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Popkoor Re-flax heeft het Ambachts 
volkslied in een fris nieuw jasje ge-
stoken. Burgemeester Jan Heijkoop 
kondigde op Koningsdag de nieuwe 
versie van “Waar de Waal stroomt” 
aan.

Hoe kwam Re-flax erbij om een 
nieuwe versie van Waar de Waal 
stroomt op te nemen?

Positief Geluid
Enkele weken geleden klonk het 
volkslied weer in Ambacht, dank-
zij het initiatief #positiefgeluid van 
stichting Made-In-Ambacht. Daar 
kwamen veel positieve reacties op, 
maar ook de vraag of Re-flax een 
nieuwe versie kon opnemen van het 
volkslied…

Wat gebeurde toen?
Jeffrey van der Vegt, dirigent van Re-
flax: “Met Koningsdag 2015 in Dor-
drecht deden we al iets bijzonders 

maar toen dit op ons pad kwam 
wist ik dat dit, zeker in deze tijd, 
ook weer bijzonder zou worden. Het 
is geen standaard Re-flax repertoire 
maar al snel werden we binnen Re-
flax enthousiast. Binnen no time 
was er een arrangement en waren 
de Re-flaxers aan het instuderen. 
Door de coronamaatregelen konden 
we dat helaas niet gezamenlijk in 
onze thuisbasis Cascade doen. En 
met de huidige technieken is het 
nog steeds niet mogelijk om on-
line een echte repetitie te houden, 
maar ondanks dat hebben er met 
elkaar toch iets moois van weten te 
maken. Goed voor ons saamhorig-
heidsgevoel!”

Hoe zijn de reacties?
“Heel positief! Veel mensen laten 
ons weten dat ze het erg mooi vin-
den en het initiatief waarderen. Het 
filmpje waarin burgemeester Jan He-
ijkoop ons aankondigt, is al duizen-

den keren vertoond op facebook. 
Daarin zegt de burgemeester dat 
Ambacht nog veel plezier zal heb-
ben van de opname”, zegt Jeffrey. 
“En dat is mooi, want het is een 
cadeau van ons aan Hendrik-Ido-
Ambacht.”

In 1982 bestond de Zwijn-
drechtse Waard 650 jaar en 
voor die gelegenheid schreven 
E. Albers -Gobes, L. Vermaas en 
componist H. van Lijnschooten 
het Ambachts volkslied “Waar 
de Waal stroomt”. Jeffrey: “De 
tekst is wat gedateerd, maar 
dat is met het Wilhelmus ook 
zo. Wij hebben alleen “650 
jaar”  vervangen voor “vele 
eeuwen”. Lachend: “Nu kan het 
Ambachts volkslied weer heel 
wat jaren mee!”

Een deel van de Re-flaxers dat Waar de Waal stroomt zingt. Dirigent Jeffrey 
van der Vegt in het midden.

Firma de Koning groente en fruit bezorgde 
samen met de Oranjevereniging aardbeien 
bij alle locaties van De Blije Borgh.
Foto: Oranjevereniging Wilhelmina-Juliana

Een troubadour zorgde voor muziek bij de-
zelfde locaties, hier bij de Emmastaete.
Foto: Oranjevereniging Wilhelmina-Juliana

Er waren dit jaar heel veel vlaggen voor 
de Koning te zien op een zonovergoten 
Koningsdag/Woningsdag.
Foto: Gert-Jan de Wit/Royalphoto.nl

Wat is Koningsdag zonder tompouce? Dit 
jaar was de rij door de 1,5 meter afstand 
regel wel heel erg lang…
Foto: Erik van Hartingsveldt

Koningsdag

“Een cadeau aan Ambacht”

Dit jaar geen valse voorwendselen 
en smoezen om gedecoreerden naar 
het gemeentehuis te lokken. De co-
ronacrisis zette een streep door de 
jaarlijkse feestelijke bijeenkomsten 
bij de lintjesregen. Het opspelden 
van de Koninklijke onderscheidin-
gen is uitgesteld tot een landelijk 
uitreikmoment later dit jaar. Burge-
meesters brachten de gedecoreerden 
wel op de hoogte. Drie inwoners van 
Ambacht kregen een telefoontje van 

burgemeester Heijkoop. Hij vertelde 
hen dat ze zijn benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau.

Echtpaar onderscheiden
Mevrouw L. Stehouwer-van der Ven 
zet zich al sinds 1960 in voor de 
Gereformeerde Kerk De Open Hof 
(voorheen Pauluskerk) in heel veel 
functies. Naast haar activiteiten in 
de kerk is zij ruim tien jaar vrijwil-
ligster bij Hospice De Patio. Haar 

echtgenoot, de heer J.K. Stehouwer, 
is sinds 1970 voor dezelfde kerk ac-
tief als vrijwilliger in diverse functies. 
Daarnaast was hij ook tien jaar lang 
vrijwilliger bij de reservepolitie.

Intensieve mantelzorg
Mevrouw M.E.C. van Oost zet zich 
sinds 1991 met hart en ziel en vol 
overgave in als vrijwilliger en inten-
sief mantelzorger voor diverse hulp-
behoevende mensen.

Koninklijke onderscheidingen 
voor Ambachtse inwoners 

Burgemeester Heijkoop belt een gedecoreerde met feestelijk nieuws!
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Bent u thuis aan het opruimen of 
aan het klussen? Dan hebt u waar-
schijnlijk meer afval dan anders en 
overweegt u een bezoekje aan de 
milieustraat. Door de coronacrisis is 
het nog steeds erg druk bij de mi-
lieustraat. Is een bezoek niet nood-
zakelijk, stel het dan nog even uit. 
Houd anders rekening met lange 
wachttijden. Die kunnen oplopen tot 
ruim 1,5 uur.

Alleen als het echt nodig is
Een van de maatregelen om het co-
ronavirus in te dammen, is namelijk 
dat maar een beperkt aantal men-
sen tegelijk op de milieustraat van 
HVC mogen zijn. Is een ritje naar de 
milieustraat toch echt noodzakelijk? 
Kom dan alleen, volg de aanwijzin-
gen van de verkeersregelaars op en 
blijf in de auto tot u aan de beurt 
bent om spullen uit te laden. Want er 
rijden ook vrachtwagens van en naar 
de milieustraat en van en naar het 

bedrijf naast de milieustraat, Plaisier 
Rijplaten en Schotten. Staat u in de 
rij te wachten? Houd dan voldoende 
ruimte voor die vrachtwagens.

Grof afval niet in/bij de container
Vanzelfsprekend doet u uw grof afval 
niet in de ondergrondse container en 
zet u uw oude spullen niet naast de 
container. Dat zorgt voor overvolle 
containers en overlast voor uw bu-
ren. Laten we samen Ambacht ook 
nu gewoon schoon houden.

Lange wachtrijen bij milieustraat

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Werk in de wijk

 Hoge Kade; afronding 
werkzaamheden nieuwbouw 
zwembad ‘De Louwert’;

 tot eind april 2020

 Ambachtsezoom: bouwrijp ma-
ken toekomstig bedrijvenpark;

 tot eind december 2020

 De Vijverhof: vervangen
 beschoeiing;

 1 april - 30 april

 De Raadtweg/Van Kijfhoek-
straat, werkzaamheden riool-
reconstructie wijk Kruiswiel 
fase 2;

 tot en met woensdag
 16 september 2020

 Hoge Kade; uitvoering riool-
project - fase 2 ter hoogte van 
zwembad ‘De Louwert’;

 tot mei 2020

 Stekelbaars; in fases vervangen
 van de bouwstraat door

 definitieve bestrating.
 Vanaf 14 april t/m 15 mei 2020

 Overige werkzaamheden,
 op diverse plaatsen:

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

• Snoeiwerkzaamheden (onder-
houd plantsoenen); door heel 
de gemeente

• Snoeien van een derde deel 
van de bomen voornamelijk 
in de wijk De Volgerlanden. 
Vanaf 17 februari 2020 - eind 
april 2020

• Controle en snoei van alle 
bomen: februari 2020 - eind 
2022

• Start plaatsen hanging baskets 
met fleurige zomerbloeiers
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2

3

4

5

De herdenking is dit jaar aangepast 
vanwege de maatregelen rondom het 
coronavirus. De toespraak van bur-
gemeester Jan Heijkoop kunt u dit 
jaar beluisteren via een videobood-
schap. Deze kunt u zien en horen op 
onze website en via social media.

Taptoesignaal meespelen
De gebruikelijke tocht van het ge-
meentehuis naar de begraafplaats 
gaat niet door. Om 19.58 uur wordt 

in het hele land het taptoesignaal 
geblazen. Bespeelt u een instrument, 
speelt u dan vanuit huis mee. Op die 
manier klinkt het signaal dan in de 
hele gemeente voordat we 2 minuten 
stil zijn!

Kent u hem nog: de eikenproces-
sierups? Wie ermee in aanraking 
is geweest, weet wat dat betekent: 
jeuk, huiduitslag, irritatie aan de 
ogen of luchtwegen. De gemeente 
is begonnen met de bestrijding 
van de rups.

Voor de preventieve bestrijding 
van de eikenprocessierups ge-
bruikt de gemeente een biologisch 
middel wat de overlast van de 
rups tot een minimum beperkt. Het 
middel is niet schadelijk voor de 
mens en het milieu en vriendelijk 
voor andere insecten.

Niet aanraken
In mei, juni en juli bezet de rups 
vele eikenbomen met nesten op 
de stammen, dichte spinsels, 
brandharen en uitwerpselen. Wel-
licht overbodig om te zeggen, 
maar raak de rupsen niet aan en 
zorg bij een bezoek aan een ge-
bied met eiken voor bedekking 
van hals, armen en benen.

Goed spoelen
En wanneer u toch in contact bent 
geweest met de rups: ga niet krab-
ben of wrijven, maar spoel de huid 
of ogen goed met water. Normaal 
gesproken bent u na twee weken 
klachtenvrij.

De gemeentewinkel heeft aangepas-
te openingstijden op 4 en 5 mei:

4 mei: open van 14.00 - 18.00 uur
5 mei: gesloten

4 mei DodenherdenkingBestrijding eikenprocessie-
rups in volle gang

Openingstijden
4 en 5 mei

Onderstaande bijeenkomsten en 
evenementen gaan niet door:

5 mei festiviteiten Bevrijdingsdag

16 mei Veteranendag

25 mei Avondvierdaagse

29 augustus Zomerparkdag

Aangepast
4 mei Dodenherdenking

Meer informatie op
www.h-i-ambacht.nl/corona

Agenda

Collecte
Landelijke collecties opgeschort

Corona en geldzaken
Het coronavirus heeft voor veel in-
woners gevolgen voor de porte-
monnee. Misschien komt er op dit 
moment minder geld binnen en blij-
ven uw uitgaven gelijk? De Sociale 
Dienst Drechtsteden helpt u graag 
om problemen te voorkomen en als 
u problemen hebt. Op de website 
www.bit.ly/coronaengeldzaken vindt 
u alle informatie rondom corona en 
geldzaken.

Corona en buren
De coronacrisis en de maatregelen 
die zijn genomen doen een groot be-
roep op ons aanpassingsvermogen. 
Juist nu is het extra belangrijk dat 
u en uw buren zo prettig mogelijk 
wonen. In een buurt waar bewoners 
elkaar gedag zeggen en elkaar een 

helpende hand bieden, is het fijner 
en veiliger wonen. Op de website 
van MEE, www.bit.ly/coronaenburen,  
vindt u eenvoudige en effectieve tips 
die u hierbij kunnen helpen.

Komt u er samen niet uit? Schakel 
buurtbemiddeling in voor advies en 
ondersteuning. Buurtbemiddeling is 
erop gericht om buren in gesprek te 
brengen zodat zijn hun conflict onder-
ling kunnen bespreken en oplossen. 
Mail: buurtbemiddeling@meeplus.nl 
of bel 078- 7508969. Blijf fijne buren, 
ook de komende periode.

Op www.h-i-ambacht.nl/corona vindt 
u nog meer informatie. Ook plaatsen 
wij hier eventuele nieuwe maatrege-
len.
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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 www.sophia.nl voor openingstijden)

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam

• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam

• Tromplaan 49, sociaal wijkteam

Verleende omgevingsvergunningen**

Besluit verlenging beslistermijn **

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Keerweer 8 realiseren 2e verdieping en wijzigen voorgevel bouwen, planologisch afwijken 22 april 2020

Roestuin 33 plaatsen dakkapel aan achterzijde woning bouwen 23 april 2020

Op 24 april 2020 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning, locatie Reeweg 74, ingediend op 23 januari 2020
voor het legaliseren van de bouw van een schuur, te verdagen tot uiterlijk 8 juni 2020.

*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) 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.

Agenda openbare raadsvergadering
Maandag 11 mei 2020, 20:00 uur, 
digitaal.
De gemeenteraad zal, in verband 
met de maatregelen die genomen 
zijn om verspreiding van het corona 
virus tegen te gaan, vanuit huis ver-
gaderen. Via https://hendrikidoam-
bacht.raadsinformatie.nl/ kunt u 
deze openbare vergadering live vol-
gen. Voorheen kon er alleen mee-
geluisterd worden tijdens de raads-
vergadering, maar op 11 mei komen 
de raadsleden ook in beeld. Op 
deze manier kan de gemeenteraad, 
conform de ‘Tijdelijke wet digitale 
beraadslaging en besluitvorming’, 
besluiten nemen zonder fysiek aan-

wezig te hoeven zijn in de raadszaal.
Op de agenda staan de volgende 
vaste punten: opening, vaststelling 
van de agenda, spreekrecht bur-
gers, vragenhalfuurtje raadsleden, 
notulen raadsvergadering, lijst van 
ingekomen stukken en eventuele 
mededelingen en de sluiting. Daar-
naast staat voor deze vergadering 
de benoeming van een nieuw bur-
gerraadslid voor het CDA op de 
agenda.

Hieronder vindt u de raadsvoorstel-
len die voor deze vergadering op de 
agenda staan. Deze voorstellen zijn 
op grond van de adviezen die gege-

ven zijn tijdens de commissieverga-
dering van 21 april onderverdeeld in 
hamerstukken (H) en debatstukken 
(D).

6.1  Benoeming en beëdiging
  burgerraadslid
7.  Raadsvoorstellen Algemeen
  Bestuurlijke Aangelegen-
  heden - Financiën
7.1 D Aanwending Eneco
  middelen
8.  Raadsvoorstellen Welzijn,
  Onderwijs, Sociale Zaken
8.1 H Nota publieke gezondheid en
  preventie- en handhavings-
  plan alcohol 2020-2023

9.  Raadsvoorstellen Ruimtelijke
  Zaken - De Volgerlanden
9.1 D Zienswijze Gevudo

U kunt alle stukken inzien op 
www.h-i-ambacht.nl/gemeenteraad 
onder ‘Agenda en Vergaderstukken’.

Wilt u uw mening geven over een 
agendapunt? In dat geval kunt u 
gebruik maken van het (digitale) 
spreekrecht aan het begin van de 
vergadering. Dit dient u ten min-
ste 48 uur voor aanvang van de 
vergadering te melden bij de grif-
fier. De griffier is bereikbaar via 
telefoonnummer 14 078 en e-mail 

gh.logt@h-i-ambacht.nl. Geef hierbij 
aan over welk onderwerp u iets wilt 
zeggen en vermeldt uw naam, (e-
mail)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. Ten slotte doet de 
voorzitter of een lid van de raad 
een voorstel voor de behandeling 
van uw inbreng. De totale spreek-
tijd bedraagt dertig minuten. Meer 
over het spreekrecht kunt u lezen 
in de gemeentegids en op de ge-
meentesite.

Verleende besluiten**

Nieuwe aanvragen*

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Datum activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Parkeerplaats aan overzijde het plaatsen van een vaste afvalcontainerbox t.b.v. bedrijfsafval doorlopend 22 april 2020
Louwersplein bij afvalscheidings-   
systemen   

De Baak 12 Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV  25 mei tot 1 oktober 2020 woensdag 29 april 2020

Iepengaarde 1 Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV  15 april tot 15 oktober 2020 woensdag 29 april 2020

Noordeinde 1 Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV  15 juni tot 1 oktober 2020 woensdag 29 april 2020

Dorpsstraat 23 realiseren blokhut bij gemeentelijk monument bouwen, planologisch afwijken 17 april 2020

Fonteinkruid 45 bouwen overkapping/pergola in achtertuin bouwen 9 april 2020

Hark 149, kavel 9 De Laantjes bouwen woning bouwen, uitwegmaken, hebben of veranderen 17 april 2020

Wassenaar van Obdampark 3 plaatsen dakkapel en veranderen kozijnen bouwen 21 april 2020


