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Wethouder André Flach praat u bij

Eerste paal Bedrijvenpark Ambachtsezoom
De eerste paal van het allereerste
bedrijfsgebouw op Bedrijvenpark
Ambachtsezoom zit in de grond.
Verantwoordelijk wethouder André
Flach spreekt van een bijzonder moment. “Na jaren van voorbereiding
en procedures is dit een belangrijke
stap.”

ste besprekingen meer dan 25 jaar
begonnen. De komende maanden
wordt weer een aantal belangrijke
stappen gezet. André Flach: “Ambachtsezoom komt nu echt zichtbaar uit de startblokken. We werken
aan het afronden van de bouwrijpwerkzaamheden en sinds vorige
week is de bouw begonnen op het
Ambachtsezoom is het eerste circu- eerste perceel.”
laire bedrijvenpark van Nederland.
Oftewel: er wordt demontabel en Werkgelegenheid
gifvrij gebouwd volgens de hoogste De wethouder reageert graag op
duurzaamheidsstandaarden,
met de kritiek dat voor de bouw van
materialen die gerecycled kunnen Bedrijvenpark Ambachtsezoom een
worden. Uiteraard aardgasvrij en op stuk groen moet wijken: “Dat zie ik
zijn minst energieneutraal. “Maar echt anders. Het is een stuk grond
circulair bouwen gaat verder”, ver- grenzend aan de snelweg waar
telt de wethouder.
tuinbouw is verdwenen. Het gebied
was niet toegankelijk en het was
“We houden rekening met de bo- ook geen natuurgebied. Dat is een
dem, de lucht, de biodiversiteit ontwikkeling waar we een positieve
en vooral ook met de gezondheid draai aan proberen te geven door
en het welzijn van mensen. Dat is straks werkgelegenheid te bieden
best spannend. Want nog niet in aan 450 tot 750 mensen. Zij heballe gevallen zijn er in de bouw op- ben dus een grotere kans om in
lossingen voorhanden om dit waar Ambacht te blijven wonen en werte maken, maar we blijven die uit- ken. Ook voor ondernemers is Amgangspunten hooghouden. En we bachtsezoom belangrijk: zij kunnen
belonen ondernemers die hier een groeien zonder uit ons dorp weg
stapje verder in gaan zelfs met een te hoeven gaan. En wat betreft de
korting op de grondprijs. Dus: bou- circa 350 gekapte bomen: die verwen met zo klein mogelijke blijven- vangen we dit najaar door evenveel
de impact op de omgeving.”
nieuwe bomen en ander groen in
het bedrijvenpark.”
Uit de startblokken
Het is een plan waarvoor de eer-

Arjan van de Graaf (directeur Prohuis) en wethouder André Flach sloegen op 12 mei de eerste paal van de bedrijfsgebouwen die de samenwerkende ontwikkelaars Prohuis Invest, Stemar Groep, Wouda Vastgoed BV en Westpoint
Beheer BV gaan realiseren op Ambachtsezoom.

Werkzaamheden rondom Perenlaantje
Het Perenlaantje is een begrip in
Hendrik-Ido-Ambacht
en
vormt
straks een beeldbepalend element
in de dorpjes De Erfjes en De Hofjes in De Volgerlanden. In verband
met de ontwikkeling van dit gebied
is het Perenlaantje de komende jaren
regelmatig afgesloten.

veiligheid van de wandelaars. In de
directe omgeving van het Perenlaantje rijdt het bouwverkeer daarnaast
alléén over de tijdelijke bouwweg en
rondom de bomen zijn drainagebuizen aangebracht.
Zo dragen we zorg voor het behoud
van het Perenlaantje zodat we straks
- na oplevering van de wijk – nog
Met deze afsluitingen beschermen meer kunnen genieten van dit herwe het Perenlaantje tijdens de werk- kenbare stukje Ambacht.
zaamheden en waarborgen we de

Praat mee over het normale leven weer oppakken
Ben je tussen de 16 en 23 jaar? De
gemeente en het jongerenwerk zijn
benieuwd wat het coronavirus doet
met jouw leven en hoe het met je
gaat. Heb jij ideeën voor jongeren
om het normale leven weer op te
Cyber Agents opgelet! Woon je in Hendrik-Ido-Ambacht, ben je tussen de pakken? Ook dat horen we graag
8 en 12 jaar oud? Pak dan snel je kans. Je hebt nog tot 7 juni om mee te van je. We gaan graag met je in gespelen. Eindig jij op nummer 1? Dan krijg je een meet & greet met Bumper sprek over wat jongeren nu nodig
hebben.
de politiehond. Speel snel mee via www.hackshield.nl en ga naar
Hendrik-Ido-Ambacht!

Door corona loopt alles even anders.
Veel jongeren zijn hun (bij)baan
kwijt. Social distancing zorgt voor
eenzaamheid. Je kunt niet normaal
sporten, feesten of elkaar ontmoeten.
We horen graag van jou wat jongeren
nodig hebben. Zeker nu weer steeds
meer kan. Je staat er niet alleen voor.

Meld je aan voor een gesprek mét
pizza op 8 juni
We praten graag met jou en andere jongeren op dinsdag 8 juni van
17.00 tot 19.00 uur. Je kunt meedoen
op het gemeentehuis (Weteringsingel 1). We gaan in gesprek met
pizza erbij. Natuurlijk houden we
rekening met de coronamaatregelen.
Laat je mailadres of 06 achter via
em.schouten@h-i-ambacht.nl.
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22

23

juni
juni

21

Om 20.00 uur
Commissie WOS
Online te volgen
Om 20.00 uur
Commissie RZ –
De Volgerlanden
Online te volgen

juni

07

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen

juni

Agenda

Om 20.00 uur
Commissie ABA –
Financiën
Online te volgen

Werk in de wijk

Wethouder André Flach en accountmanager bedrijven Yvette Opmeer bezochten onlangs twee Ambachtse bedrijven. Goedhuis /Welstand Bouw is
leverancier en producent van grotendeels prefab gefabriceerde vrijstaande
woningen onder de 2 ton, duurzaam en circulair. Perry Schoots en zijn mededirectie en medewerkers leveren een mooie bijdrage aan de ambitie van
Drechtsteden om 25.000 woningen te bouwen in de komende jaren.

1

2

3

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

Collecte
Prins Bernhard Cultuurfonds
van 31 mei tot 5 juni

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram

Waar & Partners is al 28 jaar een begrip in Hendrik-Ido-Ambacht en wijde
omstreken op het gebied van financieel advies. Ze geven in alle levensfasen
een persoonlijk en gericht financieel advies. De firma heeft veel klanten waar
ze al die 28 jaar al voor werken. Weer een mooi kijkje in de keuken van
ondernemend Ambacht.

Beplanting speeltuin
Sophialaan
Sinds 2019 is er een speeltuin aan
de Sophialaan. De afgelopen tijd
ontving de gemeente klachten van
de buurtbewoners over kinderen
die vernielingen aanbrengen aan de
bosjes. Op de speelplek staat een
aantal clusters bomen waar kinderen in spelen. Zij lopen hier door-

Samen tegen ondermijning
Op dinsdag 18 mei voerde de gemeente samen met de politie, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
(OZHZ), het Regionaal Operationeel
Bestuurlijk Team (ROBT) en handhaving een gezamenlijk controle uit
aan de Veersedijk. Deze controle
is onderdeel van de gemeentelijke
aanpak in de strijd tegen ondermijning.
De controle is in nauwe samenwerking opgezet met Stolk opslag B.V.
om eventuele malafide huurders op
te sporen. Tijdens de controle zijn
meerdere containers gecontroleerd.
Hierbij zijn enkele misstanden geconstateerd op het gebied van milieu en strafrechtelijk vlak. De huurders worden hierover op de hoogte

gesteld door de politie en OZHZ.
Ook de verhuurder is meegenomen
in de bevindingen.
Melden helpt
Uw hulp is belangrijk bij het opsporen van ondermijnende criminaliteit
zoals hennepteelt, witwassen, mensenhandel, fraude, etc. U herkent
malafide bedrijven als er bijvoorbeeld overdag meestal geen bedrijvigheid is, het onduidelijk is wat
het bedrijf doet, er alleen contante
betalingen mogelijk zijn en/of als er
afwijkende openingstijden zijn of als
het bedrijf vaak gesloten is. Hebt u
vermoedens van ondermijning? Meld
het dan anoniem via de website
www.meldmisdaadanoniem.nl/melden
of bel gratis 0800-7000.

heen en lopen de beplanting plat.
Ook is pas aangebrachte beplanting
eruit getrokken. Een aantal keren
is de beplanting hersteld, maar helaas zijn deze planten weer vernield.
Voor wij in het najaar de beplanting
herstellen, zullen we de bosjes op
31 mei omringen met prikkeldraad.
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•

•

•

Ambachtsezoom: bouw- en
woonrijp maken toekomstig
bedrijvenpark. Eind december
2021.

•

Inrichten Waterbusplein, tot
voorjaar 2022.

•

Werkzaamheden Van Assendelftgaarde en de Halfweg,
project Kruiswiel fase 3, 12
april tot 2e week oktober
2021.

•

Molenhoef 2 t/m 12, herstraatwerkzaamheden, woningen
bereikbaar via loopschotten;
31 mei tot half juni 2021
Overige werkzaamheden,
op diverse plaatsen:
Veegwagen, maaien en
schoffelen in hele gemeente,
doorlopend;
Controle en snoei van alle
bomen: februari 2020 - eind
2022;
Omgeving Burg. Van Akenwijk,
aanbrengen damwanden en
graven watergangen-naar
verwachting eind mei gereed;

•

•

•

•
•
•

Rondom Perenlaantje, aanbrengen drainagesysteem en
viertal gestuurde boringen;
naar verwachting eind mei
gereed;
Werkzaamheden aan diverse
beschoeiingen in de gemeente
– loopt door in mei.
Diverse locaties – rijdende
afzetting van GKB in verband
met snoeiwerkzaamheden.
Noodkap van 27 bomen op diverse locaties in Hendrik-IdoAmbacht (zie voor de locaties
de gemeentelijke website
bit.ly/bomengemeentehia).
Noodkap in verband met
gevaarzetting 4 populieren bij
Het Volgerland en 2 populieren bij De Spiegel.
Volgerlanden-Oost; aanbrengen voorbelasting De Erfjes
(zuid) en de Hofjes- 18 januari
- eind mei.
De Laantjes, woonrijpmakentot november 2021.
De Straatjes, bouwrijpmaken
tot november 2021.
Speeltuin Sophialaan, plaatsen
prikkeldraad bij bosjes:
31 mei.

Maandbedragen TONK
verhoogd. Maak gebruik van
deze financiële ondersteuning!
Bent u inwoner van de Drechtsteden?
En kunt u door de coronacrisis uw
woonkosten (incl. kosten elektriciteit
en gas) niet (meer) betalen? Dan is
de TONK (Tijdelijke Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten) wat voor u.
Het maximumbedrag van deze financiële ondersteuning is verhoogd, van
€ 500,- naar € 750,- per maand,
voor een periode van maximaal
6 maanden (met terugwerkende

kracht). Wilt u meer weten over de
TONK en/of meteen een aanvraag
indienen? Ga naar de website van
de Sociale Dienst Drechtsteden voor
meer informatie: bit.ly/SDDTonk.

Officiële publicaties
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Samenscholingsverbod 2021-2022
De burgemeester maakt bekend dat
op 25 mei 2021 de beleidsregels
‘samenscholingsverbod voor het
winkelgebied
Sophiapromenade,
Sophiapark en het scholencluster De

Volgerlanden 2021-2022’ zijn vastgesteld. Dit betreft een verlenging van
het huidige samenscholingsverbod
en wordt tot 1 juni 2022 gehandhaafd door politie.

Ter inzage
Het besluit ligt met ingang van heden
gedurende 6 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 contact opnemen met Corné Hoevers, afdeling Bestuurszaken, telefoon 0787702708.

van dit plan is gemaakt ,wordt dit op
de gebruikelijke wijze gepubliceerd
en in procedure gebracht. Op dit moment liggen er dus nog geen stukken
ter inzage, kunnen nog geen zienswijzen naar voren worden gebracht
en wordt onafhankelijke instanties
nog niet om advies gevraagd. Mocht
u naar aanleiding van deze bekend-

making vragen hebben, dan kunt
u contact opnemen met mevrouw
Santbergen van de afdeling Beleid
en Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078.

Bestemmingsplan Citadelterrein in voorbereiding
Burgemeester en wethouders van
Hendrik-Ido-Ambacht maken op
grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat
zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het Citadelterrein.

aan de Noord. Direct ten noorden
van het plangebied ligt het Waterbusplein. Daar is de halte van de
waterbus en dit is de entree van
Hendrik-Ido-Ambacht vanaf het water. Ten westen van het plangebied
ligt het bedrijventerrein AntoniapolHet plangebied ligt aan de noord- der. Ten zuiden van het plangebied
oostkant van Hendrik-Ido-Ambacht ligt de insteekhaven en het gebied

Veersedijk. Momenteel zijn verschillende functies toegestaan op het
Citadelterrein. Deze worden middels
het voorgenomen bestemmingsplan
ingeperkt tot ‘watergebonden bedrijvigheid’ en ‘maritieme bedrijvigheid’.
Deze kennisgeving betreft alleen het
voornemen tot het maken van het
bestemmingsplan. Als een ontwerp

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Centrumgebied, graaf Willemlaan
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend dat het voorontwerp van
het bestemmingsplan Centrumgebied, graaf Willemlaan beschikbaar
wordt gesteld voor inspraak.
Het plangebied betreft het gebied
ten zuidwesten van winkelcentrum
De Schoof ter hoogte van de Graaf
Willemlaan. Aan de zuidoostzijde
wordt het gebied begrensd door de
Tesselschadestraat, waarbij het appartementengebouw aan de Tesselschadestraat geen onderdeel is van
het plangebied. Aan de noordwestzijde wordt het plangebied begrensd
door de Van Godewijckstraat. Tot

slot behoort de groenstrook (richting
Cascade) tussen de vier bestaande
appartementencomplexen tot het
plangebied.
De beoogde ontwikkeling bestaat uit
circa 45% groen en water met veel
aandacht voor het ontwerp van de
openbare ruimte. Daarnaast worden
drie woongebouwen toegevoegd
voor twee doelgroepen: jongeren en
ouderen. In totaal worden circa 79
woningen mogelijk gemaakt en maximaal 250 m2 voor dienstverlening en
maatschappelijke voorzieningen. Met
het nieuwe bestemmingsplan worden
de gewenste ontwikkelingen planologisch en juridisch mogelijk gemaakt.

matiecentrum van het gemeentehuis naar mevrouw van Boxel via e-mail
in Hendrik-Ido-Ambacht, Weterings- j.van.boxel@h-i-ambacht.nl.
ingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht, tijdens openingstijden
Digitale gesprekken vinden plaats
via MS Teams op woensdag 16 juni
Inspreken
overdag. Per gesprek reserveren we
Tijdens de terinzage-termijn kan een circa 20 minuten.
ieder, bij voorkeur schriftelijk, een
reactie geven over het voorontwerp. (Informatie over het project kunt u vinSchriftelijke reacties kunt u sturen den op de website van de ontwikkeaan het college van burgemeester laar www.ambachtslint.nl)
De pdf-bestanden staan op de ge- en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA Hendrikmeentelijke website
Ido-Ambacht. Voor het geven van
www.h-i-ambach.nl bij ruimtelijke
een mondelinge digitale reactie via
plannen, bestemmingsplannen
MS Teams kunt u, graag voor 14 juni,
in-procedure.
doorgeven dat u een afspraak wilt
De papieren versie ligt in het infor- maken met de behandelend ambteStukken ter inzage
Met ingang van 28 mei 2021 ligt gedurende een periode van zes weken
het voorontwerp van het bestemmingsplan in het kader van de inspraak op de volgende plaatsen voor
een ieder ter inzage:
Op de site ruimtelijkeplannen.nl, idn:
NL.IMRO.0531.bp44GraafWillemln-1001,
zijn de bestanden geplaatst.

Vaststelling aangepaste Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Drechtsteden
Het Drechtstedenbestuur heeft op 12
mei 2021 de ‘Beleidsregels Tijdelijke
ondersteuning noodzakelijke kosten
Drechtsteden’ met terugwerkende
kracht aangepast per 1 januari 2021.
De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) biedt financië-

le ondersteuning in de noodzakelijke
woonlasten voor huishoudens die te
maken hebben met een inkomensterugval als gevolg van de COVID-19
maatregelen van de Rijksoverheid.
Inwoners van de Drechtstedengemeenten kunnen voor de periode

van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 in
aanmerking komen voor de TONKtegemoetkoming. Met de nieuwe
beleidsregels worden de eerder vastgestelde TONK-voorwaarden op drie
punten verruimd, namelijk door verhogingen van de maximumbedragen,

inkomensgrenzen en vermogensgrenzen. Door deze aanpassingen,
gecombineerd met de extra inzet op
het vergroten van de bekendheid
van de regeling, is de verwachting
dat meer inwoners van de Drechtstedengemeenten gebruikmaken van de

TONK. Wilt u de beleidsregels inzien,
kijk dan op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden
www.socialedienstdrechtsteden.nl.

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten
Verleende besluiten**
Adres

Omschrijving

Datum activiteit

Datum bekendmaking

Kwelder 17

het plaatsen van een autolaadkraan en wegafzetting

10 juni 2021

19 mei 2021

Onderdijkse Rijweg

de aanleg van een huisaansluiting door Delta Fiber Netwerk BV

26 mei tot 30 juli 2021

26 mei 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.
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Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Hooftlaantje 114

plaatsen tweede dakkapel/zijdakvlak

bouwen

22 april 2021

Moerasvaren 2

bouwen zijaanbouw

bouwen, planologisch afwijken

8 april 2021

Paulusweg 29

plaatsen dakopbouw en bijgebouw

bouwen, planologisch afwijken

16 april 2021

Rijksstraatweg 42 b.e.o.

werkzaamheden of werkzaamheden m.b.t. bouwrijp maken

aanleggen, planologisch afwijken

31 maart 2021

bouwen

16 mei 2021

Activiteit

Datum bekendmaking

van terrein en verwijderen en herplanten bomen
Thorbeckestraat 63

aanbrengen draairaam met klepraam in voorraam

Besluit buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning*
Adres

Omschrijving

Onderdijkse Rijweg 207

het wijzigen van gebruik van bijgebouw		

17 mei 2021

Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Brederodehof 7

plaatsen dakkapel/achterzijde met verhoogde nok en dakkapel/voorzijde

bouwen, planologisch afwijken

21 mei 2021

Vrouwgelenweg 119

bouwen woning

bouwen, planologisch afwijken

18 mei 2021

Zwanebloem 51

plaatsen hek in voortuin

bouwen, planologisch afwijken

18 mei 2021

Diverse locaties

vellen van 26 houtopstanden (zie kaplijst gemeentewebsite)

houtopstand vellen

18 mei 2021

Besluit verlenging beslistermijn**
Op 12 mei 2021 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie Dorpsstraat 125, ingediend op 2 maart 2021
voor het aanleggen van pontons, te verdagen tot uiterlijk 25 juni 2021.

Besluit verlenging beslistermijn**
Op 17 mei 2021 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie Noordeinde 125A, ingediend op 16 februari 2021
voor het plaatsen van een tijdelijke kantoorunit voor 10 jaar en een permante keerwand met erfascheiding en toegangspoort, te verdagen tot uiterlijk 30 juni 2021.

Besluit verlenging beslistermijn**
Op 21 mei 2021 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie Reeweg 148, ingediend op 26 maart 2021
voor het realiseren van parkeerplaatsen te verdagen tot uiterlijk 4 juli 2021

Besluit verlenging beslistermijn**
Op 19 mei 2021 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie Rijksstraat ongenummerd kavel D, ingediend
op 31 december 2020 voor het bouwen van een woning, te verdagen tot uiterlijk 4 juli 2021.

Besluit verlenging beslistermijn**
Op 18 mei 2021 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie De Spiegel 21, ingediend op 5 maart 2021
voor het bouwen van een schuur met zadeldak, te verdagen tot uiterlijk 28 juni 2021.

* 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.fixi.nl
Bij spoed, ook buiten kantoortijden (078) 770 8100

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

