderwerpen van 
Drechtstedendinsdag direct of indi-
rect alle inwoners van de Drecht-
steden raken in hun woon-, leef 
en/of werkomgeving. Wekt het uw 
belangstelling? U bent van harte 
welkom Drechtstedendinsdag van 
dichtbij mee te maken. De verga-
deringen zijn openbaar en u hoeft 
zich niet te voren aan te melden. 

Meer	informatie	
Meer informatie, zoals agenda’s en 
bespreekstukken, vindt u in het. 
Raadsinformatiesysteem van de 
Drechtraad. Heeft u vragen? Stuur 
ze aan regiogriffie@drechtsteden.nl

Het echtpaar Van Otterloo-Stam was 
op donderdag 27 december vijftig 
jaar getrouwd. Burgemeester Jan He-
ijkoop heeft hen afgelopen donder-
dag gefeliciteerd met hun gouden 
huwelijk.

Gouden
huwelijk

50-jarig huwelijk echtpaar Van Otterloo-Stam.
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	BEKENDMAKINGEN	

Deze week geen bekendmakingen.

	ALGEMENE	PLAATSELIJKE	
	VERORDENING/BIJZONDERE	WETTEN	

Verleende	vergunningen/
ontheffingen*
• Het plaatsen van een hijskraan 

op een aantal werkdagen in week 
2, 3 en 5 in 2019 bij de zijentree 
van WC de Schoof, zijde Willem de 
Zwijgerlaan, datum bekendmaking 
27 december 2018.

• Het aanleggen van kabels en lei-
dingen door Oasen N.V. op de 
locatie Langengriend 2 voor de 
periode 28 januari 2019/8 februari 
2019, datum bekendmaking 9 ja-
nuari 2019.

Gewijzigde	vergunningen/
ontheffingen*
• Het plaatsen van een tijdelijke 

bouwplaats op het grasveld tussen 
Schildmanstraat 43 en Hoge Kade 
25 van 7 januari tot 7 december 
2019 ten behoeve van sanering 
gasleidingen, datum bekendma-
king 27 december 2018.

Geweigerde	vergunningen/
ontheffingen*
• Het huis-aan-huis inzamelen van 

textiel door Stichting Zending over 
Grenzen voor het jaar 2020, datum 
bekendmaking weigering 28 de-
cember 2018.

• Het huis-aan-huis inzamelen van 
textiel door de Hartstichting voor 
het jaar 2020, datum bekendma-
king weigering 28 december 2018.

• Het huis-aan-huis inzamelen van 

textiel door de Nederlandse Maag 
lever Darm Stichting voor het jaar 
2020, datum bekendmaking wei-
gering 28 december 2018.

• Het huis-aan-huis inzamelen van 
textiel door Stichting Kleding-Op-
haal voor Algemeen Medisch On-
derzoek voor het jaar 2020, datum 
bekendmaking weigering 28 de-
cember 2018.

• Het huis-aan-huis inzamelen van 
textiel door Hersenstichting Ne-
derland voor het jaar 2020, datum 
bekendmaking weigering 28 de-
cember 2018.

• Het huis-aan-huis inzamelen van 
textiel door Stichting Het Vergeten 
Kind voor het jaar 2020, datum be-
kendmaking weigering 28 decem-
ber 2018.

*	Bent	u	het	niet	eens	met	het	be-
sluit?	 Op	 www.h-i-ambacht.nl/be-
zwaar	 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	vergunning-
verlening	 en	 handhaving),	 via	 tele-
foonnummer	14	078.

	OMGEVINGSVERGUNNINGEN	

Nieuwe	aanvragen
omgevingsvergunningen*
• Meerval 5, plaatsen dakkapel aan 

voorzijde, -bouwen, 22 december 
2018

U	kunt	geen	bezwaar	maken	of	een	
zienswijze	 indienen	 tegen	 een	 aan-
vraag.	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.

Verleende	omgevingsvergunningen*
(regulier)
• Molenhoef 28, plaatsen dakkapel 

voordakvlak, -bouwen, 21 decem-
ber 2018

*	Bent	u	het	niet	eens	met	het	be-
sluit?	 Op	 www.h-i-ambacht.nl/be-
zwaar	 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	vergunning-
verlening	 en	 handhaving)	 via	 tele-
foonnummer	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	9	januari	2019

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


