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Denkt u mee over de Regionale Energiestrategie?
Nederland gaat meer duurzame
energie opwekken en stopt met het
gebruik van aardgas in woningen
en andere gebouwen. Het doel is
in 2050 energieneutraal te zijn. Dat
staat in het Klimaatakkoord.

wonen? Wat zijn de alternatieven
per wijk en hoe pakken we het aan?
Dat staat in de Transitievisie Warmte 2021 die elke gemeente in 2021
moet hebben. Wat vindt u belangrijk bij de overstap naar aardgasvrij?
Doet u mee aan de enquête? En
Dit betekent dat we de CO2-uitstoot discussieert u mee over aardgasvrij
sterk moeten verminderen. Dit is wonen? Zie kader.
een grote en ingewikkelde opgave!
Wij doen dit stap voor stap en zorg- Wat gaat dit voor u betekenen?
vuldig, samen met de regio. Tot Wat gaat de uitvoering van de RES
medio 2021 werken we aan twee voor u betekenen? Inwoners, onderbelangrijke onderwerpen, waarover nemers en maatschappelijke organiwe graag met u in gesprek gaan.
saties spelen een belangrijke rol bij
de uitwerking van de eerste beelVan concept-RES naar RES 1.0
den en kunnen de komende maanWelke duurzame energiebronnen den op allerlei manieren deelnemen
kunnen we benutten? Hoeveel duur- aan het participatieprogramma.
zame energie wekken we in 2030
op? Dat staat in de concept-RegioDOE
nale Energiestrategie (RES).
Enquête aardgasvrij
MEE!
Die kunt u lezen op
wonen
www.drechtstedenenergie.nl/res.
Wat vindt u belangrijk bij de
We werken samen met de andere
overstap naar aardgasvrij wogemeenten in de Drechtsteden toe
nen? Vul voor 5 november de
naar een definitieve versie, die op 1
enquête in op
juli 2021 af moet zijn.
www.bit.ly/drechtstedenenergie.
U kunt daar ook uw ideeën deTransitievisie Warmte 2021
len en reageren op ideeën van
In welke buurt beginnen we met de
andere Ambachters.
voorbereidingen voor aardgasvrij

De overstap naar duurzame energie gaat alle Ambachters aan. Denkt u mee?

Brandweer breidt taken uit
Mensen makkelijker uit het water halen
Iemand tot 200 meter afstand uit het
water halen, het is sinds kort een
stuk eenvoudiger. Met een speciaal
brandweerteam in Ambacht dat voor
onze regio beschikbaar is.

neel opgeleide vrijwilligers en nieu- webformulier in: www.brandweer.nl/
we collega’s zijn altijd welkom. Hebt zuidhollandzuid/word-onze-nieuweu ook interesse om bij de brand- collega.
weer te komen werken, vul dan het

Een dergelijk brandweerteam, ook
wel oppervlakteredders genoemd,
bestaat tijdens een reddingsoperatie
uit een bevelvoerder, een chauffeur,
twee helpers en twee gecertificeerde
zwemmers. Vanaf de waterkant of
een boot komen zij in actie wanneer
iemand te ver in het water ligt om
een ‘gewone’ redding te doen. Wanneer iemand ónder water ligt, schakelt de brandweer duikers in.
Vier nieuwe voertuigen
Behalve in Ambacht, zijn er ook
speciale teams in Maasdam, NieuwLekkerland en Gorinchem. Voor deze
nieuwe reddingsoperaties zijn vier
nieuwe voertuigen aangeschaft voor
alle typen reddingen, zelfs op het ijs.
De brandweer van Ambacht heeft onlangs ook een van de twee tankautospuiten vervangen.
Ook bij de brandweer?
De brandweer bestaat uit professio-

De brandweer van Ambacht verving één van de twee tankautospuiten en
beschikt nu over een speciaal team om mensen tot 200 meter afstand
uit het water te halen.

Op 14 oktober 22.00 uur ging ons land in een gedeeltelijke ‘lockdown’ om
de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Informatie daarover vindt
u op www.h-i-ambacht.nl/corona en natuurlijk www.rijksoverheid.nl/corona.
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Meld Misdaad Anoniem nu
ook in Ambacht
Hendrik-Ido-Ambacht gaat samenwerken met Meld Misdaad Anoniem
(M.). Bij M. doet u anonieme meldingen over bijvoorbeeld hennepteelt,
drugslabs, illegale prostitutie, fraude
en onverklaarbaar vermogen.
De gemeente ontvangt via de meldingen bij M. direct relevante signalen over criminaliteit en fraude en
kan daardoor beter optreden. Burgemeester Jan Heijkoop: “Het opsporen
en aanpakken van deze vormen van
criminaliteit vind ik belangrijk. Dat
doen wij in samenwerking met po-

litie en inwoners. We hebben hun
oren en ogen hard nodig.”
Wat is Meld Misdaad Anoniem?
Meld Misdaad Anoniem (M.) is een onafhankelijke organisatie en geen onderdeel van de politie. De anonimiteit
van de melder staat altijd centraal. M.
is zeven dagen per week bereikbaar
via 0800-7000. Op maandag tot en
met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en
in weekenden en op feestdagen van
9.00 tot 17.00 uur. Melden kan ook
24/7 via een beveiligde omgeving op
www.meldmisdaadanoniem.nl/melden.

Wijziging dienstverlening
Drechthopper en Wijkhopper
De Drechthopper én Wijkhopper
zijn vanaf 1 januari 2021 alleen
nog voor inwoners met een beperking die niet zelfstandig kunnen
reizen. Ook worden de rijtijden
van de Drechthopper per 1 november 2020 aangepast. Meer informatie vindt u op de website van
de Sociale Dienst Drechtsteden:
www.bit.ly/dwhopper2021.

Het coronavirus heeft ook effect op
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zorgaanbieders, ook in
onze regio, kampen momenteel met
een hoog ziekteverzuim.
Het gevolg kan zijn dat de Drechthopper op een ander tijdstip rijdt,
Burgemeester Jan Heijkoop en Karin Krijnen van Meld Misdaad Anoniem
dat u een vervangende hulp krijgt,
tekenden op 13 oktober een samenwerkingsovereenkomst.
dat uw hulp op een ander moment
komt en/of dat een bezoek aan huis
wordt omgezet in telefonisch con-

Diabetesfonds
26 t/m 31 oktober

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook

YouTube

Twitter

Instagram

Hulp bij
geldzorgen
en schulden

Nieuwe containers voor
plastic, blik en drinkpakken Werk in de
wijk

Te smalle openingen van de vijf PBDcontainers in Ambacht, we horen het
regelmatig. Daarom hebben we nieuwe containers geplaatst. U kunt uw
PBD-afval vanaf nu makkelijker kwijt.

Louwersplein, Reeweg en Hoogambacht. De gratis zakken voor PBDafval kunt u krijgen via de HVC webshop, op het gemeentehuis of bij de
milieustraat Noordpolder. HVC haalt
de zakken ook om de week op bij u
U vindt de nieuwe verzamelcontai- in de straat. Meer weten?
ners bij de winkelcentra De Schoof, www.hvcgroep.nl

Hebt u geldzorgen en/of schulden? Hebt u voldoende inzicht
in uw financiële situatie? Doe de
test op www.geldfit.nl.
Op deze website beantwoordt u
een aantal eenvoudige vragen
en ontvangt u direct een persoonlijk advies, tips en verschillende hulpmiddelen die inzicht
geven in uw financiële situatie.
Eventueel wordt u doorverwezen
naar een (lokale) hulporganisatie, zoals Schuldhulpmaatje, het
Sociaal Wijkteam of de Sociale
Dienst Drechtsteden.
Doe de test op www.geldfit.nl.
Wilt u liever direct persoonlijk
contact, bel dan gratis en anoniem naar 0800-8115.

Een alternatief is de Seniorenbus. Stichting Seniorenbus
Zwijndrecht biedt deze dienstverlening aan voor inwoners uit
Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Vanwege de nieuwe coronamaatregelen rijdt de bus tot
26 oktober niet. Meer informatie:
www.seniorenbuszwijndrecht.nl.

Wmo-ondersteuning
in coronatijd

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

Collecte

Sociaal

1

Door de 1,5 meter-maatregel wordt
ook doelgroepenvervoer en dagbesteding anders of minder aangeboden dan u gewend bent. De Sociale
Dienst Drechtsteden en de zorgaanbieders vragen uw begrip voor deze
situatie en doen er alles aan om de
zorg zo goed mogelijk voort te zetten.

Ambachtsezoom; bouw- en
woonrijp maken toekomstig
bedrijvenpark,
tot eind december 2021.

2

Kerkstraat; herinrichting deel
vanaf Graaf-Willemlaan tot de
Veersedijk. Afgesloten voor
alle verkeer:
t/m 27 november 2020.

3

Stekelbaars en Voorn; aanleg
definitieve bestrating,
tot 30 oktober 2020.

4

tact. In alle gevallen overlegt uw
zorgaanbieder met u wat de beste
oplossing is.

8

Agnes Bartoutslaan - De
Plaats; verwijderen brug door
onderhoudswerkzaamheden,
tot eind oktober 2020.
•

5

6

Hoge Kade; vervangen van
visvlonder,
tot 6 november 2020.
Begraafplaats Waalhof;
renovatie grafmonumenten,
tot 13 november 2020.

•

•
•

7

De verzamelcontainers voor plastic, blik en drinkpakken zijn vervangen.
De opening is groter, waardoor de afvalzak er makkelijker in kan.

Damweg; herstraten,
afgesloten voor alle verkeer,
van 7 t/m 18 december 2020.

Soeteliefskamp;
herstraatwerkzaamheden;
26 oktober 2020 tot half
december 2020.
Overige werkzaamheden,
op diverse plaatsen:
Veegwagen, maaien en
schoffelen in hele gemeente,
doorlopend;
Controle en snoei van alle
bomen: februari 2020 eind 2022
Kappen van bomen op diverse
locaties; eind oktober 2020
Rioolreiniging en rioolwerk
van binnenuit op diverse
plekken in de gemeente tot
medio oktober.

Officiële publicaties
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Kennisgevingen
Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene uit de basisregistratie personen (art. 2.22 wet BRP)
stanties, pensioenfondsen en zorg- dan een bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouverzekeraars.
ders. Dit doet u binnen zes weken
Deze wijziging heeft gevolgen voor na de dag van deze bekendmaking.
voorzieningen zoals: toeslagen, uitkeringen, zorgverzekering, AOW en Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift
pensioen.
aan het college van burgemeester
Het laatst in de basisregistratie peren wethouders, Postbus 34, 3340 AA
sonen (BRP) opgenomen adres is niet De gemeente heeft deze wijziging Bezwaar
meer juist. Een nieuwe verblijfplaats doorgegeven aan allerlei instellingen Bent u belanghebbende en bent u Hendrik-Ido-Ambacht. Uw bezwaarzoals: belastingdienst, uitkeringsin- het niet eens met dit besluit? Stuur schrift is alleen geldig als u de volis bij de gemeente niet bekend.
Burgemeester en wethouders van
Hendrik-Ido-Ambacht hebben besloten de adresgegevens te wijzigen van:
Naam: Martis, LS
Geboren: 11-09-1987
Datum uitschrijving: 10-09-2020

De gemeente heeft na onderzoek de
volgende adresgegevens opgenomen:
Adres: onbekend
Woonplaats: onbekend
Land: onbekend
De registratie als inwoner van Nederland is hiermee beëindigd.

gende gegevens vermeldt: uw naam
en adres; een duidelijke omschrijving
van het besluit waartegen u bezwaar
maakt (bijvoorbeeld een kopie van
deze publicatie); de reden waarom u
bezwaar maakt; het telefoonnummer
waarop u overdag bereikbaar bent;
de datum en uw handtekening.

Ontwerpbestemmingsplan “Vrouwgelenweg achter nr 80” ter inzage
op het ogenblik geen bouwvlak(ken) betreffende stukken vinden op de
en het is daarom niet mogelijk om volgende locaties:
daar woningen te realiseren. Aan de - Op de website www.ruimtelijkeorde is een partiële wijziging van het
plannen.nl is het digitale ontwerpgeldend bestemmingsplan Volgerlanbestemmingsplan geplaatst. Dit
den Oost.
kunt u vinden via het plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bpStukken ter inzage
34Vrouwgelenw80-2001.
Van 22 oktober 2020 tot en met 2 - Een pdf-versie van het ontwerpdecember 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan hebben wij
bestemmingsplan ‘Vrouwgelenweg
geplaatst op de gemeentelijke
achter nr 80, inclusief de onderligOntwerpbestemmingsplan
website
www.h-i-ambacht.nl/
Dat gedeelte van het perceel heeft gende stukken ter inzage. U kunt de
Vrouwgelenweg achter 80.
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
maken op grond van artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening bekend
dat vanaf 22 oktober 2020 tot en
met 2 december 2020 het ontwerpbestemmingsplan ‘Vrouwgelenweg
achter nr 80’ met plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp34Vrouwgelenw80-2001 ter inzage ligt.

- De papieren versie van de stukken
is tijdens de openingsuren in te
zien in de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te HendrikIdo-Ambacht.
Zienswijzen op
ontwerpbestemmingsplan
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen
indienen op het ontwerpbestemmingsplan ‘Vrouwgelenweg achter nr
80’. Een zienswijze moet uiterlijk 2

december schriftelijk ingediend worden bij de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340
AA te Hendrik-Ido-Ambacht.
Voor het indienen van mondelinge
zienswijzen kunt u vóór 13 november
2020 een afspraak maken met dhr.
E. Blanker van de afdeling Beleid en
Ontwikkeling op telefoonnummer
(078) - 770 2645.

Vastgesteld bestemmingsplan Koetsenverhuurbedrijf Energieweg 1 (naast Krommeweg 20)
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend dat, op grond van het
bepaalde in artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 5 oktober 2020 het bestemmingsplan
Koetsenverhuurbedrijf
Energieweg 1 (naast Krommeweg 20)
heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan
Het plan regelt de definitieve bestemming voor het bedrijf met o.a. een
bedrijfswoning bedrijfsloods en paardenstal. Voor de bouw is al eerder
een omgevingsvergunning verleend.

Stukken ter inzage
Met ingang van 22 oktober ligt gedurende een periode van zes weken het
vastgestelde bestemmingsplan ter inLigging en begrenzing
zage. Op de website ruimtelijkeplanvan het plangebied
Het plangebied ligt aan de (nieuwe) nen.nl zijn de bestanden geplaatst,
Energieweg 1, naast perceel Kromme- identificatienummer: NL.IMRO.0531.
weg 20 en zal ontsloten worden via bp42NaastKromme20-3001
De pdf-bestanden staan op de gede Ambachtsezoom.
meentelijke website www.h-i-am-

bacht.nl in de rubriek “bestemmings- Beroep kan worden ingesteld door:
plannen in procedure”. De papieren
versie ligt in het informatiecentrum a. een belanghebbende die tijdig een
zienswijze bij de gemeenteraad
van het gemeentehuis in Hendriktegen het ontwerp- bestemmingsIdo-Ambacht, Weteringsingel 1 tijplan kenbaar heeft gemaakt;
dens openingstijden.
b. een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in
Indienen beroep en verzoek
staat is geweest tijdig een ziensom voorlopige voorziening
wijze tegen het ontwerpbestemGedurende de termijn van terinzamingsplan bij de gemeenteraad in
gelegging kunnen belanghebbenden
te dienen;
beroep instellen tegen het besluit
van de gemeenteraad tot vaststel- c. iedere belanghebbende, voor zover het beroep is gericht tegen
ling van het bestemmingsplan, bij de
de door de gemeenteraad in het
Afdeling bestuursrechtspraak van de
bestemmingsplan aangebrachte
Raad van State, Postbus 20019, 2500
wijzigingen ten opzichte van het
EA Den Haag.

ontwerpbestemmingsplan
zoals
dat ter inzage heeft gelegen.
Het besluit van de gemeenteraad
tot gewijzigde vaststelling van het
bestemmingsplan treedt in werking
daags na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Bovengenoemden kunnen indien zij beroep
instellen tevens een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij
de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State. In dat geval treedt het besluit
niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Besluit toepassing coördinatieregeling Dorpsstraat 62
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend dat, op grond van artikel
3.30 en 3.31 van de Wet ruimtelijke
ordening (Wro), de gemeenteraad
van Hendrik-Ido-Ambacht op 5 oktober 2020 heeft besloten om de coördinatieregeling toe te passen voor de
aanvraag om omgevingsvergunning
op de gronden van het in voorberei-

ding zijnde bestemmingsplan Dorps- vaststelling van samenhangende vergunningen en procedures worden gestraat 62.
bundeld. Door het toepassen van de
De Wro maakt het mogelijk dat ge- coördinatieregeling op grond van de
meenten efficiënter en sneller kunnen Wro worden de betrokken besluiten
besluiten over ruimtelijke projecten op de aanvraag om omgevingsvervia toepassing van de coördinatiere- gunning op de gronden van het in
geling van artikel 3.30 en 3.31 Wro. voorbereiding zijnde bestemmingsMet deze coördinatieregeling kunnen plan Dorpsstraat 62 gezamenlijk
de voorbereiding, bekendmaking en voorbereid en bekendgemaakt. Dit

heeft tot gevolg dat er slechts één
gecombineerde procedure doorlopen
hoeft te worden in plaats van verschillende afzonderlijke procedures.
Tevens vindt bundeling van rechtsbescherming plaats, zodat belanghebbenden slechts tegen één besluit
rechtsmiddelen hoeven aan te wenden.

Tegen het toepassingsbesluit van de
coördinatieregeling staat geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep open.
De ontwerpbesluiten voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zullen op een later moment
worden gepubliceerd, waarna zienswijzen kunnen worden ingediend.
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Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten
Verleende besluiten**
Adres

Omschrijving

Datum activiteit

Datum bekendmaking

Dorpsstraat 22

het wijzigen van leidinggevenden op de exploitatievergunning

doorlopend

16 oktober 2020

Dorpsstraat 22

het wijzigen van leidinggevenden op de drank- en horecavergunning

doorlopend

16 oktober 2020

Omgevingsvergunningen
Ingetrokken aanvraag op eigen verzoek*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Dreef 21

plaatsen aanbouw

bouwen, planologisch afwijken

5 oktober 2020

Langeweg 21

inpandig realiseren 2e bufferbewaarplaats en 2e vuurwerkbewaarplaats

bouwen

9 oktober 2020

Noordeinde 118A

aanbrengen gevelreclame en plaatsen 2 vlaggenmasten

bouwen, handelsreclame toestaan

7 oktober 2020

Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Brederodehof 52

plaatsen dakkapel voorzijde

bouwen

14 oktober 2020

Dadelgaarde 15

plaatsen dakkapel voorzijde

bouwen

14 oktober 2020

Duizendschoon 61

plaatsen dakkapel voor- en achterzijde

bouwen

13 oktober 2020

De Noorden 1

bouwen woning met bijgebouw en brug tussen 2 kavels

bouwen, planologisch afwijken

13 oktober 2020

Onderdijkse Rijweg 228

bouwen schuur met overkapping

bouwen, planologisch afwijken

12 oktober 2020

Veersedijk 87

blijvend verzekeren huidig gebruik kantoorfunctie
onder bestemming bedrijfsfunctie

planologisch afwijken

16 oktober 2020

Besluit buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Geertruid Pijnsenhof 2

plaatsen zonnepanelen

bouwen

16 oktober 2020

Besluit verlenging beslistermijn**
Op 13 oktober 2020 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie De Noordkade 1 t/m 29 (oneven) en 2 t/m 38
(even), ingediend op 15 juli 2020 voor de nieuwbouw van 2 gebouwen met gemengde functies, te verdagen tot uiterlijk 1 december 2020.

Besluit verlenging beslistermijn**
Op 12 oktober 2020 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie Rijksweg A16 1A, ingediend op 21 augustus 2020
voor een gevelwijziging en interne verbouwing, te verdagen tot uiterlijk 27 november 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.

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 www.sophia.nl 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

