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Wethouder André Flach bezoekt sa-
men met accountmanager bedrijven 
Anouk van den Heuvel regelmatig 
een Ambachtse ondernemer. Tij-
dens deze informele kennisma-
kingsgesprekken horen zij wat er 
speelt bij ondernemers. Donderdag 
20 februari waren zij te gast bij 
Jurgen en Jeanette Busio. Zij zijn de 
trotse eigenaren van een tegelzet-
bedrijf op het Noordeinde 86.

Waar zijn wieg stond nu het bedrijf
In één van de huizen op het terrein 
van een voormalige scheepssloperij 
werd Jurgen Busio geboren. Jurgen 
Busio: “Ik heb nu mijn bedrijf op de 
plek waar ik ben opgegroeid.” Na-
dat hij het vak leerde en werkte bij 
andere bedrijven in de regio, startte 
hij 2001 zijn eigen tegelzetbedrijf. In 
2008 opende hij een kleine show-
room erbij. Klanten konden op die 
manier de tegels uitzoeken bij de 

zetter die ze ook zou plaatsen. Bu-
sio is ook een erkend leerbedrijf. 
Maar vertelt hij: “Onze zoon leert 
het vak nu eerst bij een collega-
aannemer!”

Noordeinde en omgeving opgeknapt
Het bedrijf is sinds 2008 geves-
tigd op de huidige locatie op het 
Noordeinde. Jurgen en Jeanette heb-
ben de omgeving van hun pand 
drastisch zien verbeteren. Ze zijn 
daar erg blij mee. Jurgen: “Voorheen 
stond ons pand bijna tussen de bos-
jes op een rommelig bedrijventer-
rein. Klanten weten ons nu steeds 
beter te vinden.” De gemeente 
werkt sinds een paar jaar hard aan 
de uitstraling van het bedrijventer-
rein. Door de aanleg van de Teunis 
Stooplaan en het Noordeinde is het 
pand van Busio nu goed zichtbaar 
vanaf de weg. Wethouder André Flach en accountmanager bedrijven Anouk van den Heuvel bezochten Busio tegelzetbedrijf, sinds 

2001 gevestigd in onze gemeente.

Bedrijfsbezoek aan Busio tegelzetbedrijf

Kom koffie drinken met wethouder
Ralph Lafleur in de bibliotheek
Op 27 februari gaat de wethouder 
graag met u in gesprek over thema’s 
die te maken hebben met duur-
zaamheid. In een duurzame wereld 
zijn mens, milieu en economie met 
elkaar in evenwicht. In de gemeente 
Hendrik-Ido-Ambacht komt dit terug 
in thema’s als klimaatadaptatie, af-
valverwerking, recycling en energie. 

Hoe zullen we hier in de toekomst 
mee omgaan? Hoe denkt u hierover? 
Wethouder Ralph Lafleur gaat graag 
met u in gesprek. De entree is gratis.

Praktische informatie
Datum: Donderdag 27 februari
Tijd: 10.30 - 12.00 uur
Locatie: Bibliotheek

 Hendrik-Ido-Ambacht
Toegang: gratis | aanmelden is
 niet nodig

Contactinformatie
Locatie: Hoge Kade 52
Organisator: Bibliotheek
 Hendrik-Ido-Ambacht
Website: www.debibliotheekaanzet.nl

De gemeente wil dat alle nieuw-
bouwprojecten klimaatbestendig 
zijn. Daarom ondertekende wethou-
der Ralph Lafleur het Convenant 
Klimaatadaptief Bouwen in Zuid-
Holland. Ook andere gemeenten, 
bouwbedrijven, provincie Zuid-Hol-
land  waterschappen, maatschap-
pelijke organisaties, financiers en 
projectontwikkelaars doen mee. De 
gemeente geeft het Convenant mee 
aan ontwikkelaars die willen bou-
wen in Hendrik-Ido-Ambacht, als 
stimulans om te onderzoeken welke 
maatregelen in hun project helpen 
om het klimaatbestendig te maken.

Goed nadenken over ontwerp
Wethouder Lafleur: “We krijgen 
steeds meer te maken met hoos-

buien, storm en extreme droogte 
en hitte. We kunnen de gevolgen 
van deze klimaatverandering in 
onze gemeente beperken als we 
goed nadenken over het ontwerp 
van nieuwe projecten. We kunnen 
bijvoorbeeld meer groene daken 
aanleggen, zodat regenwater langer 
wordt vastgehouden. Of een wo-
ning bouwen met kleine ramen op 
het zuiden, zodat het binnen langer 
koel blijft als het buiten heel warm 
is. Of de omgeving en tuinen anders 
inrichten, met meer groen en ruimte 
voor wateropvang”.

Meer wateropvang, minder
hittestress, minder bodemdaling
Zuid-Holland staat voor een grote 
bouwopgave - tot 2025 zijn er in de 

provincie 100.000 nieuwe woningen 
nodig. Klimaatverandering heeft gro-
te impact op onze leefomgeving. Kli-
maatadaptief bouwen zorgt voor min-
der wateroverlast, minder hittestress, 
minder nadelige gevolgen van lang-
durige droogte en bodemdaling en 
meer biodiversiteit. Gemeenten zijn 
verplicht om uiterlijk eind 2020 kli-
maatbestendigheid te verankeren in 
hun beleid en handelen. De onder-
tekenaars van het Zuid-Hollandse 
convenant nemen het voortouw om 
samen te versnellen, nieuwe ont-
werpprincipes en standaarden te ont-
wikkelen, innovaties te stimuleren en 
meer proeflocaties mogelijk te ma-
ken. Ook wordt gedacht aan nieuwe 
manieren van financiering zoals een 
klimaathypotheek.

Alle nieuwbouw bestand tegen klimaatverandering

Duurzaam

Wethouder Ralph Lafleur: “We willen de gevolgen van klimaatverandering 
beperken.”

De maandelijkse test van de alarmeringssirene is op maandag 2 maart 
2020 om 12.00 uur. Kijk op www.ambachtveilig.nl wat u moet doen als 
de sirene op een ander moment gaat.
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De aanslag gemeentelijke belastin-
gen komt er weer aan. Of misschien 
hebt u deze al ontvangen. Gemeen-
tebelastingen en Basisinformatie 
Drechtsteden(GBD) verzorgt ook voor 
de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 
de aanslagen.

Stel uw vraag aan onze medewerkers
Op dinsdag 3 maart houden de ge-

meente en GBD een inloopavond 
over gemeentelijke belastingen in 
het gemeentehuis. Medewerkers van 
beide organisaties zijn aanwezig om 
al uw vragen over de aanslag ge-
meentelijke belastingen 2020 te be-
antwoorden. Ook helpen zij u bij het 
aanvragen van kwijtschelding. Voor 
vragen over de WOZ-waarde zijn 
taxateurs aanwezig. 

U bent van harte welkom tussen 
18.00 uur en 20.00 uur. Neemt u al-
stublieft uw identiteitsbewijs en de 
aanslag mee. U kunt ook met de 
gemeente bellen als u vragen hebt 
en niet naar de inloopavond kunt 
komen. U bereikt de medewerkers 
tijdens kantooruren via telefoonnum-
mer 14 078.

Inloopavond gemeentelijke belastingen

02 m
rt

16 m
rt

17 m
rt

18 m
rt

06 ap
r

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

Om 20.00 uur
Commissie WOS
Raadzaal gemeentehuis

Om 20.00 uur
Commissie RZ-
De Volgerlanden
Raadzaal gemeentehuis

Om 20.00 uur
Commissie ABA-
Financiën
Raadzaal gemeentehuis

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

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

Agenda

Werk in de wijk

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

 tot eind april 2020

 Kruising Vrouwgelenweg - 
Forel - Zilverreiger; definitief 
aanleggen.

 Donderdag 5 maart t/m vrijdag 
10 april 2020

 Vrouwgelenweg/Parkzone. Ge-
wijzigde route voor doorgaand 
(auto)verkeer) ter hoogte van 
de Parkzone; rechtdoor rijden 
niet meer mogelijk; weg ver-
volgen via de (nieuwe) Karper 
en Forel. Afsluiting Vrouw-
gelenweg is wel opgeheven. 
Omleidingsroute fietsers blijft 
tot de fietsdoorsteek Parkzone 
gereed is.

 Ambachtsezoom: bouwrijp ma-
ken toekomstig bedrijvenpark;

 tot eind december 2020

 Rotonde Jacobuslaan: aanleg-
gen warmtenet onder fietspad 
op de rotonde. Fietsers moe-
ten langs de andere kant van 
de rotonde rijden.

 Tot en met vrijdag 28 februari 
2020

 Garages Warmoeziershof aan 
de zijde van huisnummer 30; 
werkzaamheden aan binnen-
terrein;

 tot en met 28 februari 2020

 De Raadtweg/Van Kijfhoekstraat,
 werkzaamheden rioolrecon-

structie wijk Kruiswiel fase 2;
 17 maart 2020 - 16 september 

2020

 Overige werkzaamheden,
 op diverse plaatsen:

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

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

• Renovatie groen; wijk Oost-
endam; van eind januari tot 
begin april 2020. 

• Snoeien van een derde deel 
van de bomen voornamelijk in 
de wijk De Volgerlanden; tot 
en met april 2020

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

• Baggeren: in enkele gedeel-
ten van wijk de Sandelingen, 
langs de Ambachtsezoom en  
het Baxpark in februari/maart. 
De groenstrook langs de 
Ambachtsezoom is verminderd 
toegankelijk door baggerspe-
cie.

• Vervangen textiel containers 
vanwege nieuwe textielinza-
melaar; 3 maart

Collecte
Jantje Beton
2 tot 7 maart

1 7

2

3

4

5

6

Oogwereld de Groot hoopt dat meer mensen de gratis training volgen. Het 
kan voor iemand met dementie echt van meerwaarde zijn.

Op dinsdag 18 februari reikte Cris-
tine Ruinard, aandachtsfunctionaris 
van de werkgroep dementievrien-
delijke gemeente Hendrik-Ido-Am-
bacht, het certificaat dementievrien-
delijk uit aan Oogwereld de Groot in 
de Schoof.

Leeftijd trouwe klantenkring
stijgt mee
Oogwereld de Groot heeft door de 
jaren heen een trouwe klantenkring 
opgebouwd, waarvan de gemiddel-
de leeftijd stijgt. De medewerkers 
komen daardoor vaker in aanraking 

met iemand met de ziekte demen-
tie. Door een training van Cristine 
Ruinard zijn zij beter in staat deze 
ziekte te herkennen. Ook leerden 
ze hoe men het beste om kan gaan 
met klanten met deze ziekte.

Oogwereld de Groot dementievriendelijk

Dementievriendelijke gemeente

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram
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Agenda openbare raadsvergadering
Maandag 2 maart 2020, 20:00 uur, 
Raadzaal gemeentehuis

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.
Op grond van de adviezen van de 
raadscommissie zijn de raadsvoor-
stellen onderverdeeld in hamerstuk-

ken (H) en debatstukken (D).
De raad behandelt de volgende 
voorstellen:

7.  Raadsvoorstellen Algemeen
  Bestuurlijke Aangelegen-
  heden - Financiën
7.1 D Rapport Rekenkamer-
  commissie
8.  Raadsvoorstellen Welzijn,
  Onderwijs, Sociale Zaken
8.1 H Zienswijze op
  MeerJarenPlan DG&J

8.2 H Verordening beleidsadvies-
  raad Jeugd/Wmo 2020
9.  Raadsvoorstellen Ruimtelijke
  Zaken - De Volgerlanden
9.1 D Begraafplaatsenbeleidsplan
  2020-2030

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 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. Vermeld 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. 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.

Besluit wijziging aanwijzing routering Gevaarlijke Stoffen Hendrik-Ido-Ambacht

Wet Milieubeheer opslagloods Noordeinde

Bekendmaking Subsidieplafond 2021

Kennisgevingen

De gemeenteraad van Hendrik-Ido-
Ambacht heeft op grond van de Wet 
vervoer gevaarlijke stoffen, een wij-
ziging in de aanwijzing van wegen 
voor vervoer gevaarlijke stoffen vast-
gesteld. Redenen tot actualisatie van 
het bestaande routeringsbesluit zijn: 
- eerdere aanpassing van wegen-

structuur in de omgeving van be-
drijventerrein Antoniapolder;

- herziening op grond van wettelijke 
vereisten Wet Vervoer Gevaarlijke 

Stoffen (WVGS); 
- aansluiting op regionale uitgangs-

punten bij gemeentelijke route-
ringsbesluiten.

Stukken ter inzage
Het ontwerpbesluit heeft vanaf 23 
oktober 2019 voor een ieder gedu-
rende 6 weken ter inzage gelegen. 
Er zijn in die periode geen zienswij-
zen ingediend en het ontwerpbesluit 
is op 3 februari 2020 ongewijzigd 

door de gemeenteraad vastgesteld. 
Met ingang van 26 februari 2020 
liggen de stukken gedurende een 
periode van zes weken in het infor-
matiecentrum van het gemeentehuis 
in Hendrik-Ido-Ambacht, Weterings-
ingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht, tij-
dens openingstijden. Daarnaast zijn 
de stukken ook digitaal te lezen op 
www.h-i-ambacht.nl onder thema 
“Externe Veiligheid”. 

Indienen beroep
Gedurende de termijn van terinza-
gelegging kunnen belanghebbenden 
beroep instellen tegen het besluit 
van de gemeenteraad tot vaststelling 
van de wijziging aanwijzing route-
ring Gevaarlijke Stoffen Hendrik-Ido-
Ambacht bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Beroep kan worden ingesteld door: 
een belanghebbende die kan aan-

tonen dat deze redelijkerwijs niet in 
staat is geweest om tijdig een ziens-
wijze tegen het ontwerpbesluit in te 
dienen.

Het besluit van de gemeenteraad tot 
vaststelling van het wijziging aan-
wijzing routering Gevaarlijke Stoffen 
Hendrik-Ido-Ambacht treedt in wer-
king op de dag na afloop van de be-
roepstermijn van zes weken.

Op 26 juli 2019 hebben wij gegevens 
ontvangen in het kader van het “Ac-
tiviteitenbesluit milieubeheer”. Het 
gaat over het oprichten van een op-
slagloods gelegen aan het Noordein-
de ong. (sectie F1313/FF1315) te 

Hendrik-Ido-Ambacht. De gegevens 
zijn geregistreerd onder zaaknummer 
Z-19-357650. 

Indien daaraan behoefte bestaat 
kunnen, onder verwijzing naar het 

zaaknummer, inlichtingen worden 
ingewonnen bij de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid, tel.nr. 078 - 770 
85 85.

De directeur van de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid vestigt er de aan-
dacht op dat deze bekendmaking 
uitsluitend een informatief karakter 
heeft.

Dordrecht,
burgemeester en wethouders van 
Hendrik-Ido-Ambacht
namens dezen, de directeur Omge-
vingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Op basis van artikel 5, lid 1, van de 
Algemene Subsidieverordening 2016 
kan de gemeenteraad subsidiepla-
fonds vaststellen voor de subsi-
dieverlening aan maatschappelijke 
organisaties. Op 7  november 2019 
heeft de raad besloten het subsi-
dieplafond 2020 ook voor 2021 van 
toepassing te verklaren. De wijze van 
verdeling van de subsidies in 2020 
is eveneens van toepassing. Hiervoor 
wordt verwezen naar het Uitvoerings-
programma subsidies 2020 op de 
website van de gemeente.

Het definitieve subsidieplafond 2021 
kan afwijken van 2020 als binnen 
de gemeentebegroting 2021 minder 
of meer budget beschikbaar wordt 
gesteld voor de onderstaande be-

leidsterreinen. Dit kan tot gevolg 
hebben, dat de subsidies naar boven 
of naar beneden worden  aangepast, 
bijvoorbeeld vanwege bezuinigingen 
of indexering. Zodra daarover meer 
bekend is, zullen wij de betrokken 
organisaties hierover informeren.

Het Subsidieplafond 2020 is vast-
gesteld op een totaal bedrag van 
€ 4.989.396,-. Dit vormt de basis 
voor de aanvraag van subsidies voor 
2021. De verdeling van de subsidies 
is als volgt:

Kunst en cultuur 
(Bibliotheek, theater, kunstbeoefe-
ning amateurs, kunst en cultuur voor 
inwoners, informatievoorziening lo-
kaal e.d.) € 1.173.045,-

Sport en Recreatie
(Sporthallen, zwembad, projecten 
sport) € 1.256.867,-

Jeugd en gezin
(Voorzieningen ter ondersteuning 
jeugd en gezinnen, preventief aan-
bod jeugd, voor- en vroegschoolse 
voorzieningen, jongerenwerk, jeugd-
speelpark) € 1.407.791,-

Maatschappelijke ondersteuning
(GGZ-inloop, ouderenondersteuning 
en -ontmoeting, algemeen maat-
schappelijk werk en sociaal-juridi-
sche begeleiding, Wmo-informatie, 
belangenbehartiging en projecten, 
ondersteuning en -waardering man-
telzorgers en vrijwilligers, hulpverle-
ning aan slachtoffers, vluchtelingen 

en instandhouden anti-discriminatie-
punt € 4.989.396,-

Totaal: € 4.989.396,-

Het subsidieplafond heeft uitsluitend 
betrekking op de verstrekking van 
gemeentelijke subsidies op het ge-
bied van preventie en welzijn. Overi-
ge bijdragen vanuit de gemeente op 
deze beleidsvelden (m.n. de velden 
Jeugd en Gezin en Maatschappelijke 
ondersteuning) zijn niet in dit over-
zicht opgenomen.

Beleidsregels artikel 13b Opiumwet 
De burgemeester maakt bekend dat 
op 18 februari 2020 de beleidsre-
gels bestuurlijke handhaving artikel 
13b Opiumwet Hendrik-Ido-Ambacht 

2020 zijn vastgesteld. Deze beleids-
regels treden een dag na deze be-
kendmaking in werking.

Ter inzage
Het besluit ligt met ingang van heden 
gedurende zes weken voor een ieder 
ter inzage in de informatieruimte van 
het gemeentehuis. Tegen betaling 
van de kosten kunt u op verzoek een 
afschrift krijgen van het genoemde 
besluit. Het is wettelijk niet mogelijk 
om een zienswijze, of bezwaar tegen 
dit besluit in te dienen. Voor vragen 
over deze bekendmaking kunt u con-
tact opnemen met Ellen Uenk, afde-
ling Bestuurszaken, telefoon (078) 
7702685.
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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

Verleende besluiten**

Nieuwe aanvragen*

Verleende omgevingsvergunningen**

Besluit verlenging beslistermijn**

Algemene Plaatselijke Verordening/Bijzondere Wetten

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Datum activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Van Assendelftgaade 18-114 het plaatsen van borden en afzethekken ten behoeve van het  10 tot en met 12 maart 2020 19 februari 2020
 uitwisselen van antennemasten tussen 8:00 en 18:00 uur 

Van Assendelftgaarde 51 bouw schuur bouwen 6 januari 2020

Hark 45 t/m 51 en 69 t/m 75 bouwen 8 twee-onder-een-kap woningen bouwen, planologisch afwijken 17 februari 2020

Meerval 2 plaatsen dakkapel op voordakvlak bouwen, planologisch afwijken 20 februari 2020

Op 19 februari 2020 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning, locatie Sophiapromenade 14, ingediend op 17 december 2019
voor een interne verbouwing winkelcentrum Hoogambacht, te verdagen tot uiterlijk 22 april 2020.

Van Duyvenvoordelaan 22 plaatsen dakkapel/voorzijde bouwen 15 februari 2020

Meerval 2 plaatsen dakkapel op voordakvlak bouwen 12 februari 2020

Vrouwgelenweg t.h.v. nr. 2 realiseren 4 (twee-onder-een-kap) woningen bouwen, planologisch afwijken 30 januari 2020

Noordeinde 121 plaatsen mobiele torenkraan en oprichten inrichting bouwen, planologisch afwijken, milieu, 3 februari 2020
  oprichten van een inrichting

** 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. 

* 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. 


