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De afgelopen winterperiode zijn veel 
bomen gesnoeid in de wijk Oosten-
dam en De Volgerlanden. Als eige-
naar moet de gemeente de bomen 
op de juiste wijze onderhouden.

Zo begeleiden we jonge bomen in 
hun groei, zodat we toekomstige 
problemen in de kroon van de boom 
voorkomen. Bij oudere bomen gaat 
het vaak om het snoeien van pro-
bleemtakken en dood hout.

Bloedbomen
Niet alle bomen zijn geschikt om in 
deze periode te snoeien, zoals de 
bloedbomen (denk aan esdoorns, 

berken en noten). Wanneer we deze 
snoeien op het moment dat er nog 
geen blad aan zit, is de kans groot 
dat ze gaan ‘bloeden’ en neemt de 
kans op verzwakking van de bomen 
toe. Bovendien is het geen fraai ge-
zicht.

Afronden snoeiwerk
Naast de bloedbomen gaan we ook 
de platanen aan de Laan van Wel-
horst snoeien. De komende weken 
ronden we het snoeiwerk af en kun-
nen de bomen er weer een aantal 
jaren tegen. In het najaar inspecte-
ren en snoeien we de bomen in een 
volgend gebied.

Wat vindt u van de plannen in de 
Kerkstraat? Die vraag stelde de ge-
meente aan omwonenden van deze 
straat, tussen de Veersedijk en de 
Graaf Willemlaan. Eind april rea-
geerde ongeveer een derde van hen 
op het voorlopige ontwerp.

Overwegend positief
De gemeente maakte het voorlo-
pige ontwerp in overleg met het Be-
wonerscomité Oostendam. Omdat 
de tekeningen op de website van 
de gemeente stonden, konden alle 
omwonenden zich goed voorberei-
den. Zij reageerden overwegend 
positief op het voorlopige ontwerp, 
dat goed aansluit bij het historisch 
karakter van de Kerkstraat. Wel zijn 
er zorgen over te hard rijdende au-
to’s en de veiligheid van fietsers.

Prettige gesprekken
Ook de Fietsersbond Drechtsteden, 
de Gehandicapten Adviesraad en 
het Historisch Genootschap rea-
geerden. Projectleider William Al-

len: “Een inloopbijeenkomst was 
natuurlijk geen optie in deze coro-
natijd en daarom spraken we elkaar 
via de telefoon of via beeldbellen. 
Prettige gesprekken, zonder uitzon-
dering. Het aantal reacties is verge-
lijkbaar met andere projecten”.

Onderzoek haalbaarheid
De gemeente onderzoekt nu welke 
aanpassingen haalbaar zijn en ver-
werkt deze in een definitief ont-
werp. Dat wordt ter vaststelling 
voorgelegd aan het college van 
B&W. De start van de werkzaam-
heden in de Kerkstraat is gepland 
voor het derde kwartaal van dit jaar 
en duurt ongeveer tot het eerste 
kwartaal van 2021. 

Het verslag van het participatie-
traject van de Kerkstraat staat op 
www.h-i-ambacht.nl/kerkstraat. Na 
vaststelling door het college pu-
bliceren we hier ook het definitief 
ontwerp.

De Laan van Welhorst in De Volgerlanden.

De gemeenteraad vergaderde en stemde maandag 11 mei digitaal.
De vergadering is terug te luisteren via https://bit.ly/3cqMOOM.

Zo ziet de Kerkstraat er straks misschien uit.

Omwonenden denken mee 
met herinrichting Kerkstraat

Snoeien van bomen in volle gang

Wie verdient ‘een lintje’?
Ieder jaar regent het Koninklijke 
onderscheidingen in de vorm van 
‘een lintje’. Bedoeld voor iemand 
die iets bijzonder goed deed voor 
de Nederlandse samenleving. Bij-
voorbeeld voor een vereniging, een 
kerk of voor de medemens. Kent 
u zo iemand? Dan kunt u diegene 
voordragen voor ‘een lintje’.

Voor 1 juli 2020
Stuur uw aanvraag wel in vóór 

1 juli 2020. Lever zoveel moge-
lijk belangrijke informatie aan 
over de persoon die u voordraagt. 
U vindt het voordrachtformu-
lier op www.h-i-ambacht.nl/lintje 
en op www.lintjes.nl. Wilt u vooraf 
meer informatie, neemt u dan con-
tact op met Patricia Baldée of Annet-
te Naaktgeboren via telefoonnum-
mer 14078 of per e-mail:
representatie@h-i-ambacht.nl.
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Werk in de wijk

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

 tot eind mei 2020

 Ambachtsezoom: bouwrijp ma-
ken toekomstig bedrijvenpark;

 tot eind december 2020

 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 eind mei 2020

 Stekelbaars; in fases vervan-
gen van de bouwstraat door 
definitieve bestrating.

 Tot en met 15 mei 2020

 Overige werkzaamheden,
 op diverse plaatsen:

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

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

 medio mei 2020
• Controle en snoei van alle 

bomen: februari 2020 -
 eind 2022
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Een vuurtje stoken in een korf of voor 
een barbecue is leuk, maar wees er 
zuinig mee. Want de rook die daarbij 
vrijkomt veroorzaakt geuroverlast en 
bevat schadelijke stoffen.

Een van de schadelijke stoffen is fijn-
stof, wat luchtvervuiling veroorzaakt 
en schade kan opleveren bij uzelf 
en anderen. Ook wanneer de rook 
van de vuurkorf en de barbecue ver-
dwenen is. Vooral kinderen, ouderen 
en mensen met problemen aan hun 
luchtwegen hebben er extra last van.

Koolmonoxide
Tijdens het stoken komen er ook 
kankerverwekkende koolwaterstof-
fen, benzeen en koolmonoxide vrij. 
Hoeveel schadelijke stoffen er vrijko-
men, hangt af van de manier waarop 
u stookt. Gebruik bijvoorbeeld altijd 
schoon en goed gedroogd hout.

Elektrische barbecue
Wist u dat het gebruik van een 
elektrische barbecue de schadelijke 
stoffen vermindert? En dat er bij 
bepaalde weersomstandigheden en 
luchtkwaliteit momenten zijn dat 
u beter helemaal niet kunt stoken? 
U leest over de actuele situatie op 
www.rivm.nl/stookalert.

Nuttige weetjes
Tot slot wijzen wij u graag op een 
aantal nuttige weetjes:
• Circa 1 op de 3 Nederlanders (32%) 

heeft last van houtstook.
• Veel mensen krijgen gezondheids-

klachten aan luchtwegen, hart en 
bloedvaten en stress door langdu-
rige geuroverlast.

• De rook dringt ook binnen via ra-

men en ventilatieroosters van de 
buren.

• Het is verboden om afval of ge-
verfd/geïmpregneerd hout te ver-
banden.

Ons advies: ga bewust om met vuur-
korven en barbecues. Voor de ge-
zondheid van uzelf en van andere 
mensen.

Wees zuinig met vuurkorf en barbecue

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Onderstaande bijeenkomsten en 
evenementen gaan niet door:

16 mei Veteranendag

25 mei Avondvierdaagse

29 augustus Zomerparkdag

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

Agenda

Collecte
Landelijke collecties opgeschort

Actuele informatie over Hendrik-Ido-Ambacht en corona vindt u op
www.h-i-ambacht.nl/corona.
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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 besluiten**

Nieuwe aanvragen*

Verleende omgevingsvergunningen**

Algemene Plaatselijke Verordening/Bijzondere wetten

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Datum activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Ter Spillstraat t.h.v. nummer  het plaatsen van een hijskraan 20 mei 2020 tussen 09:00 en 12:00 uur 6 mei 2020
44, 46 en 48   

Moerasvaren 84 vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV 16 juni 2020 tot 01 januari 2021 13 mei 2020

Veersedijk 143 realiseren nieuwe nokverhoging bouwen 3 mei 2020

Van Assendelftgaarde 51 plaatsen schuur en schutting bouwen, planologisch afwijken 6 mei 2020

Reeweg 74 legaliseren bouwen schuur bouwen, planologisch afwijken 4 mei 2020

Vrouwgelenweg 119 bouwen woning bouwen, planologisch afwijken 28 april 2020

Jacob Catsstraat 11 het plaatsen van een container 18 mei tot 30 juni 2020 7 mei 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.


