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Steven van Die treedt toe tot het 
dagelijks bestuur van de Dienst 
Gezondheid & Jeugd (DG&J). De 
wethouder van Sociaal Domein, On-
derwijs & Sport richt zich op de re-
gionale portefeuille Jeugd. Hij is de 
opvolger van Dorien Zandvliet. 

In zijn nieuwe functie vertegenwoor-
digt de wethouder de jeugdhulpre-
gio Zuid-Holland Zuid op bestuur-
lijk niveau bij de ministeries van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

en Justitie en Veiligheid en ook in 
de bestuurlijke overleggen van de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten.
Hij blijft uiteraard wethouder in Hen-
drik-Ido-Ambacht.

Taken
Binnen zijn taken neemt Steven van 
Die namens de regio Zuid-Holland 
Zuid deel aan de bovenregionale 
overlegstructuren, onder meer ge-
richt op Jeugdbescherming en Jeugd-
reclassering en op JeugdzorgPlus, 

en ook in de regionale overlegstruc-
turen met jeugdhulpaanbieders en 
ketenpartners. Daarnaast richt hij 
zich op de aansturing van de regio-
nale uitvoeringsorganisaties; de 
stichting Jeugdteams ZHZ en de Ser-
viceorganisatie Jeugd ZHZ. Van Die 
coördineert de lokale en regionale 
ontwikkelingen in het Sociaal Do-
mein namens de tien aangesloten 
gemeenten, met ondersteuning van 
de leden van het algemeen bestuur.

Nieuwe regionale bestuursfunctie 
wethouder Van Die

Tijdelijk gedeeltelijke afsluiting Perenlaantje

Word 
energiecoach

De komende weken is het niet mo-
gelijk om van de ene kant van het 
Perenlaantje naar de andere kant te 
wandelen. Halverwege is de door-
gang afgezet met hekken.

In het gebied De Vier Dorpjes in de 
wijk De Volgerlanden verplaatsen we 
de voorbelasting van zand naar de 
zuidzijde van het Perenlaantje. Voor 
het transport van dit zand wordt ge-
bruik gemaakt van de doorsteek hal-
verwege het Perenlaantje. 

Werkzaamheden
Kiepauto’s rijden de gehele dag af en 
aan om circa 100.000 m3 zand te ver-
plaatsen. Daarnaast wordt ook een 
nieuw drainagesysteem aangebracht 
om te zorgen voor een goede wa-

terhuishouding bij het Perenlaantje. 
Voor de veiligheid van wandelaars 
in de buurt van deze werkzaamhe-
den, hebben we het Perenlaantje ter 
hoogte van de doorsteek halverwege 
afgesloten met bouwhekken. Het 
is nog wel mogelijk om vanaf de 
Vrouwgelenweg tot de bouwhekken 
te wandelen. 

Planning
Deze werkzaamheden zijn naar ver-
wachting eind mei afgerond. Dan is 
het Perenlaantje weer geheel toegan-
kelijk. De komende jaren zal een der-
gelijke afsluiting vaker voorkomen. 
De doorsteek van het Perenlaantje is 
namelijk een aanvoerroute voor het 
bouwverkeer in De Vier Dorpjes.

01 fe
br

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen

15 fe
br

Om 20.00 uur
Commissie WOS
Online te volgen 

16 fe
br

Om 20.00 uur 
Commissie RZ – 
De Volgerlanden
Online te volgen

17 fe
br

Om 20.00 uur
Commissie ABA – 
Financiën
Online te volgen

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

Agenda

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Collecte
Hersenstichting in de periode 
1 – 6 februari 2021

Wethouder Steven van Die (Sociaal Domein, Onderwijs & Sport) wordt ook 
bestuurslid Dienst Gezondheid & Jeugd.

Valt het u ook op? Als ik door onze 
gemeente fiets, zie ik steeds meer 
daken met zonnepanelen. Steeds 
meer Ambachters stappen over op 
schone energie. Dat is goed nieuws! 

Hoe zou Ambacht er uitzien als we 
allemaal overstappen op schone 
energie? Hoe zorgen we dat er dan 
genoeg schone energie is voor ie-
dereen? Een rekensom laat zien 
dat de vraag naar schone energie 
dan zo groot is, dat we niet genoeg 
hebben aan zonnepanelen op da-
ken. Zelfs niet als we de daken van 
alle huizen, bedrijven, scholen en 
kerken gebruiken. 

Waar en hoe kunnen we dan verder 
nog schone energie opwekken? En 
wat betekent dat voor het ‘land-
schap’ in de gemeente en de regio? 
Gaan we straks parkeren bij De 
Schoof onder een afdak van zon-
nepanelen? Komen er zonnepane-
len tussen de A16 en de Langeweg? 
Of drijven er zonnepanelen in de 
Waal? En is er ruimte voor windtur-
bines elders in de regio? 
Dat zijn de vragen die ik graag - 
samen met u - wil beantwoorden in 
de Regionale Energiestrategie. Op 
pagina 5 leest u hoe u kunt mee-
denken. Nu onderzoeken we hoe 
ons ‘landschap’ er over een aantal 

jaar uit zou kunnen zien. Voordat 
het zover is, is meer onderzoek no-
dig. De belangrijkste vraag daarbij 
is wat mij betreft: is de overstap 
voor iedereen haalbaar en betaal-
baar? 

Ralph Lafleur

Wethouder 
Duurzaamheid

Blog: valt het u ook op? 

Drechtse Stromen helpt bewoners in 
de Drechtsteden energie te besparen. 
Ze gaan in gesprek met bewoners via 
acties in de wijk, workshops, advies 
aan huis, of met grotere projecten in 
een straat, buurt of wijk. Lijkt het u 
leuk om bewoners te helpen? Dan 
kunt u zich aansluiten als energie-
coach en krijgt u een kort opleidings-
traject. Maar er is nog veel meer te 
doen binnen de stichting, zoals een 
project leiden of helpen met het op-
bouwen van onze organisatie. Meldt
aan via secr@drechtsestromen.net.



We moeten in Nederland de omslag maken naar duurzame 
energie. De aanleiding voor deze grootschalige energietransitie 
kent iedereen: het klimaat verandert. De gemiddelde temperatuur 
op aarde stijgt en de weersextremen nemen toe. Dat komt door-
dat er steeds meer broeikasgassen zoals CO2 in de lucht komen. 

Klimaatverandering gaat minder hard als we wereldwijd minder 
CO2 uitstoten. Het proces van opwarming en verandering willen 
we beperken, zodat de generaties na ons op een gezonde aarde 
kunnen leven. 

Duurzame energievoorziening
Onder het motto ‘De Drechtsteden 
gaan voor nieuwe energie’ werken 
gemeenten en betrokken partijen in de 
Drechtsteden daarom sinds 2017 aan 
het beperken van de CO2 uitstoot. We 
streven naar een betaalbare, betrouw-
bare, duurzame en rechtvaardige 
energievoorziening. We kijken daarbij 
ook naar onze regionale en lokale 
economie, leefbaarheid en kwaliteit 
van landschap en natuur. Het is be-
langrijk dat lusten en lasten eerlijk 
worden verdeeld.

Hoe pakken we het aan?
We willen flink besparen op energie, 
want wat je niet gebruikt hoef je ook 
niet op te wekken. Zo willen we sterk  
inzetten op isolatie van woningen en 
andere gebouwen. We bereiden ons 
voor op een toekomst  zonder aardgas. 
Daarom kijken we naar andere, 
duurzame manieren om onze huizen 
en gebouwen te verwarmen. Ook 
willen we stoppen met het gebruik 
van benzine, diesel en andere fossiele 
brandstoffen voor vervoer. 

Daarnaast willen we duurzame elek-
triciteit opwekken. Daarom stimuleren 
we het plaatsen van zonnepanelen 
op (grote) daken.  En onderzoeken we 
de mogelijkheden van zonnepanelen 
in restruimtes. Dit zijn bijvoorbeeld 
bermen, (voormalige) stortplaatsen en 
braakliggende terreinen. 

Onderzoek grootschalige 
opwek energie
Oók onderzoeken we wat de mogelijk-
heden zijn voor grootschalige opwek 
van duurzame energie. We hebben 
het dan over zonneparken en wind-
turbines. Grootschalige opwek van 

Denk mee over de energiestrategie 
in de Drechtsteden!

energie kan een groot verschil maken 
in een duurzamere energievoorziening 
en ook een grote invloed hebben op 
ons landschap. En daarmee voor een 
deel bepalen hoe ons landschap er in 
de toekomst uitziet. Daarom hebben 
de Drechtsteden nog geen concrete 
nieuwe plannen voor zonneparken of 
windturbines bepaald. Wél willen we in 
drie zoekgebieden onderzoeken wat 
de mogelijkheden hiervoor zijn. Deze 
zoekgebieden zijn bij Kijfhoek, langs de 
A15 en langs de A16. Bij Kijfhoek kijken 
we naar zonneparken, langs de A15 en 
langs de A16 naar zon en wind.

In gesprek met inwoners 
en bedrijven 
In het laatste kwartaal van 2020 
hebben we online al met een aantal 
inwoners en professionals uit de 
Drechtsteden gesproken over 
‘aardgasvrij’, ‘zon in restruimten’ en 
‘grootschalige opwek van duurzame 
energie’. Ruim 5000 inwoners hebben 
deelgenomen aan de enquête over 
de overstap naar aardgasvrij wonen. 
De resultaten hiervan worden mee-
genomen als uitgangspunten in de 
Transitievisie Warmte 2021. Over ‘de 
weg naar aardgasvrij’ gaan we over een 
aantal weken opnieuw met inwoners 
en ondernemers in gesprek.

Meer dan 900 mensen hebben over 
de restruimtes een enquête ingevuld. 
Bijna 200 mensen hebben informatie 
opgevraagd over de zoekgebieden, en 
hiervan hebben er 100 meegedaan 
aan de online bijeenkomsten. Dit heeft 
al veel informatie opgeleverd over wat 
nu belangrijk is in deze gebieden. Deze 
week vindt de tweede gespreksronde 
plaats met inwoners en bedrijven over 
de zoekgebieden. 

Denk mee op het platform!

Op denkmee.drechtstedenenergie.nl vindt u meer 
informatie over hoe u tot en met maart online over 
de verschillende onderwerpen kunt meepraten en 
meedenken. En hoe u aan de onlinebijeenkomsten kunt 
deelnemen. Ook kunt u verslagen lezen van vorige 
bijeenkomsten en resultaten van de enquêtes. 

Participatieronde 2: Zon en wind

•    Meedenken via platform            25 januari  - 14 februari

•    Themabijeenkomst natuur & milieu          maandag 1 februari 

•    Themabijeenkomst grondeigenaren          dinsdag 2 februari

•    Themabijeenkomst initiatiefnemers          donderdag 3 februari

  

Volgende participatieronden:  

•    Participatieronde 2 Aardgasvrij           Eind februari/maart

•    Participatieronde 3 Zon en Wind          8 maart t/m 19 maart

In 2050 willen we helemaal energieneutraal zijn.  Onze 5 doelen zijn:

1  We stoppen met het gebruik van aardgas
2  We stoppen met het gebruik van benzine en diesel
3  We gaan flink besparen op energie
4  We gaan onze energie duurzaam opwekken
5  We zorgen dat de energietransitie kansen biedt voor de inwoners

Minder 
CO2-uit-

stoot

Betaalbaar 
voor 

iedereen

Nieuwe 
werkgelegen-

heid

Inwoners 
denken en 
praten mee

Zorgvuldige 
(landschaps-)

keuzes

Dit vinden we belangrijk:
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Iedereen verlangt naar
een leven zonder coronaregels.

Vaccineren is hierin de belangrijkste stap.

Als we ons laten vaccineren, kan corona

niet meer zomaar om zich heen grijpen

en krijgen we stapje voor stapje meer

vrijheid terug.

Het is goed om te weten dat elk vaccin dat straks 

is goedgekeurd op tienduizenden mensen is 

getest. Zo weten we dat het veilig is en ons 

goed beschermt tegen het virus. Een inenting 

beschermt niet alleen jezelf, maar ook je familie, 

vrienden en de kwetsbare mensen om je heen.

Het is begrijpelijk als je vragen hebt.

Antwoorden vind je op coronavaccinatie.nl

Meer weten over
coronavaccinatie?

Werk in de wijk

 Ambachtsezoom: bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark. Tot eind de-
cember 2021.

  Kerkstraat: herinrichting deel 
vanaf Graaf-Willemlaan tot de 
Veersedijk. Afrondende werk-
zaamheden tot eind januari. 

  Rietlaan – Stekelbaars; het 
kappen, verplanten en planten 
van bomen. Tot begin maart.

 Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

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

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

• Rioolwerk op diverse locaties 
in de wijk Oostendam, 

 gedurende enkele weken
• Volgerlanden-Oost; aanbren-

gen voorbelasting  De Erfjes 
(zuid) en de Hofjes- 18 januari 
t/m begin mei; verwijderen 
voorbelasting De Straatjes-
eind januari tot medio 
april;uitvoeren bodemsanering 
De Hofjes (zuid)- 25 januari 
t/m 8 februari

• Omgeving Perenlaantje, 
aanbrengen drainageriool-eind 
januari t/m eind maart

• Omgeving Burg. Van Akenwijk, 
aanbrengen damwanden en 
graven watergangen-eind 
januari t/m 30 april

• De Laantjes, woonrijpmaken- 
tot november 2021

1

2

3

De maandelijkse test van de alarmeringssirene is op maandag 1 februari 
2021 om 12.00 uur. Kijk op www.ambachtveilig.nl wat u moet doen als de 
sirene op een ander moment gaat.

Openbare raadsvergadering maandag 1 februari 2021 
Op maandag 1 februari vindt een 
raadsvergadering plaats. Deze digi-
tale vergadering start om 20.00 uur. 
U kunt als publiek de vergadering 
in beeld en geluid volgen via onze 
website: https://hendrikidoambacht.
raadsinformatie.nl/.

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:
8.  Raadsvoorstellen Welzijn,  
  Onderwijs en Sociale Zaken
8.1 D Veranderopgave Wet 
  inburgering/Beleidskader
8.2 D Zienswijze begrotings-
  wijziging SOJ 2021
9.  Raadsvoorstellen 
  Ruimtelijke Zaken – 
  De Volgerlanden

9.1 D Rekenkameronderzoek:  
  ‘Raad weten met de 
  omgevingswet’
9.2 H Vaststellen nota van   
  uitgangspunten Noordoevers +  
  Instemmen met stedenbouw- 
  kundig plan fase 1
9.3 H 6e Herziening exploitatieplan  
  De Volgerlanden-Oost

U kunt de stukken inzien via www. 
h-i-ambacht.nl/gemeenteraad. In het 
scherm kunt u dan klikken op ‘Ver-
gaderstukken’ 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. Vermeldt ook uw naam, 
adres en telefoonnummer.

Tijdens de vergadering krijgt u maxi-
maal 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 gemeente-
site.
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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

Hark 157 het leggen van een laagspanningskabel door Stedin Netten BV 21 januari tot 26 februari 20021 27 januari 2021

Dadelgaarde 135 het innemen van een incidentele standplaats  23 januari 2021 tussen 15:00 en 19:30 uur 21 januari 2021
 voor de verkoop van bereide maaltijden

Appelgaarde 20 realiseren dakopbouw bouwen, planologisch afwijken 30 december 2020

Ecologieweg 5 t/m 17 bouwen bedrijfsverzamelgebouw bouwen 19 januari 2021
en Energieweg 2 t/m 14

Hark 57 plaatsen dakkapel achterzijde bouwen 14 januari 2021

Sedumweg 17 t/m 27 bouwen bedrijfsverzamelgebouw bouwen 19 januari 2021

Snoek 23 plaatsen dakkapel voorzijde bouwen 29 december 2020

Hark 30 realiseren kapsalon aan huis in aanbouw/berging planologisch afwijken 28 december 2020

Sedumweg 1 t/m 11 bouwen bedrijfsverzamelgebouw bouwen 19 januari 2021
en De Wadi 5 t/m 15

Havenkade 8 bouwen mantelzorgwoning bouwen, planologisch afwijken 9 januari 2021

Willem van Leenpad 5 plaatsen dakkapel voorzijde bouwen 18 januari 2021

**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.

Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene uit de basisregistratie 
personen (art. 2.22 wet BRP)
Burgemeester en wethouders van 
Hendrik-Ido-Ambacht hebben beslo-
ten de adresgegevens te wijzigen 
van:

Naam: Agage, M 
Geboren: 21-04-1988
Datum uitschrijving: 18-12-2020

Naam: Kraag, ER 
Geboren: 24-11-1981
Datum uitschrijving: 27-11-2020
Het laatst in de basisregistratie 

personen (BRP) opgenomen adres 
is niet meer juist. Een nieuwe ver-
blijfplaats is bij de gemeente niet  
bekend.

De gemeente heeft na onderzoek de 
volgende adresgegevens opgenomen: 
Adres: onbekend
Woonplaats: onbekend
Land: onbekend
De registratie als inwoner van Neder-
land is hiermee beëindigd.
De gemeente heeft deze wijziging 

doorgegeven aan allerlei instellingen 
zoals: belastingdienst, uitkeringsin-
stanties, pensioenfondsen en zorg-
verzekeraars.

Deze wijziging heeft gevolgen voor 
voorzieningen zoals: 
toeslagen, uitkeringen, zorgverzeke-
ring, AOW en pensioen.

Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u 
het niet eens met dit besluit? Stuur 

dan een bezwaarschrift naar het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders. Dit doet u binnen zes weken 
na de dag van deze bekendmaking.

Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift 
aan het college van burgemeester 
en wethouders, Postbus 34, 3340 
AA  Hendrik-Ido-Ambacht.
Uw bezwaarschrift is alleen geldig 
als u de volgende gegevens ver-
meldt:

uw naam en adres; een duidelijke 
omschrijving van het besluit waarte-
gen 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.


