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Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem: kansen voor Ambacht
Onze regio (Drechtsteden-Gorinchem) heeft samen met de Provincie
Zuid-Holland een aanvraag voor de
Regio Deal bij het Rijk ingediend.
Begin 2020 wordt bekend of deze
regio kan rekenen op een investering van 40 miljoen euro. Wat heeft
dit nu eigenlijk met Ambacht te maken? Wethouder André Flach is vanuit de samenwerking Drechtsteden
verantwoordelijk voor deze deal. Hij
geeft antwoord op de vragen.
Wat is een Regio Deal?
“Regio’s konden voorstellen aanmelden, die kunnen zorgen voor
een doorbraak. Het gaat dan over
het vergroten van de kwaliteit van
leven, werken, wonen, ondernemen, veiligheid, leren en recreëren.
De deal is, dat het Rijk investeert
en de regio dat bedrag verdubbelt.
Deze investering zal in onze regio
nog aangevuld worden met bijdragen van het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.”

ruim 300.000 inwoners moeten we
in dit gebied blijven investeren in
innovatie, opleidingen en versterking en verfraaiing van de oevers.”
Is het belangrijk voor Hendrik-IdoAmbacht?
“Ja, ook voor Ambachters is het
belangrijk dat we technische opleidingen versterken, dat er voldoende werk is en blijft bij technische
bedrijven en dat de oevers mooie
plekken worden om te verblijven,
wonen of te werken.”

Wat gaan we ervan merken?
“We gaan bijvoorbeeld verschillende plekken langs de oevers ontwikkelen tot moderne, aantrekkelijke
plekken, zoals het Waterbusplein
en Noordoevers. Hier gaan beleven,
wonen en werken hand in hand. Het
leerpark Dordrecht biedt onze jongeren straks een forse verbreding
van het (hogere) onderwijsaanbod
op techniek, zorg en onderwijs.
Dit doen we in samenwerking met
Waarom de regio Drechtstedenwerkgevers, zodat opleidingen goed
Gorinchem?
aansluiten op de banen in onze re“Drechtsteden en Gorinchem vor- gio. Zo blijft het hier voor jong én
men samen een sterke maritieme oud aantrekkelijk om te wonen.
regio. Het hart van de Nederlandse
maakindustrie en industriële motor Meer weten over de Regiodeal?
van de regio Rotterdam. Voor onze www.drechtsteden.nl/regio-deal

Op deze plek aan de rivier De Noord wordt het Waterbusplein (De Noordkade) ontwikkeld. Een plein voor alle
inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht, waar beleven, wonen en werken samen komen. Inzet: wethouder André Flach
Foto: Cees van der Wal

Blog: Vuurwerk, houd het voor iedereen veilig
Vuurwerk. Verbieden of niet? Die
vraag houdt veel mensen bezig in
deze tijd van het jaar. Tegenstanders
van vuurwerk praten dan vooral
over veiligheid, geluidsoverlast voor
mens en dier en over milieuvervuiling. Voorstanders houden de vuurwerktraditie graag in stand omdat
ze vuurwerk zo mooi vinden en niet
willen dat de overheid alles regelt.
Ze vinden dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor verantwoord
vuurwerk afsteken. De Haagse politiek is verdeeld als het over vuurwerk gaat. Op korte termijn zal er
waarschijnlijk geen vuurwerkverbod
komen.
Of u nu voor of tegen het afsteken
van vuurwerk bent, er zijn nog andere zaken die een rol spelen. Het
is voor veel mensen een nationale
traditie om in de nacht van Oud en
Nieuw vuurwerk af te steken. In de
praktijk zie ik dat vuurwerk vaak al
veel eerder wordt afgestoken. Dan
heb ik het niet over de zogenaamde ‘rotjes’, maar over zeer zwaar
vuurwerk. Een aantal webwinkels
dat dit ‘vuurwerk’ verkocht, is inmiddels uit de lucht gehaald. Maar

via andere kanalen wordt het alsnog aangeboden.

bruik je gezonde verstand als je
vuurwerk afsteekt.

Ook in Ambacht hebben we soms Ik wens iedereen alvast een heel
last van zeer zwaar vuurwerk dat veilige en fijne decembermaand.
wordt afgestoken. De politie probeert zowel de afstekers als de ver- Jan Heijkoop
kopers aan te pakken. We hebben Burgemeester
in Hendrik-Ido-Ambacht geen vuurwerkvrije zones ingesteld. Ik vind
dat het overal veilig moet zijn, of u
nu met uw hond in het park loopt
of boodschappen doet. We houden
daarom extra toezicht en waar nodig treedt de politie op.
Tenslotte, als u of jij vuurwerk afsteekt, doe het dan veilig:
- Gebruik een vuurwerkbril en
volg de aanwijzingen op
de verpakking op. Ambacht Veilig zorgt ervoor
dat de Ambachtse basisscholen vuurwerkbrillen
kunnen uitdelen aan
leerlingen uit groep 7 en
groep 8.
- Zorg ervoor dat vuurwerk
niet tussen het publiek
terechtkomt.
- Geniet van de traditie en ge-

Het is belangrijk dat kinderen veilig oud en nieuw vieren. Daarom krijgen alle
groepen 7 en 8 in Ambacht een stoere vuurwerkbril! Burgemeester Heijkoop
deelde de eerste vuurwerkbrillen uit op SOL Krommeweg.
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Agenda
Om 20.00 uur
Commissie W.O.S.
Raadzaal gemeentehuis
Om 20.00 uur
Gecombineerde
commissie RZDe Volgerlanden /
ABA-Financiën
Raadzaal gemeentehuis
Vanaf 19.30 uur
Nieuwjaarsreceptie
Gemeentehuis
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Waarneming in college
en raad
De gemeenteraad van Hendrik-IdoAmbacht heeft in de laatste raadsvergadering van 2019 unaniem ingestemd met het benoemen van Patrick
van der Giessen (CDA) als tijdelijk
vervangend wethouder.
Hij neemt het wethouderschap tijdelijk waar vanwege het ziekteverlof van wethouder Steven van Die.
Patrick van der Giessen is direct na

zijn benoeming beëdigd en start per
1 januari zijn werkzaamheden. De
vervanging stopt wanneer het ziekteverlof van Steven van Die eindigt.
Door de benoeming van Patrick van
der Giessen tot wethouder, is er een
vacature ontstaan in de gemeenteraad. Daarom is William Lagendijk
tijdens dezelfde vergadering door de
gemeenteraad geïnstalleerd als gemeenteraadslid voor het CDA.

Mevrouw Cleton-Seidel is op 1 december 100 jaar geworden. Burgemeester
Heijkoop heeft haar afgelopen donderdag persoonlijk gefeliciteerd. Mevrouw
heeft drie kinderen, zeven kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. Het
zevende achterkleinkind is op komst.

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

Werk in de wijk

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

Collecte
Er is geen collectevergunning
afgegeven.

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram

Verwijderen dode bomen
Binnenkort worden twintig dode bomen verwijderd. De bomen zijn door
aantasting, ziekte of verminderde
vitaliteit dood gegaan. Deze bomen
staan op verschillende locaties, zoals Jaagpad, Oordenweg, van Kijfhoekstraat, Van der Lekstraat, Vijverhof, Weteringsingel, Noten-Bogerd,
Dadelgaarde, Zalm en Zwanenbloem.
We proberen zoveel mogelijk een
boom op dezelfde plek terug te planten. Hierbij gaan we uit van de juiste
boom op de juiste plek. Kunnen we
op deze plek geen boom terug plan-

ten, dan kiezen we een andere plek
voor de nieuwe boom. Kijk op onze
website voor de volledige kaplijst
van de dode bomen:
https://bit.ly/2t3gPCt
Noodkap
Vanwege de veiligheid is in het L.A.
Spoor-Van Ticheltplantsoen met
spoed een iep weggehaald. Deze
noodkap was nodig omdat de boom
vanaf de worstels diepe houtscheuren had. Dit was veroorzaakt door
zwammen.

Leefbaar, duurzaam en betaalbaar wonen
Woningbouwcorporaties
Rhiant,
Woonkracht10, Trivire, de Huurdersraad van Rhiant, de Combiraad van
Woonkracht10, de Huurders Participatieraad Trivire en gemeente HendrikIdo-Ambacht ondertekenden vorige
week de prestatieafspraken 2020.
Hierin spraken zij onder andere af om
meer structureel samen te werken om
de leefbaarheid in de wijken goed te
krijgen of te houden, het woningbezit
(verder) te verduurzamen, woonlasten
betaalbaar te houden en zich in te blijven zetten voor groepen die lastig in
hun eigen huisvesting kunnen voorzien, zoals jongeren, jonge startende
gezinnen, senioren.

1

Hoge Kade; werkzaamheden
nieuwbouw binnenbad en
sloop oude binnenbad ‘De
Louwert’:
tot einde 2019

2

Vrouwgelenweg tussen Zilverreiger/Forel en
Jacobuslaan:aanleg ParkzoneOost. afgesloten tussen Zilverreiger/Forel en Karper:
t/m vrijdag 24 januari 2020

5

Elzengaarde, Perzikengaarde,
Morellengaarde: aanleg extra
parkeerplaatsen en vervangen
grasbetontegels in parkeervakken door andere waterdoorlatende stenen:
t/m vrijdag 17 januari 2020

6

Gemeenlandskade: vervolg
snoei
vanaf maandag 11 november
2019.

3

Ambachtsezoom: bouwrijp maken toekomstig bedrijvenpark:
tot eind 2019
•

4

Rioleringswerkzaamheden
Het weggedeelte tussen de
•
Aelbert Cuijplaan en de rotonde Hoge Kade is afgesloten
i.v.m. rioleringswerkzaamheden •
van 9 december t/m
20 december.
Het fietspad bij de rotonde
Hoge Kade/Antoniuslaan, aan
de kant van de Aelbert Cuijplaan is afgesloten
•
van 25 november t/m
20 december.
Omleiding is ingesteld.

Overige werkzaamheden, op
diverse plaatsen:
Veegwagen, maaien en
schoffelen in hele gemeente,
doorlopend;
Snoeiwerkzaamheden (beplanting en hagen); door heel de
gemeente
Herinrichting van de rotondes;
beplanten rotonde Droomeiland Krommeweg/Laan van
Welhorst - rotonde Ambachtsezoom - rotonde Ambachtsezoom/Sophialaan/Rietlaan
Rioolinspecties in wijk Centrum, voornamelijk in buurt
Oostendam: van 2 december
tot en met 24 december
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Bewust stoken
doe je zo

Heeft u plannen om de open haard of houtkachel te
laten branden? Doe er dan in ieder geval alles aan om de
gezondheidsrisico’s en milieuschade tot een minimum te
beperken. En voorkom rookoverlast voor uw omgeving.
Maak gebruik van onderstaande tips.

1.

Stook niet bij windstil weer

5.

Gebruik alleen hout dat

2.

Zorg dat de capaciteit van uw

6.

Zet de luchttoevoer van het

uw woonkamer.

7.

Steek het vuur altijd van

zijn afgestemd op de capaciteit

9.

Zorg voor een constante aanvoer

Laat uw schoorsteen 1x per

8.

Check of uw rook geen dikke

3.
4.

of mist.

haard of kachel is afgestemd op
Zorg dat uw schoorsteen en
rookkanaal nauwkeurig

van uw haard of kachel.

jaar vegen.

‘Houtkachel minder
duurzaam dan je denkt’

,,Rook is altijd ongezond. Ook
voor de stoker zelf’’, aldus
de GGD, de dienst die zich inzet
voor de publieke gezondheid.
De GGD maakt deel uit van de
Dienst Gezondheid & Jeugd.

Kijk voor meer informatie op de

themapagina ‘Houtrook en gezondheid’
op www.dienstgezondheidjeugd.nl.

Wist u dat?

minstens 2 jaar is gedroogd.

De houtkachel is minder duurzaam dan

Eén uurtje houtstook heeft ongeveer

rookkanaal altijd volledig open.

de negatieve effecten op de

in uw woonomgeving als vijf auto’s

bovenaf aan met aanmaakblokjes
of -houtjes.

van frisse lucht.

witte, blauwe, grijze of zwarte
kleur heeft.

10. Laat het vuur langzaam vanzelf
uitdoven.

veel mensen denken, wanneer je ook
gezondheid meeweegt. ,,Vanuit het

oogpunt van gezondheid is het goed

om blootstelling aan houtrook zoveel
mogelijk te voorkomen’’, vindt de

GGD. Het gebruik van houtkachels is

nog nauwelijks aan regels gebonden.

hetzelfde effect op de luchtkwaliteit
die gedurende een uur in uw straat

op en neer rijden. De luchtkwaliteit

knapt er dan ook beslist van op als u

uw open haard of houtkachel minder
en korter laat branden.

De GGD probeert via voorlichting

mensen meer bewust te maken van de
negatieve effecten van houtrook op
hun gezondheid.

1x = 5x

Wat adem ik in?

Hoe gezond is de lucht
in uw buurt?

Ongezonde lucht bete-

haarden vervuilen de lucht. Lokaal kun-

Wilt u weten hoe de luchtkwaliteit is

stoffen zoals fijnstof ina-

lopen. Uit onderzoek blijkt dat de lokale

Doe de luchtkwaliteitscheck die is

kent dat u vervuilende

demt uit verkeer of industrie.
Ook houtkachels en open

nen daardoor de concentraties hoog opluchtverontreiniging tot wel 40 procent
door houtrook wordt veroorzaakt.

in uw buurt?

ontwikkeld door het Longfonds,

www.longfonds.nl/gezondelucht.

Kijk voor meer informatie op www.h-i-ambacht.nl/houtstook

Agenda openbare commissievergaderingen
Op maandag 13 januari 2020 vergadert de gemeenteraad. Als voorbereiding daarop vergaderen de
commissies in december 2019. Op
de agenda’s van de commissievergaderingen staan de volgende vaste
agendapunten: opening, vaststelling van de agenda, spreekrecht burgers, mededelingen en ingekomen
stukken, informatie van het college/
portefeuillehouder, agendapunten
volgende vergadering en sluiting.
De commissievergaderingen vinden
plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.

De specifieke agendapunten vindt Dinsdag 17 december, 20:00
u hieronder per commissie vermeld: • Besluitenlijst commissie RZ - De
Volgerlanden 19 november 2019
Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken • Besluitenlijst commissie ABA-Fin.
Maandag 16 december, 20:00 uur
20 november 2019
• Besluitenlijst commissie WOS 18 • Regionaal inkoop en aanbestenovember 2019
dingsbeleid Drechtsteden 2020
• Vaststelling aanpak begeleiding • Veertiende wijziging Gemeenschapstatushouders 2020
pelijke Regeling Drechtsteden
Ruimtelijke Zaken - De Volgerlanden
gecombineerd met de commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden-Financiën

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 48 uur voor aanvang
van de vergadering melden bij de
griffier. 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 maximaal vijf minuten het woord van de
voorzitter. Wanneer er meerdere insprekers zijn gaat dit in volgorde
van aanmelding. Tenslotte doet de
voorzitter 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.

Officiële publicaties
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Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Watersnip 8

bouwen woning

bouwen, uitweg maken, hebben of veranderen

11 november 2019

Weteringsingel 84

aanbouw woonhuis

bouwen, houtopstand vellen, planologisch afwijken

14 november 2019

Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Achterambachtseweg 47A

vellen van een rode beuk

houtsopstand vellen

29 november 2019

Ferdinand Bolstraat 26

plaatsen erfafscheiding

bouwen, planologisch afwijken

29 november 2019

Veersedijk 187

verbreden van de toerit

uitweg maken, hebben of veranderen

4 december 2019

Witte de Withstraat 55

aanbouw zijgevel en erfafscheiding

bouwen

6 december 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.

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

INLOOPPUNTEN
(zie websites voor openingstijden)

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE
www.h-i-ambacht.nl/meldpunt
Bij spoed, ook buiten kantoortijden (078) 770 8100

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam
• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam
• Tromplaan 49, sociaal wijkteam

