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Hebt u een tuin? Dan ontkomt u er 
nu niet aan: de bladeren vallen van 
de bomen en de meeste bloemen 
zijn nu wel uitgebloeid. Langzaam 
aan verandert de tuin van kleur. Een 
goed moment om uw tuin winter-
klaar te maken. Maar waar laat u 
uw tuinafval eigenlijk?

Klein snoeiafval, onkruid, gemaaid 
gras en ook afval van snijbloemen 
en kamerplanten kan goed worden 
verwerkt tot compost en biogas. Uw 
tuinafval is dus grondstof! 

Gooi het in de goede bak
Veel mensen in onze gemeente 
gooien daarom het groente, fruit, 
tuinafval en etensresten (GFT-E) 

in de daarvoor bestemde bak. Het 
meeste tuinafval kunt u name-
lijk goed in de GFT-E container of 
GFT-E mol kwijt. Hout en dikke tak-
ken kunt u weg brengen naar de 
Milieustraat (container grof tuin-
afval). Wist u dat drie kruiwagens 
grof tuinafval grondstof is voor zes 
zakken compost?

Let op: afval van buxus (buxus-
mot) of Japanse duizendknoop 
kan na omzetten in compost 
weer overlast geven in uw tuin. 
Gooi dit daarom weg bij het 
restafval, daar wordt het ver-
brand. Niet snoeien of bladeren tussen de planten laten liggen kan uiteraard ook. Het beschermt planten tegen de vorst 

en biedt een overwinteringsplek aan insecten en egels.

V.l.n.r. E. Zwijnenburg (Woonkracht10), C.J. Oostindie (Rhiant), wethouder 
R.J. Lafleur, H. Hendrikse (De Blije Borgh),  A.K. van Rood (Trivire) en D. van 
Steensel (HVC)

De tuin winterklaar maken
Waar laten we ons afval?

De gemeenteraad bespreekt de begroting Komt er een warmtenet?
Op maandag 4 november en don-
derdag 7 november behandelt de 
gemeenteraad de begroting 2020 - 
2022. Op de pagina’s hierna ziet u 
in een handige infographic de cijfers 
uit de begroting en daarna leest u 
de eerste reacties van de politieke 
partijen.

U bent van harte uitgenodigd om 
bij de vergaderingen aanwezig te 
zijn. Op beide avonden begint de 
raadsvergadering om 19.00 uur in 
de Raadszaal van het gemeentehuis 
(Weteringsingel 1 in Hendrik-Ido-Am-
bacht).

Is een gezamenlijk warmtenet in 
onze gemeente haalbaar? Dat gaan 
woningcorporaties Rhiant, Trivire en 
Woonkracht10, zorgorganisatie De 
Blije Borgh, duurzaam energie- en 
afvalbedrijf HVC en de gemeente on-
derzoeken. Ze spraken dit afgelopen 
maandag af in een intentieovereen-
komst. In 2020 willen zij daar duide-
lijkheid over hebben.

Wethouder Ralph Lafleur: “Dit is een 
belangrijke stap om woningen en 
gebouwen van Hendrik-Ido-Ambacht 
aardgasvrij te maken. Wij zien dit 
als een startmotor voor een groter 
warmtenet tegen de laagst mogelijke 
maatschappelijke kosten, waarbij er 
mogelijkheden ontstaan voor parti-
culiere woningeigenaren om ook aan 
te sluiten.”

Warmtebronnen
Er worden verschillende duurzame 
warmtebronnen onderzocht, zoals 

aardwarmte of energie uit oppervlak-
tewater. De opgewekte warmte kan 
gebruikt worden voor verwarming 
van woningen, bedrijven en kraan-
water. Een belangrijke voorwaarde is 
dat een vergelijkbaar gebruikscom-
fort, veiligheid en leveringszekerheid 
wordt geboden als bij gasgestookte 
installaties.

Een lagere energierekening
De corporaties houden rekening met 
de portemonnee van de huurder. Dit 
doen ze door te kijken naar de totale 
woonlasten en niet alleen naar de 
huurlasten. Door het verduurzamen 
van de woningen dalen de energiel-
asten flink. Hierdoor worden de to-
tale woonlasten beheersbaar, waar-
door het wonen in de Drechtsteden 
betaalbaar blijft. Daarnaast betekent 
werken aan een duurzamere woning-
voorraad ook meer wooncomfort 
voor huurders.

Opfriscursus autorijden voor Senioren
Op donderdag 21 november orga-
niseert Veilig Verkeer Nederland, 
samen met onze gemeente en de 
Regionale Projectgroep Verkeers-
veiligheid (RPV) Drechtsteden een 
opfriscursus autorijden voor seni-
oren.

Deze cursus is bedoeld om uw ver-
keerstheorie op te frissen en om te 
toetsen of uw eigen rijstijl nog veilig 
is in het verkeer. Daarnaast krijgt u 
persoonlijk advies hoe u uw rijvaar-
digheid kunt bevorderen en zo lang 
mogelijk mobiel kunt blijven. Ook is 
er een reactietest en wordt er een 
oogmeting aangeboden.

Datum:
Donderdag 21 november

Tijd:
Ochtendsessie 08.30 - 12.00 uur of 
middagsessie 13.00 - 16.30 uur

Locatie:
Hervormd Jeugdcentrum, Vijverhof 10
in Hendrik-Ido-Ambacht

Voor:
Iedere belangstellende ouder dan 
65 jaar, die in het bezit is van een 
geldig rijbewijs, auto of brommo-
biel en woonachtig is in de ge-
meente Hendrik-Ido-Ambacht.

Toegang:
15 euro bij aanvang van de cursus

Aanmelden:
Tot uiterlijk 13 november via me-
vrouw L. de Jong van Veilig Verkeer 
Nederland, e-mail werkgroepseni-
oren@kpnmail.nl, telefoonnummer 
(0184) 68 53 17

Verkeersveiligheid
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Om 19.00 uur
Begrotingsraad
Raadzaal gemeentehuis

Om 19.00 uur
Begrotingsraad
Raadzaal gemeentehuis

Van 19.30 tot 21.30 uur
Spreekuur politie
Politiebureau
Weteringsingel 1

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

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

Agenda

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Werk in de wijk

Collecte
Alzheimer Nederland
4 tot 9 november 2019

 Hoge Kade; werkzaamheden 
nieuwbouw binnenbad 
zwembad ‘De Louwert’; 
werkzaamheden sloop oude 
(huidige) binnenbad;

 tot einde 2019

 Vrouwgelenweg tussen 
Zilverreiger/Forel en 
Jacobuslaan: aanleg Parkzone-
Oost: afgesloten tussen 
Zilverreiger/Forel en Karper

 14 oktober t/m 20 december

 Ambachtsezoom: bouwrijp ma-
ken toekomstig bedrijvenpark;

 Tot einde 2019

 Elzengaarde: definitief 
aanleggen rijbaan tussen inrit 
Yulius en Sophialaan: volledig 
afgesloten

 14 oktober t/m 8 november

 Reeweg; 
asfaltwerkzaamheden; 
gedeelte tussen de Tromplaan 
en de Antoniuslaan. 
Afgesloten voor alle verkeer

 dinsdag 12 en woensdag 13 
november. Het verkeer wordt 
met bebording omgeleid

 Overige werkzaamheden,
 op diverse plaatsen:

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

• Snoeiwerkzaamheden (beplan-
ting en hagen); door heel de 
gemeente

• Herinrichting van de rotondes; 
beplanten rotonde Droomei-
land Krommeweg/Laan van 
Welhorst - rotonde Ambacht-
sezoom - rotonde Ambachtse-
zoom/Sophialaan/Rietlaan

• Melding kap van 5 bomen.
- Hoogveen t.h.v. nummer 58: 

het kappen van een Salix alba 
cc. vanwege verwelkingsziekte. 
Er wordt herplant bij de locatie.

- Hoogveen t.h.v. nummer 60: 
het kappen van een Salix alba 
cc.vanwege verwelkingsziekte. 
Er wordt herplant bij de locatie.

- Onderdijkserijweg t.h.v. num-
mer 203-207: het kappen van 
een Populus x Canadensis 
vanwege plakoksel en ingroei 
in andere boom. Er wordt 
herplant bij de locatie.

- Steenbakkerstraat t.h.v. num-
mer 14: het kappen van een 
Alnus Glutinosa vanwege 
veiligheidsrisico’s. Er wordt 
herplant op en andere locatie.

- Brasem: het kappen van een 
Fraxinus cv. Deze boom is 
dood. Er wordt herplant bij de 
locatie. 

• Vervanging beschoeiing 
Gemeenlandskade en achter 
de Stenen Bogerd, vanaf 1 
september 2019 - 1 november 
2019

1

2

3

4

5

Als onze gemeente of regio getrof-
fen wordt door een groot ongeval of 
dat dreigt te gebeuren, dan wordt u 
gealarmeerd via sirenes. Afhankelijk 
van de locatie en omstandigheden 
loeien de sirenes in de hele gemeen-
te of een deel daarvan.

De sirenes worden in heel Nederland 
elke eerste maandag van de maand 
om precies 12.00 uur getest. Dit ge-
beurt maandag 4 november. 

Wat doet u?
Gaat de sirene op een ander mo-
ment dan de eerste maandag van de 

maand? Ga dan direct naar binnen, 
sluit vervolgens ramen, buitendeu-
ren, ventilatiesystemen en luister 
naar onze regionale rampenzender 
Radio Rijnmond: 93.4 FM of via 
www.rijnmond.nl. 

Andere middelen
U kunt Veiligheidsregio ZHZ en Am-
bacht Veilig ook volgen op Twitter: 
@VRZHZ en @ambachtveilig. Daar-
naast is het verstandig om NL-Alert 
te instaleren op uw mobiele tele-
foon. Kijk voor meer informatie op 
www.nl-alert.nl.

Maandelijkse alarmering 
sirenes
Test op maandag 4 november

Door de gunstige weersomstandigheden hebben we extra lang kunnen 
genieten van de fleurige bloemen aan de lantaarnpalen (hanging bas-
kets) en bloemenzuilen (flower towers) in onze gemeente. Toch is het 
seizoen nu echt voorbij en zullen de hanging baskets en flower towers 
eind oktober worden weggehaald. Volgend jaar mei fleuren we Ambacht 
weer op met deze bloemen.

“Begin november behandelen we in 
de gemeenteraad traditiegetrouw 
de gemeentebegroting. Het is de 
tiende keer dat ik als wethouder 
van Financiën ‘mijn‘ begroting mag 
bespreken in de gemeenteraad. In 
al die jaren is het gelukt om de be-
groting meerjarig sluitend te heb-
ben. Niet meer geld eruit dan erin 
komt. Ook de lasten zijn over die 
tien jaar gemiddeld niet meer dan 
met de inflatie verhoogd en in som-
mige jaren helemaal niet verhoogd 
of zelfs een keer verlaagd.

En op dat punt van die lokale las-
ten heb ik voor de komende jaren 
uw hulp nodig om dat zo te kun-
nen houden. Dat geldt niet voor 
de onroerende zaakbelasting. Dat 
is een algemene belasting die we 
sowieso altijd alleen verhogen als 
het echt niet anders kan, laten we 
zeggen als de mooie voorzienin-
gen in ons dorp in gevaar komen. 
Voor rioolheffing en afvalstoffen-
heffing gelden dat dit maximaal 
kostendekkende heffingen mogen 
zijn. We mogen er geen geld aan 

overhouden om andere dingen te 
doen. Beide heffingen zijn in onze 
gemeente nog (fors) lager dan de 
kosten die we ervoor maken.

Mijn probleem zit bij de afvalstof-
fenheffing. U betaalt heffing voor 
het ophalen en verwerken van af-
val. En hoe meer Ambachters aan 
afvalscheiding doen, hoe minder 
we daarvoor kwijt zijn. Nu scheiden 
Ambachters dat afval nog helemaal 
niet zo goed als nodig. En daar wor-
den we financieel voor gestraft met 
een dure verbrandingsbelasting 
op afval. Onder andere dat zorgt 
ervoor dat we nu al ruim 500.000 
euro meer uitgeven aan afvalverwij-
dering dan u betaalt. Als wethou-
der financiën span ik me in om die 
kosten niet aan u door te bereke-
nen. Maar dat kan niet lang meer 
zo doorgaan. Het tekort op afval 
loopt steeds verder op en kan ten 
koste gaan van andere belangrijke 
uitgaven op het gebied van zorg 
en veiligheid bijvoorbeeld. Daarom 
vraag ik uw hulp. Natuurlijk bent u 
al gemotiveerd om afval te schei-

den vanwege duurzaamheid, maar 
het is dus ook goed voor uw por-
temonnee. Helpt u met een betere 
afvalscheiding mee aan het laag 
houden van onze woonlasten?”

André Flach
wethouder Financiën

Blog van de wethouder: Kunt u mij helpen?



@gemeentehia woensdag 30 oktober 2019

Dementievriendelijke gemeente

Vier de opening van het nieuwe
zwembad mee!
Op vrijdag 1 en zaterdag 2 novem-
ber is de feestelijke opening van 
zwembad De Louwert. Dit gaan we 
vieren! Komt u ook?

We hebben een programma met 
leuke activiteiten, zoals een rond-
leiding en verschillende zwemacti-
viteiten.

Programma vrijdag 1 november
Kom het nieuwe zwembad bezichti-
gen zonder deelname aan een acti-
viteit (zwemmen niet mogelijk) op 
vrijdag 1 november:

19.00 - 21.00 uur
Bezichtiging van het nieuwe bin-
nenbad

Meldt u dan aan via i.burgler@h-i-
ambacht.nl.

Programma zaterdag 2 november
U bent van harte welkom om te kij-
ken naar of deel te nemen aan de 
volgende activiteiten op zaterdag 2 
november:

08.00 - 09.30 uur
Banen zwemmen voor alle leeftijden

10.00 - 11.30 uur
Familiezwemmen voor ouders met 
kinderen t/m 12 jaar

12.00 - 13.30 uur
Familiezwemmen voor ouders met 
kinderen t/m 12 jaar

13.30 - 14.30 uur
Demo zwemlessen reddingsbrigade 
in wedstrijdbad (deelname niet mo-
gelijk)

13.30 - 14.30 uur
Demo en duiken onder begeleiding 
vanaf 14 jaar in doelgroepenbad

Nieuwe horeca
Er is ook gezelligheid buiten het 
nieuwe binnenbad! Zo kunt u in de 
nieuwe horeca voorziening een hap-
je en een drankje nuttigen.
En de hele dag door kunnen kin-
deren met Jip, de mascotte van het 
zwembad, op de foto. Af en toe gaat 
Jip wel even rusten.

De Louwert

Kom en wissel van gedachte
Bijeenkomst Dementievriendelijk Ambacht: 21 november

Hoe kunnen we mensen met de-
mentie en hun familie en vrienden 
helpen een zo prettig mogelijk le-
ven te hebben, elkaar te ontmoeten 
en actief te blijven? Wij denken dat 
we dat alleen met elkaar, met alle 
betrokkenen voor elkaar kunnen 
krijgen. Komt u ook? Wij hebben 

uw kennis, ideeën en ervaring bij 
verdere ontwikkelingen hard nodig.

Datum: donderdag 21 november
Tijd: van 15.45 - 18.00 uur |
 inloop 15.30 uur
Locatie: Cultureel Centrum
 Cascade

 Hoge Kade 50,
 Hendrik-Ido-Ambacht
Toegang: gratis | aanmelden via 

https://www.drechtzorg.
nl/agenda/bijeenkomst-
dementievriendelijk-hen-
drik-ido-ambacht-2/

Fixi staat voor u klaar!

Honden uitlaatstrook van 
Bongerd naar Krommeweg

Bedankt voor uw kleine elektronische
apparaten!

Vanaf maandag 5 november kunt u 
ook in onze gemeente problemen 
aan stoep of straat direct melden 
met Fixi.

Via pc of app laat u de gemeente 
gelijk weten wat er verbeterd kan 
worden in de buitenruimte.

Een minuut
“Fixi ziet er niet alleen mooi uit, het 
is ook heel gebruiksvriendelijk”, zegt 
Ralph Lafleur, wethouder Openbare 
Ruimte. “Een melding is straks bin-
nen een minuut gemaakt. Doordat je 
een foto kunt meezenden, ziet ook 
de gemeente veel gemakkelijker wat 

het probleem is. En als de melding 
afgehandeld is, kun je als melder 
ook een foto van de opgeloste situ-
atie ontvangen.”

Stap vooruit
“Fixi is echt een stap vooruit”, zegt 
de wethouder. “Hiermee kan ieder-
een gemakkelijker bijdragen aan de 
kwaliteit van de Ambachtse buiten-
ruimte. Het zal mij niet meer gebeu-
ren dat ik een defecte MOL negeer 
en naar een andere loop. Een defect 
meld ik straks gelijk via Fixi.”

Fixi is te vinden op www.fixi.nl en in 
de bekende appstores.

De gemeente heeft naar aanleiding 
van klachten van inwoners beslo-
ten om de uitlaatstrook in de straat 
Bongerd te laten vervallen. Daarvoor 
in de plaats is een gedeelte van de 
openbare groenstrook aan de Krom-
meweg aangewezen.

Een honden uitlaatstrook is een ge-
bied waar een hond aangelijnd mag 
worden uitgelaten zonder dat het 
opruimen van de uitwerpselen van 
de hond verplicht is. Wilt u weten 
waar alle uitlaatstroken en losloop-
gebieden zich bevinden? Kijk dan 
op: https://www.h-i-ambacht.nl/Poli-
tiek_Bestuur/Totaaloverzicht_Poli-
tiek_en_Bestuur/Beleid/Honden

Tijdens de Nationale Recycle Week 
(14 t/m 18 oktober) kon er e-waste 
(kapotte en/of oude kleine elektroni-
sche apparaten) ingeleverd worden 
op het gemeentehuis. Inwoners heb-
ben hier volop gebruik van gemaakt! 

Er zijn onder andere telefoons, fo-
totoestellen, diverse kabels en nog 
veel meer ingeleverd! Enorm goed, 
want al deze oude apparaten zitten 
vol met waardevolle grondstoffen. 
Alle ingezamelde apparaten worden 
aangeboden voor recycling.  Als u 
nog e-waste hebt, dan kunt u dit in-
leveren bij de Milieustraat.

Samen halen we eruit wat erin zit!

Iets mis aan stoep of straat?
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Agenda openbare begrotingsvergadering van de gemeenteraad
4 en 7 november 2019, aanvang
19.00 uur, Raadzaal gemeentehuis.

De agenda voor deze raad is als 
volgt samengesteld:

Maandag 4 november 2019
1.  Opening
2.  Vaststellen van de agenda
3.  Spreekrecht burgers
4.  Notulen raadsvergadering
5.  Lijst van ingekomen
  stukken en mededelingen
6.  Programmabegroting

  2019-2022
6. a. Fracties reageren in 1e
  termijn op de Programma-
  begroting 2020-2023
6. b College reageert in
  1e termijn
  Schorsing vergadering tot
  7 november 19:00 uur

Donderdag 7 november 2019
  Heropening van de
  vergadering
6.  Raadsvoorstel 4 Programma-
  begroting 2020-2023

6. c. Tweede termijn fracties
6. d. Beantwoording college in
  tweede termijn
7.  Besluitvorming Programma-
  begroting 2020 - 2023
8.  Voorstel 5 Vaststelling van
  de Subsidieplafonds 2019 en
  2020 en het kennis nemen
  van het uitvoerings-
  programma
9.  Comptabiliteitsbesluit
10.  Sluiting

U kunt de stukken via de gemeen-

tesite 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? Maak dan gebruik 
van het spreekrecht aan het be-
gin van de vergadering. Dit moet 
u ten minste twee werkdagen voor 
de vergadering melden bij de grif-
fier. De griffier is bereikbaar 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.

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. De totale spreek-
tijd bedraagt dertig minuten. Meer 
over het spreekrecht kunt u lezen 
in de gemeentegids en op de ge-
meentesite.

Kennisgeving besluit verlengen beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend 
dat zij in het kader van de Wet al-

gemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben besloten voor de aanvraag 
om een omgevingsvergunning van 

Groeneveldt Marine Construction B.V. 
te Hendrik-Ido-Ambacht de beslister-
mijn te verlengen met een termijn 

van maximaal 6 weken. De aanvraag 
betreft “Beoordeling MER-aanmeld-
notitie”.

Locatie: Noordeinde 121 te Hendrik-
Ido-Ambacht. Nieuwe uiterste beslis-
datum: 27 november 2019

Officiële publicaties

Verleende besluiten**

Algemene Plaatselijke Verordening/Bijzondere Wetten

Adres Omschrijving Datum activiteit Datum bekendmaking

Hoge Kade 70 incidentele standplaats t.b.v. het onderzoekcentrum voor het  tussen 10 december 2019 en 31 mei 2020 22 oktober 2019
 bevolkingsonderzoek borstkanker m.u.v. 31 december 2019 en 1 januari 2020 

Hoge Kade 70 ontheffing schenken (zwak) alcoholische drank tijdens het  1  november 2019 van 14:00 tot 21:00 uur 22 oktober 2019
 evenement t.b.v. de opening van het nieuwe zwembad  2 november 2019 van 08:00 tot 16:00 uur 

Hoge Kade 70 exploitatievergunning voor het nieuwe zwembad doorlopend 24 oktober 2019

Veersedijk 6-8 exploitatievergunning voor een restaurant met terras doorlopend 24 oktober 2019

Veersedijk 6-8 drank- en horecavergunning voor het restaurant en het terras doorlopend 24 oktober 2019

Hoge Kade 70 organiseren evenement t.b.v. de opening nieuwe zwembad  1  november 2019 van 14:00 tot 21:00 uur 22 oktober 2019
  (opbouw vanaf 10:00 uur) 
  2 november 2019 van 08:00 tot 16:00 uur 
  (afbouw tot 18:00 uur) 

Nieuwe aanvragen*

Verleende omgevingsvergunningen**

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Beemd 35 plaatsen dakkapel voorzijde bouwen 3 oktober 2019

Beemd 35 plaatsen dakkapel voorzijde bouwen 24 oktober 2019

Fonteinkruid 30 plaatsen dakkapel voorzijde bouwen 23 oktober 2019

Het Volgerland 48 plaatsen dakkapel voorzijde bouwen 24 oktober 2019
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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 websites voor openingstijden)

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam

• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam

• Tromplaan 49, sociaal wijkteam

Ingetrokken aanvraag op eigen verzoek

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Gerrit Hendrixlaan 38 plaatsen dakkapel achterzijde bouwen 21 oktober 2019

Roestuin 53 plaatsen dakkapel voorzijde bouwen 24 oktober 2019

Strobenen-bogerd 3 plaatsen dakkapel/opbouw achterzijde  bouwen 22 oktober 2019

* U kunt geen bezwaar maken of een zienswijze indienen tegen een aanvraag. Wel kunt u de stukken inzien. Hiervoor kunt u een afspraak te 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.
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Uitnodiging aan 
alle inwoners
Op maandag 4 november 
en donderdag 7 november 
behandelt de gemeenteraad 
de begroting 2020-2022. Op 
deze pagina’s leest u alvast 
de eerste algemene reactie 
van de politieke partijen op 
de begroting. Dit is de start 
van het gesprek dat zij op 4 
en 7 november voeren. U bent 
van harte uitgenodigd om bij 
de vergaderingen aanwezig te 
zijn. Op beide avonden begint 
de raadsvergadering om 19.00 
uur in de Raadszaal van het 
gemeentehuis (Weteringsingel 
1 in Hendrik-Ido-Ambacht).

De begroting voor het volgende jaar is 
klaar. Dit document is erg belangrijk. Het 
is de financiële vertaling van de keuzes 
die zijn gemaakt. Waar zijn we blij mee?

-	 De	Ambachtse	identiteit	is	onveranderd	
sterk.	 Ruimte,	 groen,	 betrokkenheid,	
omzien	naar	elkaar	en	rust	(op	zondag)	
is	wat	ons	dorp	zo	aantrekkelijk	maakt	
midden	in	de	Randstad.

-	 De	 begroting	 is	 sluitend	 en	 (afgezien	
van	 de	 inflatiecorrectie)	 zal	 de	 inwo-
nersbijdrage	niet	worden	verhoogd.

-	 De	 woonvisie	 staat	 als	 een	 huis.	 De	
komende	decennia	worden	er	dus	vol-
doende	 woningen	 in	 alle	 prijsklassen	
gebouwd.	We	blijven	aandacht	vragen	
voor	 voldoende	 seniorenappartemen-
ten	en	starterswoningen	in	wijken	met	
veel	groen.

-	 Na	 jaren	van	voorbereiding	gaat	deze	
maand	het	zwembad	open.	Het	is	nog	
steeds	uniek	dat	basisschoolleerlingen	
drie	 jaar	 zwemles	 krijgen,	 op	 kosten	
van	de	gemeente.

-	 Eén	 nieuw	 schoolgebouw	 is	 net	 ge-
opend	en	voor	een	andere	school	gaat	
de	bouw	starten.	Dit	is	nodig	om	alle	

Ambachtse	kinderen	goed	onderwijs	te	
geven	 omdat	 schoolgebouwen	 bijdra-
gen	aan	de	kwaliteit	van	onderwijs.

Waar vragen we aandacht voor?
-	 Er	moet	bezuinigd	worden	op	het	so-

ciale	domein.	De	kosten	rijzen	de	pan	
uit.	 Wij	 willen	 met	 de	 kaasschaaf	 te	
werk	gaan,	kosten	reduceren	maar	wel	
investeren	 in	 preventie.	 We	 zijn	 blij		
met	het	fijnmazige	netwerk	van	kerken	
en	verenigingen	die	een	belangrijke	bij-
drage	leveren	aan	preventie.	Daarnaast	
is	het	onze	intentie	om	garantiebanen	
in	Ambacht	(die	vooral	bij	de	instelling	
‘Ambachtse	Bedrijven’	te	vinden	zijn)	te	
behouden.

-	 Duurzaamheid	 is	 geen	 modewoord	
maar	 een	werkwoord.	 Zo	 is	 afval	 een	
grondstof,	 daarom	moet	 er	 nog	meer	
aandacht	 komen	 voor	 het	 makkelijk	
scheiden	van	afval.	Ook	moet	het	 af-
valbrengstation	 gebruiksvriendelijker	
worden.	Dit	kan	inhouden:	een	aparte	
route	 voor	 het	 grofvuil,	 borden	 met	
de	 wachttijd,	 monitoren	 wie	 frequent	
komt	 (om	 dumping	 van	 bedrijfsafval	
met	bedrijfsbusjes	 aan	 te	pakken)	 en	

ruimere	openingstijden.
-	 Veel	inwoners	ervaren	de	overlast	van	

asociaal	gedrag.	Denk	aan	hondenbe-
zitters	die	uitwerpselen	van	hun	hond	
niet	 opruimen,	 het	 dumpen	 van	 afval	
of	 vuurwerkoverlast.	 De	 handhavings-
capaciteit	 zal	 worden	 uitgebreid,	 en	
wat	ons	betreft	is	handhaven	dan	ook	
bekeuren.	 Daarnaast	 stellen	 we	 voor	

het	 verplicht	 opruimen	 van	 honden-
poep	een	publiekscampagne	voor.

Nog vragen?
Heeft	u	een	vraag	of	opmerking?	Bel	ons	
gerust	op	telefoonnummer	078	681	7273,	
mail	 naar	 fractie@h-i-ambacht.sgp-chris-
tenunie.nl	of	kom	langs	op	ons	maande-
lijkse	fractiespreekuur.

Tevreden vooruitkijken

V.l.n.r.:	Cees	Timmers,	Jeroen	van	der	Laan,	Leo	Platschorre,	Martine	Kamphuis,
Bart	van	Ginkel,	Erik	van	Hartingsveldt	en	Peter	Boudewijn.

Dit spreekwoord is waardevol voor ver-
schillende Ambachtse onderwerpen:

Groen
De	 universiteit	 van	 Wageningen	 geeft	
zeven	 redenen	 om	 te	 investeren	 in	 een	
groene	 omgeving:	minder	wateroverlast,	
verkoeling	 in	 de	 zomer,	 betere	 gezond-
heid	 van	 inwoners,	 verbinding	 tussen	
mensen,	biodiversiteit,	groen	 is	aantrek-
kelijk	voor	bedrijven	en	waardeverhogend	
voor	onze	huizen.	Allemaal	redenen	waar-
om	wij	vinden	dat	zo	snel	mogelijk	onze	
500	extra	bomen	moeten	worden	geplant	
én	er	haast	moet	worden	gemaakt	met	de	
aanleg	van	extra	parken.

Duurzaamheid
Als	 we	 nu	 investeren	 in	 duurzame	 ont-
wikkelingen	 in	 de	 openbare	 ruimte	 en	
onze	gebouwen	hoeven	we	op	een	later	

moment	waarschijnlijk	minder,	en	minder	
dure,	 (nood)maatregelen	 te	 nemen.	 We	
willen	daarnaast	onze	 inwoners	stimule-
ren	en	ondersteunen	om	duurzamer	te	le-
ven:	wij	zien	dat	als	een	verplichting	naar	
onze	kinderen.

Sociaal domein
Door	meer	te	investeren	in	preventie	hou-
den	we	onze	inwoners	gezonder	en	voor-
komen	we	duurdere	ingrepen	naderhand.	
Dit	is	een	aanname	waar	we	vertrouwen	
in	 hebben.	 Goed	 onderzoek	 naar	 de	 in	
te	 zetten	 preventiemiddelen	 moet	 deze	
aanname	 bewijzen.	 Als	 regionale	 bezui-
nigingen	te	grote	gevolgen	hebben	voor	
Ambachters	 moeten	 we	 hier	 lokaal	 iets	
aan	doen.

Samen
Deze	 onderwerpen	 zijn	 een	 opgave	 van	

iedereen.	De	 gemeente	moet	 openstaan	
voor	 nieuwe,	 innovatieve	 ideeën	 op	 al	
deze	gebieden	en	daar	actief	bij	onze	in-
woners	naar	vragen.

Financiën
Door	in	het	verleden	op	een	voorzichtige	
manier	met	ons	geld	om	te	gaan,	staan	
we	 er	 momenteel	 beter	 voor	 dan	 veel	
andere	gemeenten.	Dat	is	iets	om	bij	alle	
andere	onderwerpen	in	het	achterhoofd	
te	houden.	Echter,	onze	financiële	reser-
ves	zijn	momenteel	meer	dan	toereikend	
voor	 de	 risico’s	 die	 we	 als	 gemeente	
lopen.	 Wij	 pleiten	 er	 daarom	 voor	 om	
het	 geld	dat	 eigenlijk	 niet	 nodig	 is,	 en	
daarmee	werkeloos	op	de	bank	staat,	in	
te	 zetten	 ten	 behoeve	 van	 de	 preven-
tieve	 doelen	 die	 we	 hierboven	 hebben	
beschreven.

Voorkomen is beter dan genezen

V.l.n.r.:	Anneloes	Vlasblom-van	der	Vlies,	Patrick	van	der	Giessen,	William	Lagendijk,
Wenny	van	der	Hee-Pasterkamp.

Deze begroting is alweer de tweede in 
deze raadsperiode waar Gemeente Be-
langen bestuurlijke verantwoordelijkheid 
voor draagt, samen met de SGP/CU en 
het CDA. Een aantal belangrijke beleids-
stukken zijn inmiddels door de Gemeen-
teraad aangenomen, zoals het Bomenbe-
leidsplan, het actieplan Duurzaamheid en 
het Grondstoffenbeleidsplan. Wij kunnen 
echter nog niet tevreden zijn. Veel onder-
werpen zullen het komend jaar de revue 
passeren. Het Waterbusplein en het am-
biteuze project om een circulair bedrij-
venterrein langs de Ambachtsezoom te 
realiseren komen daarbij aan de orde.

Financiën:
Gemeente	Belangen	 is	blij	 dat	het	ook	
nu	weer	gelukt	is	de	begroting	sluitend	
te	krijgen	en	dat,	 zoals	wij	 in	ons	ver-
kiezingsprogramma	ook	hebben	aange-
geven,	 de	 gemeentelijke	 belastingen,	
afgezien	 van	 de	 indexering,	 niet	 zullen	
stijgen.	Het	afgelopen	voorjaar	keken	wij	
nog	 aan	 tegen	 een	 negatief	 saldo	 van	
ongeveer	 6	 ton.	 Inmiddels	 is	 dat	 door	

het	kritisch	kijken	naar	bepaalde	zaken	
omgebogen	 naar	 een	 meerjarenbegro-
ting	die	er	mag	zijn.

Wonen en recreëren
in Hendrik-Ido-Ambacht:
Het	behoud	van	groen	in	onze	gemeente	
blijft	met	 de	bouw	van	woningen	 voor	
starters,	ouderen	en	bijzondere	groepen,	
een	speerpunt	voor	ons.	De	ontwikkeling	
van	het	centrumgebied	die	deze	raads-
periode	verder	vorm	moet	krijgen	is	daar	
een	belangrijk	voorbeeld	van.	Groen	zal	
ook	 in	dit	gebied	een	dominante	 func-
tie	moeten	blijven	vervullen.	Een	ander	
speerpunt	 is	 de	 veiligheid	 voor	 onze	
inwoners.	 Bijzondere	 aandacht	 verdient	
daarbij	de	omgeving	van	de	Sophiapro-
menade.	 In	 gesprekken	met	 onze	part-
ners	 zal	 dit	 onderwerp	 onze	 aandacht	
blijven	houden.

WMO en Jeugdzorg:
Er	 zal	 ook	 het	 komend	 jaar	 extra	 aan-
dacht	moeten	blijven	voor	de	Jeugdzorg	
en	 de	 WMO.	 Gemeente	 Belangen	 blijft	

vinden	dat	aan	de	inwoners	die	op	deze	
faciliteiten	 en	 beroep	 doen	 geen	 nee	
mag	worden	 verkocht.	Met	 en	 voor	 ie-
dereen	is	wat	ons	betreft	de	regel,	ook	
bij	deze	onderwerpen.	Alhoewel	het	Rijk	
minder	 geld	 toebedeeld	 aan	 gemeen-
ten	zal	hier	altijd	financiële	ruimte	voor	
moeten	zijn.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid	 is	 een	 container	 begrip.	
Het	 bouwen	 van	 gasloze	 woningen	 is	
daarvan	 één	 van	 de	 elementen.	 Daar-
naast	 hebben	 wij	 de	 verplichting	 de	
inwoners	 voor	 te	 lichten	 en	 voor	 te	
bereiden	 op[	 een	 tijdperk	waarin	 duur-
zaamheid	 steeds	 belangrijker	 wordt.	
Denk	daarbij	aan	het	goed	scheiden	van	
afval	 en	 allerlei	 andere	 klimaat	 bespa-
rende	 maatregelen.	 Het	 geven	 van	 de	
juiste	 voorlichting	 aan	 de	 inwoners	 is	
essentieel	en	zal	zeker	de	komende	pe-
riode	één	van	onze	doelstellingen	zijn.

Regio:
De	 samenwerking	 in	 Drechtsteden	 ver-

band	maakt	moeilijke	tijden	door.	Op	dit	
moment	wordt	er	gezocht	naar	een	sa-
menwerking	die	efficiënter	en	gestructu-
reerder	verloopt	dan	voorheen.	Gemeen-
te	Belangen	blijft	voorstander	van	deze	
samenwerking.	Wat	echter	voor	ons	altijd	
voorop	staat	 is	dat	deze	samenwerking	
het	belang	van	onze	gemeente	dient.

De	 leden	 van	 Gemeente	 Belangen	 en	
onze	 wethouder	 in	 het	 college	 zullen	
zich	 ook	 het	 komend	 jaar	 blijven	 in-
zetten	voor	het	Ambachtse	belang.	Het	
mandaat	wat	wij	van	de	kiezers	hebben	
ontvangen	 nemen	 wij	 uiterst	 serieus.	
Voor	meer	informatie	over	ons,	kijk	op:	
www.gembel.nl

Gemeente Belangen wil succesvol beleid voortzetten

V.l.n.r.:	Melis	Nugteren,	Jacob	Lieben,	Cinthus	van	der	Lei,	Janaela	Dossett,
Marjet	Vogelaar-Korpershoek,	Arie	Mol,	Marien	Braber.
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De gemeente maakt elk jaar de 
begroting. Daarin staat welke 
plannen de gemeente voor 
het komende jaar heeft, wat 
die plannen kosten en welke 
inkomsten zij verwachten. De 
begroting is een belangrijk 
instrument van de raad om 
te sturen op de plannen van 
het college. Door de begroting 
vast te stellen, geeft de 
gemeenteraad het college 
toestemming om geld uit te 
geven aan de afgesproken 
activiteiten.

Door het jaar heen houdt de 
gemeenteraad een vinger aan 
de pols bij de uitwerking van 
de plannen.

Wilt u de begroting inzien?
U vindt de begroting hier:
https://hendrik-ido-ambacht.
begrotingsapp.nl/begroting-2019

Tot onze tevredenheid hebben we kun-
nen constateren dat een aantal zaken 
waar de VVD al jarenlang aandacht voor 
vraagt steeds meer overgenomen wordt 
door het college. Dat is prettig om te zien. 
Oppositievoeren blijkt dus toch te kunnen 
leiden tot het realiseren van standpunten 
zoals wij die in ons verkiezingsprogram-
ma hebben opgenomen.
Uiteraard is de realisatie van standpun-
ten een stuk eenvoudiger bij deelname 
aan een coalitie maar daarvoor hebben 
wij Uw steun nodig bij de eerstvolgende 
verkiezingen. Hoe groter wij worden, hoe 
groter ook de kans dat wij onze stand-
punten, die naar onze mening goed zijn 
voor Ambacht, kunnen realiseren!

Levendigheid in Ambacht
Wij	zijn	blij	dat	er	dit	jaar	voor	het	eerst	
in	 Hendrik-Ido-Ambacht	 een	 foodtruck	
festival	 is	georganiseerd.	We	durven	wel	
te	 stellen	 dat	 dit	 gezellige	 evenement	
een	groot	succes	was,	met	ook	een	hoge	
opkomst	 van	 inwoners.	De	VVD	was	de	
enige	partij	die	dit	als	een	specifiek	voor-
stel	 opgenomen	 had	 in	 het	 verkiezings-
programma.	 Wij	 hopen	 (en	 verwachten)	
dat	 dit	 een	 jaarlijks	 terugkerende	 tradi-

tie	 gaat	 worden.	 Ook	 het	 feest	 van	 20	
jaar	De	Volgerlanden	 laat	 zien	dat	 er	 in	
Ambacht	ruimte	en	behoefte	is	aan	meer	
evenementen	voor	jong	en	oud.	

Aandacht voor (verkeers-)veiligheid
en handhaven bij overlast
Helaas	zijn	de	cijfers	voor	veiligheid	het	
afgelopen	 jaar	 verslechterd.	 Het	 aantal	
diefstallen	en	vernielingen	is	bijvoorbeeld	
gestegen.	De	VVD	hoopt	dat	de	 samen-
werking	 tussen	 gemeente,	 politie,	 wijk-
agenten	 en	 buurtpreventie	 het	 komend	
jaar	 ervoor	 zorgt	 dat	de	 criminaliteit	 zal	
verminderen	en	wij	zullen	dit	kritisch	blij-
ven	 volgen.	 Ook	 voor	 de	 inrichting	 van	
de	buitenruimte,	zoals	bijvoorbeeld	fiets-
paden,	vraagt	de	VVD	meer	aandacht.	En	
zoals	altijd	blijft	de	VVD	aandacht	vragen	
voor	 veel	meer	 handhaving	 bij	 overlast,	
zoals	in	het	Sophiapark.	Overlast	is	zeker	
geen	nieuw	verschijnsel	en	niet	altijd	 te	
voorkomen.	 Stevige	 handhaving	 is	 naar	
onze	mening	de	enige	manier	om	de	over-
last	zo	snel	als	mogelijk	aan	te	pakken.	

Begroting
Over	 het	 geheel	 genomen	 kunnen	 wij	
instemmen	 met	 deze	 begroting	 die	 een	

positief	financieel	resultaat	laat	zien,	ook	
meerjarig.	Er	zijn	echter	wel	punten	die	in	
deze	begroting	niet	voldoende	inzichtelijk	
gemaakt	zijn.	Zo	is	het	op	dit	moment	vol-
gens	ons	nog	veel	te	onduidelijk	wat	alle	
maatregelen	met	 betrekking	 tot	 klimaat-
plannen,	 energietransitie	 en	 duurzaam-
heid	gaan	kosten	voor	onze	inwoners.	De	
VVD	is	van	mening	dat	de	duurzaamheids-
ambitie	 wél	 voor	 iedereen	 betaalbaar	
moet	zijn.	De	bedragen	die	hiervoor	uitge-
geven	gaan	worden	staan	niet	als	zodanig	
genoemd	 in	de	begroting.	 In	de	praktijk	

zien	we	nu	al	bij	veel	voorstellen	een	kli-
maat/duurzaamheidscomponent	met	extra	
kosten,	 waarvan	 de	 onderbouwing	 met	
harde	cijfers	vaak	ontbreekt.
In	deze	begroting	wordt	al	 rekening	ge-
houden	 met	 bijdrages	 die	 van	 het	 Rijk	
gaan	 komen.	 Maar	 deze	 bijdrages	 zijn	
nog	helemaal	niet	bevestigd.	Rekenen	we	
onszelf	daarmee	niet	te	rijk?
Ook	 voor	 de	 geplande	 bezuinigingen	 bij	
de	 Drechtsteden	 moet	 nog	 maar	 afge-
wacht	worden	of	deze	wel	gehaald	kunnen	
worden,	deze	zijn	nog	niet	goedgekeurd.

Begroting 2020: Verborgen kosten?

V.l.n.r.:	Jauharina	Oelfke-ten	Seldam,	Oene	Doevendans,	Aat	Ouwerkerk,	Evaline	de	Heer.

De Partij van de Arbeid is niet ontevreden 
over de begroting voor 2020. Het lijkt dat 
Ambacht er financieel goed voorstaat, 
maar we moeten oppassen en ons niet 
rijk rekenen. Er komen opgaven op ons af 
waarvan we de kosten nu nog niet ken-
nen. Daardoor kunnen we voor grote uit-
gaven komen te staan.

Jeugdzorg
Het	 is	 duidelijk	 dat	 de	 jeugdzorg	 veel	
geld	kost,	en	de	kosten	nemen	alsmaar	
toe.	Er	wordt	steeds	meer	een	beroep	ge-
daan	op	professionele	 jeugdzorg.	Dat	 is	
op	zichzelf	een	goede	zaak,	maar	de	be-
taalbaarheid	 van	 de	 jeugdhulpverlening	
komt	wel	in	het	geding.	De	PvdA	wil	de	
kwaliteit	van	de	jeugdzorg	in	stand	hou-
den.	We	vinden	ook	dat	er	meer	geld	naar	
jeugdhulpverlening	toe	kan.	Maar	we	ma-

ken	ons	zorgen	over	de	betaalbaarheid	in	
de	komende	jaren.

Woningbouw
De	 PvdA	 wil	 het	 aantal	 betaalbare	 wo-
ningen	 in	 stand	houden.	Bij	nieuwbouw	
van	woningen	zou	de	gemeente	ook	oog	
moeten	 hebben	 voor	 de	 behoefte	 aan	
sociale	woningen.	De	PvdA	vindt	de	kwa-
liteit	 van	woningen	belangrijk.	Daar	 zou	
aandacht	voor	moeten	zijn	bij	nieuwbouw	
of	 vervanging	 van	 bestaande	woningen.	
De	 PvdA	 heeft	 aandacht	 voor	 speciale	
doelgroepen	zoals	ouderen,	 jongeren	en	
gehandicapten.

Duurzaamheid
De	 PvdA	 onderschrijft	 de	 visie	 van	 de	
gemeente:	de	komende	jaren	moeten	we	
een	omslag	maken	in	de	manier	waarop	

we	 omgaan	 met	 schaarse	 grondstoffen.	
De	PvdA	maakt	zich	wel	zorgen	over	de	
kosten	 van	 de	 energietransitie.	 Het	 is	
nog	 niet	 duidelijk	 hoe	 hoog	 die	 kosten	
worden.	 En	 het	 is	 de	 vraag	 of	 mensen	
met	een	laag	inkomen	of	een	midden	in-
komen	hun	deel	 van	 de	 kosten	 kunnen	
betalen.

Begroting akkoord
Al	met	al	gaat	de	PvdA	akkoord	met	de	
begroting	voor	2020	die	het	college	van	
burgemeester	 en	 wethouders	 heeft	 op-
gesteld.	 Maar	 de	 PvdA	 maakt	 zich	 wel	
zorgen	over	uitgaven	die	er	de	komende	
jaren	aankomen.	Wel	duidelijk	is	dat	die	
uitgaven	komen,	maar	onduidelijk	is	hoe	
hoog	die	uitgaven	zullen	zijn.	En	ondui-
delijk	 is	 hoe	 we	 het	 allemaal	 gaan	 be-
talen.

We moeten ons niet rijk rekenen

V.l.n.r.:	Arie	Scheurwater,	Bert	van	der	Wulp,	Maarten	van	den	Heuvel.

De huidige Raadsperiode is bijna op de 
helft en deze periode is niet bepaald 
rustig geweest. In wijk de Volgerlan-
den wordt hard gewerkt om de wijk te 
voltooien met mooie woningen en veel 
aandacht voor groen. Als nieuwe bouw-
locatie wordt ook weer gekeken naar 
gebied de Noordoevers. Tevens wordt er 
hard gewerkt aan een spiksplinternieuw 
nieuw binnenzwembad.

Zwembad
Een	nieuw	binnenzwembad	dat	voorzien	
is	 van	 de	meest	 geavanceerde	 appara-
tuur	 om	 een	 eigentijds	 energieneutraal	
zwembad	 te	 realiseren.	 Eind	 november	
van	 dit	 jaar	 zullen	 naar	 het	 zich	 laat	
aanzien	 de	 eerste	 baantjes	 getrokken	
kunnen	 worden.	 Het	 zwembad	 heeft	
een	grote	bijdrage	gekregen	uit	het	CAI	
fonds.	Dit	fonds	is	eigenlijk	opgebouwd	
uit	 de	 bijdrage	 van	 de	 inwoners	 gedu-
rende	het	bestaan	van	de	CAI.	Het	groot-
ste	 deel	 van	 de	 inwoners	 heeft	 door	
het	 betalen	 van	 het	 abonnementsgeld	
bijgedragen	 aan	 het	 realiseren	 van	 dit	

zwembad.	Eigenlijk	is	het	Zwembad	dus	
mede	gefinancierd	door	een	groot	deel	
van	 onze	 inwoners.	 Dit	 is	 dan	 ook	 de	
reden	waarom	D66	het	betreurt	dat	het	
zwembad	slechts	6	dagen	per	week	ge-
opend	is.	Wij	willen	dan	ook	de	mensen	
die	onze	petitie	gesteund	hebben	harte-
lijk	danken	voor	het	vertrouwen	en	wij	
zullen	 ons	 best	 blijven	 doen	 zodat	 uw	
steun	niet	voor	niets	is	geweest.

Jongeren
Wat	D66	naast	het	zwembad	bezig	houdt	
is	de	onrust	rond	de	jongeren.	Afgelopen	
periode	is	er	met	name	in	de	omgeving	
van	het	Sophiapark	veel	onrust	geweest	
en	heeft	de	politie	moeten	optreden.	Het	
is	een	probleem	dat	 zich	niet	alleen	 in	
ons	 dorp	 afspeelt,	 bij	 dorpen	 in	 onze	
naaste	omgeving	kent	men	ook	proble-
men	op	dit	gebied.	D66	 is	van	mening	
dat	er	te	weinig	vertier	voor	de	jongeren	
in	ons	dorp	is	en	wij	pleiten	er	ook	voor	
dat	er	een	locatie	gaat	komen	op	korte	
termijn	waar	de	jeugd	zich	gedurende	de	
weekenden	 in	 de	 avonduren	 kan	 amu-

seren.	 Het	 Baxhuis	 meer	 open	 stellen,	
zeker	in	het	weekend,	zou	al	een	eerste	
stap	kunnen	zijn.

Overig
Naast	 de	 jongerenproblematiek	 heb-
ben	 we	 ook	 te	 maken	 met	 een	 groep	
ouderen	 die	 eenzaam	 zijn.	 Er	 zijn	 veel	
activiteiten	 bij	 HI5Ambacht	 waardoor	
deze	 groep	 goed	 gesteund	wordt.	 Ook	
wil	D66	zich	 in	blijven	 zetten	om	onze	
mooie	 gemeente	 verder	 te	 blijven	 ver-
duurzamen.

Wat houdt D66 nog meer bezig?
Slechte	luchtkwaliteit:	wat	kunnen	wij	
hieraan	doen?
Fairtrade	gemeente:	inzetten	om	deze	
erkenning	over	2	jaar	te	bereiken
Fietspaden:	vrijliggende,	veilige	fietspa-
den	in	de	gemeente
Minderdraagkrachtigen:	zorgen	dat	de	
sociale	voorzieningen	op	peil	blijven
Jeugdzorg:	professionele	toereikende	
hulp	zodat	de	wachtlijsten	minder	
worden

Wijkinrichting:	aandacht	voor	lagere	
snelheden	en	dus	meer	30	km	zones

Hebt	 u	 vragen	 of	 wilt	 u	 met	 ons	 van	
gedachten	 wisselen	 over	 zaken	 die	 u	

bezig	 houden	 kunt	 u	 een	 mail	 sturen	
naar	 D66hia@hotmail.com	 of	 contact	
opnemen	 met	 fractievoorzitter	 Ma-
rijke	 Gommans	 op	 telefoonnummer:	
06-28525282.

Bijna halverwege, maar.....

V.l.n.r.:	Hans	Neijman,	Frank	Verbrugge,	Marcel	de	Groot,	Marijke	Gommans-Dane.
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Onlangs	 is	 de	 tweede	begroting	 van	de	
huidige	coalitie	gepresenteerd.	
De	 begroting	 is	 de	 financiële	 vertaling	
van	de	politieke	plannen	van	de	coalitie.	
De	 voorliggende	 begroting	 laat	 een	 po-
sitief	saldo	zien	welke	veroorzaakt	wordt	
door	 meevallers	 in	 de	 gemeenschappe-
lijke	 regelingen	 waarin	 Ambacht	 partici-
peert.	
Vergeleken	met	 de	buurgemeenten	doet	
Ambacht	het	niet	slecht.	
De	begroting	stijgt	gemiddeld	met	het	in-
flatiepercentage.
Op	zich	sympathiek	echter,	de	inkomens-
ontwikkeling	 van	 de	 Ambachtse	 burger	
loopt	daar	flink	op	achter!	
Op	 het	 sociale	 domein	 rijzen	 er	 zorgen	
voor	de	toekomst.	

De	kosten	voor	jeugdzorg,	WMO	en	der-
gelijke	lopen	fors	uit	de	pas	met	de	ver-
goeding	 die	 de	 gemeente	 hiervoor	 ont-
vangt.	
Het	 credo	 in	 Ambacht	 is:	 niemand	 valt	
buiten	 de	 boot.	 Ambacht	 Uw	 Belang	
vraagt	 zich	 af	 hoe	 groot	 die	 boot	 mag	
worden?
De	leefbaarheid	in	Ambacht	staat	de	ko-
mende	jaren	flink	onder	druk.	
De	 toename	 van	 inwoners	 in	 ons	 dorp	
vergroot	de	sociale	druk	en	legt	een	wis-
sel	op	de	leefomgeving.	
Bij	 grote	 groepen	 Ambachters	 leeft	 het	
gevoel	dat	er	niet	wordt	gehandhaafd	bij	
overlast.	
Dit	gevoel	wordt	niet	weggenomen	door	
verbindende	 praatjes	 maar	 alleen	 door	

echte	maatregelen	en	handhaving	van	de	
openbare	orde.	
Voor	 Ambacht	 Uw	 Belang	 is	 er	 volop	
ruimte	 voor	 kritiek	 op	 deze	 begroting,	
niet	op	de	cijfers,	maar	meer	op	de	verta-
ling	in	beleid.
Voor	ons	moet	de	begroting	vertaald	wor-
den	 naar	 effectief	 uitgeven	 van	 geld	 en	
niet	naar	politiek	correcte	onzin.	
De	traditie	van	Ambacht	 is	die	van	hard	
werkende	burgers	die	zuinig	zijn	met	geld	
en	hun	omgeving.
Voor	 A.U.B.	 hoeft	 vrijwilligerswerk	 niet	
beloond	 te	 worden	 met	 een	 sollicitatie-
vrije	uitkering.	
Vrijwilligerswerk	 doe	 je	 gratis	 en	 in	 je	
vrije	tijd	is	onze	mening.

Begroting 2020 een overdenking

V.l.n.r.:	Harm	Groenendijk,	Jan	Struik,	Jan	Siefkes.

De begroting sluit met een batig saldo 
van € 454.000,00. Dit is mede ontstaan 
door de taakstellende besluiten die de 
Drechtraad - het Algemeen Bestuur van 
de zeven Drechtsteden - en het Alge-
meen Bestuur van de dienst Gezondheid 
en Jeugd hebben genomen. Voorts is 
het nieuwe beleidsplan Openbare Ver-
lichting hier debet aan. Hierin is vast-
gelegd dat de armaturen aan het einde 
van de levensduur worden vervangen 
door LED verlichting, hetgeen leidt tot 
een behoorlijke verlaging van het ener-
gieverbruik. Overigens zal de onroeren-
de zaakbelasting in 2020 niet worden 
verhoogd.

Sport
Door	 het	 toenemende	 aantal	 inwoners	
ontstaat	er	bij	de	sportverenigingen	be-
hoefte	 aan	 meer	 (half	 verharde)	 sport-

velden,	 zodat	 ook	 bij	 slecht	 weer	 de	
sportvelden	 gebruikt	 kunnen	 worden.	
De	 fractie	 van	 EVA	 vraagt	 hier	 speciale	
aandacht	voor.	Ook	voor	bestuur	en	vrij-
willigers	is	dat	een	motivatie	om	zich	te	
blijven	inzetten	voor	hun	vereniging.

Andere tarieven verhoogd
Het	college	stelt	voor	om	de	afvalstof-
fenheffing,	de	hondenbelasting,	de	leges	
en	de	begrafenisrechten	met	ingang	van	
1	 januari	 2020	 te	 verhogen	met	 2,6%,	
een	 zgn.	 inflatiecorrectie.	 Het	 college	
stelt	voor	om	de	rioolheffing	kostendek-
kend	te	maken	met	een	verhoging	van	
2,5%.	Kwijtschelding	wordt	verleend	bij	
een	inkomensgrens	van	100%	gelijk	aan	
de	bijstandsnorm.

Wonen in Hendrik-Ido-Ambacht
Belangrijk	 voor	het	wonen	 in	onze	ge-

meente	 is	 de	 herontwikkeling	 van	 de	
voormalige	 Margrietschool/Tweestroom	
en	 de	 gebiedsvisie	 Centrum	 (Bij	 De	
Schoof ).	 De	 gebiedsvisie	 Centrum	 zal	
naar	 verwachting	 ruimte	 bieden	 aan	
circa	 80	 (sociale)	 woningen	 (koop	 en	
huur).	Wat	betreft	de	woningen	aan	de	
Margrietstraat,	 Marijkestraat	 en	 Willem	
de	 Zwijgerstraat	 staat	 er	 een	 algehele	
sanering	op	het	programma.

Groene gemeente
Ambacht	is	een	groene	gemeente	en	dat	
moet	zo	blijven,	daarnaast	is	groen	ook	
belangrijk	 voor	 de	 gezondheid.	 EVA	 zal	
dus	blijven	aandringen	om	te	starten	met	
de	 plant	 van	 de	 500	 toegezegde	 extra	
bomen.	 Een	 andere	 toezegging	 van	het	
college	 is	 een	 onderzoek	 te	 doen	 naar	
Knelpunten	bij	parkeren	in	de	gemeente,	
ook	hier	zal	EVA	er	bij	het	college	op	aan-

dringen	dit	onderzoek	snel	te	houden.
Verder	kan	EVA	zich	vinden	in	de	begro-

ting,	die	aansluit	bij	ons	verkiezingspro-
gramma.

Constructief kritisch meedoen in de gemeenteraad

V.l.n.r.:	Arno	Stam,	Adrie	Scheurwater,	Ary	Cramer.



begroting 2020                 In een Oogopslag
wonen en 
werken

waar gaat het geld naar toe?

Een groot deel 
ontvangen we van het Rijk.

De rest krijgen we uit lokale he	ngen 
en overige inkomstenbronnen.

De totale inkomsten voor 2020 
zijn 84,9 miljoen.

waar komt het geld vandaan?

Lokale heffingen Andere inkomstenbronnen

37
MILJOEN

14
MILJOEN

33,3

MILJOEN

Verkoop grond en gebouwen*

Verhuuropbrengsten

Rente en winstuitkeringen

Overige inkomsten

Reserve onttrekking

Maatschapp.ondersteuning en bijstand

* inclusief € 181.604 mutaties op onderhandenwerk

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Afvalsto�enhe	ng

Rioolhe	ng

Leges omgevingsvergunningen

Precariobelasting 

Begraafplaatsrechten  

Overige leges, rechten en retributies

Hondenbelasting  

Marktgelden   

5.353.111

3.991.602

2.297.000

564.287

523.013

519.639

484.582

175.000

50.049

€

€

€

€

€

€

€
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€

25.499.145

1.400.629

604.617

534.428

337.565

4.985.266

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Organisatie en bestuur

Dienstverlening

Sparen/Reserves

Overig

8.508.914

1.060.126

177.560

745.133

verkocht

Ruimtelijke ordening *

Economie

Afvalverwijdering, -verwerking en milieu

Aanleg en onderhoud wegen

Rioolwerkzaamheden en waterbeheer

Veiligheid

Openbaar groen en recreatie

Wonen

Begraafplaatsen

Openbaar Vervoer

19.932.330

6.499.043

4.600.538

3.791.584

2.471.753

2.441.367

2.042.718

967.365

442.755

130.889

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

639

208

148

122

79

78

66

31

14

4

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

263

253

245

87

70

51

€

€

€

€

€

€

273

34

6

24

€

€

€

€

8.211.240

7.891.430

7.627.686

2.701.669

2.173.939

1.577.154

€

€

€

€

€

€

De totale uitgaven voor 2020 
zijn begroot op 84,0 miljoen.

= Begrotingsaldo: 0,9 miljoen.

Bijstand en begeleiding naar werk

Maatschappelijke ondersteuning

Gezondheid en jeugd

Onderwijs

Sport

Cultuur

30,2

MILJOEN

Bestuur en dienstverlening
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1-1-2020:
31.181 inwoners
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 Hendrik-Ido-Ambacht is een �nancieel gezonde 
gemeente die de aangeboden zorg en middelen kan 
blijven bieden. Het gemeentebestuur kijkt naar ma-
nieren om de verhoging van de kosten op lange ter-
mijn te verminderen. 
Zoals de afvalsto�enhe	ng. Door inwoners aan te 
moedigen om afval goed te scheiden, blijft er minder 
restafval over dat verbrand moet worden. Dit zorgt 
voor lagere kosten.

inwoner

?

            rioolheffing 
Woningeigenaar:           €125,76Meerpersoonshuishoudens:   €58,32Eenpersoonshuishoudens:     €29,16

             AfvalstoffenheffingMeerpersoonshuishoudens: €334,56Eenpersoonshuishoudens:   €235,56

          Hondenbelasting
Eerste hond      €122,64
Volgende honden €201,24 per hond

Hoeveel betaal ik in 2020 aan:

Ambities waarmaken uit 'Gewoon Ambacht', ondanks onzekerheden

Deze ‘Begroting in één oogopslag’ geeft u een beeld van wat de gemeente 
het komende jaar wil bereiken, wat daarvoor gedaan wordt en wat dat kost. 
De ambities uit ons coalitieprogramma 'Gewoon Ambacht' staan hierin 
centraal. In 2020 voeren we de plannen uit die we in de eerste fase van 
deze collegeperiode opstelden. Met een sluitende begroting (uitgaven en 
inkomsten zijn gelijk) is er voldoende ruimte om geld te besteden. In het 
sociaal domein (verantwoordelijkheden van de gemeente in de zorg en 
ondersteuning aan hun inwoners op het gebied van zorg, participatie en 
zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp) worden hoge(re) kosten verwacht. In 
de begroting houden we hier rekening mee door een schatting van de 
kosten te maken: die kan later worden aangepast. 

Het college van burgemeester en wethouders

Meer lezen over de onderwerpen uit deze begroting? Dat kan 

heel gemakkelijk in onze begrotings-app! Hier vindt u met 

maar een paar kliks alle informatie die u interessant vindt. 

Kijk op onze website www.h-i-ambacht.nl of bezoek onze 

Facebookpagina en Twitteraccount om de begrotings-app te 

openen!

Begrotings-app

h-i-ambacht.nl

uitgaven

inkomsten

Samenleving

* inclusief €  13.458.014 mutaties op onderhandenwerk

“Dankzij een gezond �nanieel beleid hoeven we de woonlas-
ten niet te verhogen. Ook kijken we naar manieren om verho-
ging van kosten op lange termijn te verminderen.” 
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