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Beste mensen,

Als burgemeester van Hendrik-Ido-
Ambacht heet ik u hartelijk welkom, 
mede namens het college en de 
gemeenteraad. Bijzonder hoe ik u 
toespreek: niet live, maar digitaal. 
Laat ik beginnen met u een heel 
goed en gelukkig nieuwjaar toe te 
wensen met veel gezondheid!
De jaarwisseling is rustig verlopen. 
Minder vuurwerk, minder mensen 
op straat, kortom: het vuurwerk-
verbod heeft zijn vruchten afgewor-
pen. Met een historisch lage hoe-
veelheid schade in Ambacht en dat 
is heel plezierig. De hulpdiensten 
waren paraat: politie, brandweer, 
ambulance, noem maar op... Wij 
vieren Oud & Nieuw en zij zijn aan 
het werk. Ik wil hen ook deze keer 
bedanken voor hun paraatheid en 
inzet.

Afgelopen jaar is toch voor het 
grootste gedeelte beheerst door 
corona. In het voorjaar werden we 
opgeschrikt: zieke mensen, mensen 
die overleden. We kregen te maken 
met thuiswerken, thuis lesgeven, 
banen die op de tocht kwamen, 
bedrijven die het moeilijk hadden. 
Restaurants die net begonnen zijn, 
ook in Ambacht, en je moet na een 
kwartaal al stoppen, hoe moeilijk is 
dat.

Ik zie het ook bij de jongeren: toe-
nemende verveling, overlast en 
vernielingen. Afgelopen zomer was 
dat best heftig. En met name in no-
vember, ik kom daar straks nog op 
terug.

Voor bijeenkomsten in kerken, bij 
festivals, in theaters, overal was 
weinig mogelijk. En dan het houden 
van 1,5 meter afstand. Heel nood-
zakelijk, maar veel familiefeesten, 
bezoeken waren niet mogelijk, ook 
elkaar knuffelen niet. Basale levens-
behoeften die niet meer tot de mo-
gelijkheden behoren.

En dan wil ik nog vooral benoemen: 
families, gezinnen waar mensen 
overleden zijn. Door corona, maar 
ook na een andere ernstige ziekte 
of een ongeluk. Recentelijk zijn we 
nog opgeschrikt door een grote 
brand in De Heerlijkheid, waar twee 
mensen ernstig gewond zijn geraakt 
en één inmiddels is overleden en de 
andere persoon in zorgelijke toe-
stand verkeert.

Wat mij ook is opgevallen is dat 
we de coronacrisis zijn begonnen 
in grote eensgezindheid en ik vind 

het heel jammer dat in de loop van 
de zomer tegenstellingen zijn ont-
staan. En dat soms de politieke 
profilering van politieke partijen 
belangrijker leek dan de bestrijding 
van het virus. Ik betreur dat. En ik 
vind het ook jammer dat er zoveel 
kritiek is van de zijlijn. We hopen 
met elkaar dat het vaccin zijn werk 
zal gaan doen.

Tegelijkertijd, beste mensen, heb-
ben ook mooie dingen plaatsgevon-
den in Ambacht. En dan bedoel ik 
bijvoorbeeld dat men boodschap-
pen voor elkaar ging doen, drive-in 
activiteiten, activiteiten voor eenza-
me ouderen, er werden bezorgmaal-
tijden geregeld: dat zijn de mooie 
dingen.

Wat we ook zagen, is dat het on-
line winkelen, online boodschappen 
doen, pakketbezorgers en derge-
lijke, het onverwacht druk kregen. 
Dat is positief, ook hoe mensen 
naar elkaar hebben omgekeken.
Wat wel triest was, dat heb ik net 
nog niet genoemd, was de een-
zaamheid bij ouderen, bij ziekte, 
in verzorgings- en verpleeghuizen. 
Hoe dat plaatsvond, dat is gelukkig 
nu niet meer het geval.
Er zijn ook dit jaar mooie ontwik-
kelingen te melden in Ambacht. 
Bijvoorbeeld de opening van het 
gebouw van het Historisch Genoot-
schap: Den Brommert. Heel mooi 
geworden, met daarin de histori-
sche Spoorkamer, waarin de nala-
tenschap van burgemeester Spoor 
is te zien. Zeer de moeite waard. 
Ik raad u aan om daar eens heen 
te gaan. En wat te denken van de 
enorme voortgang in De Volgerlan-
den, waar de komende kwartalen 
veel woningen beschikbaar komen 
en bewoond gaan worden.

En ik wil er ook op wijzen dat we 
dit jaar 2 nieuwe scholen mochten 
openen. En als je er dan ook bij be-
trekt dat vorige herfst het nieuwe 
zwembad is geopend, dan hebben 
we een aantal mooie, nieuwe zaken 
in Ambacht kunnen realiseren.
En dan dames en heren, wil ik nog 
iets anders aanstippen, wat ook dit 
jaar meer aan het daglicht is geko-
men. En dat is een soort tweede-
ling in onze samenleving. Een groot 
gedeelte van de mensen dat het 
gewoon goed heeft, maar ook een 
deel van de bevolking, dat het al-
lemaal niet bij kan houden. En de 
ingewikkeldheid van overheidsre-
gelgeving speelt daar zeker een 
rol bij. We hebben de hele affaire 
gezien rondom de toeslagen bij de 

Geen nieuwjaarsreceptie in de raadzaal zoals gebruikelijk. Wel een toespraak van burgemeester Heijkoop die dit 
jaar online te beluisteren was. 

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Heijkoop 

Belastingdienst, dat spreekt boek-
delen. Maar ook in het Drechtste-
dengebied, ook in onze gemeente, 
is een groep mensen, die het maar 
amper bij kan houden. Op verschil-
lende niveaus.

Tegen die achtergrond ben ik heel 
blij, dat wij als gemeente beleid 
hebben ontwikkeld om veel vroeger 
met mensen in overleg te gaan en 
te helpen. Het aan de achterkant, 
als de problemen er eenmaal zijn, 
oplossen, helpt niet altijd. Het is 
ook ontzettend duur, de kosten van 
sociaal beleid en jeugdbeleid stij-
gen, terwijl de oplossingen er niet 
altijd zijn. Daarom zijn we blij, dat 
we in Ambacht toch nieuw beleid 
hebben kunnen ontwikkelen, om 
veel vroeger, met bedrijven, maat-
schappelijke organisaties, scholen, 
sportverenigingen te kijken of je 
niet vooraf problemen op kan los-
sen.

Er is een Preventienota verschenen 
onder leiding van wethouder Van 
Die, die dit met de Ambachtse sa-
menleving op wil gaan pakken. Ik 
ben er best trots op dat we in Am-
bacht een beetje voorop lopen ten 
opzichte van de Drechtsteden, maar 

dit zal zeker verder vorm en inhoud 
gaan krijgen.

Verder is het afgelopen jaar on-
gelooflijk veel geld beschikbaar 
gesteld aan bedrijven, voor lonen, 
aan ziekenhuizen, gemeenten, om 
zoveel mogelijk alles door te laten 
gaan tijdens de coronacrisis. Maar 
dat moet wel een keer terugkomen. 
Daarom is het van belang dat de 
economie goed blijft draaien. Ook 
in Ambacht. En tegen die achter-
grond ben ik heel blij, dat wij als 
gezamenlijke Drechtsteden dit jaar 
erin geslaagd zijn een zogenaamde 
RegioDeal met het Rijk en de pro-
vincie van 22,5 miljoen binnen te 
halen. Hiervan wordt een fors deel 
in Ambacht besteed bij het Water-
busplein, zodat er meer bedrijvig-
heid kan ontstaan. Ik ben ook blij 
dat aan de Ambachtsezoom een 
heel mooi nieuw bedrijvenpark gaat 
ontstaan.

En dat is echt nodig: Voor onder-
nemers om zich verder te kunnen 
ontwikkelen, maar ook als basis 
voor een economie die het allemaal 
op kan brengen en die leidt tot een 
welvarend land.

Ik denk ook dat corona met zich 
meegebracht heeft, dat we met 
duurzaamheid ook nieuwe stap-
pen kunnen zetten. Iets minder 
vervoer, iets meer thuiswerken, al 
die zaken kunnen helpen, bijvoor-
beeld wat betreft schonere lucht en 
uitstoot en dergelijke. Laten we die 
positieve effecten proberen vast te 
houden.

En ten slotte: we staan aan de 
vooravond van een groot vaccina-
tieprogramma. Ik hoop dat dit ef-
fectief zal zijn. Ik hoop dat het leidt 
tot nieuwe ruimte, ik hoop dat dat 
leidt tot minder zieke mensen, min-
der overlijdens en een herstel van 
oude verhoudingen.

Een stap op weg weer naar onze 
vrijheid. Ik hoop wel, dat we die 
vrijheid die er is, ook in verant-
woordelijkheid inhoud geven. Want 
we hebben een aantal dingen ge-
zien, die mogelijk zijn in de sfeer 
van duurzaamheid, het thuiswer-
ken, het anders reizen en dergelij-
ke: Positieve neveneffecten die we 
zoveel mogelijk moeten benutten. 
Nogmaals wens ik u veel heil en ze-
gen toe voor dit komend jaar.
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11 ja
n

18 ja
n
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n
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Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen

Om 20.00 uur
Commissie WOS
Online te volgen 

Om 20.00 uur
Commissie ABA – 
Financiën
Online te volgen

Om 20.00 uur 
Commissie RZ – 
De Volgerlanden
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

Werk in de wijk

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

 Kerkstraat; herinrichting 
 deel vanaf Graaf-Willemlaan 

tot de Veersedijk. In januari 
nog wat afrondende 

 werkzaamheden.
 

 Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

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

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

• Plaatsen ondergrondse 
 glascontainers van 
 6 t/m 11 januari:
 tegenover Amandelgaarde 65;
 tegenover Fonteinkruid 45;
 tegenover Molenhoef 32;
 Struweel;
 tegenover Voorn 7;
 Wijngaarde;
 tegenover Vlasakker 176

1

2

Bent u ondernemer in Ambacht en 
wilt u op de hoogte blijven van on-
dernemersnieuws, coronaregelingen 
en netwerkmogelijkheden? Meld u 
dan nu aan voor de nieuwsbrief van 
Ambacht onderneemt!

Hierin leest u maandelijks infor-
matie over uiteenlopende onder-
werpen, digitale bijeenkomsten en 
nieuwtjes die voor u als (startende) 
ondernemer van belang zijn. Aan-
melden gaat eenvoudig via: https://

bit.ly/NieuwsAmbachtOnderneemt. 
U kunt zich op ieder gewenst mo-
ment weer afmelden.

Nieuwsbrief voor Ambachtse ondernemers

Ondernemen

Inleveren 
kerstbomen 
Op woensdag 13 januari kunt u 
tussen 09.00 en 16.00 uur uw 
kerstboom inleveren op de 
volgende locaties:
• Winkelcentrum De Schoof  

(tegenover de Watertuin)
• Louwersplein (achter de  

apotheek)
• Winkelcentrum Hoogambacht 

(zijkant van de Sophiasporthal)
• Reeweg (parkeerterrein  

sportvelden)
De gemeente haalt geen 
kerstbomen op. 

Houd ventilatieroosters 
tijdens het stoken open.

87

Laat de schoorsteen minstens 
één keer per jaar goed vegen.

Zorg voor volledige luchttoevoer. 
Laat het hout dus niet smoren én 

laat een houtvuur vanzelf uitbranden.

Uit

Laat de open haard of houtkachel 
uit bij windstil of mistig weer 
en raadpleeg de stookwijzer.

2

4 5

31

Wil je meer informatie over de gevolgen van hout stoken voor 
het milieu en de gezondheid van jezelf en je omgeving? 
Check dan de website van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. 

6

Houtkachel of open haard: 8 manieren om minder geur- en rookoverlast te veroorzaken

Wanneer je in huis je houtkachel of open haard aansteekt, ontstaat er rook. Die rook bevat schadelijke 
stoffen, zoals fijnstof. Dit fijnstof veroorzaakt luchtvervuiling en kan schade aan de gezondheid van jezelf 
en anderen in je omgeving opleveren. Ook wanneer je de rook niet meer ziet. Wil je toch een vuurtje 
aansteken? Met de tips hieronder kun je de uitstoot van schadelijke stoffen beperken: 

Wil je meer informatie over de gevolgen van hout stoken 
voor het milieu en de gezondheid van jezelf en je omgeving? 
Check dan de website van voorlichtingsorganisatie 
milieucentraal.nl. Kijk op stookwijzer.nu voordat je wilt 
gaan stoken.

 Je ziet het niet, maar het is er wel…

Controleer regelmatig of je goed stookt: een goed 
vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen en er komt 

bijna geen rook uit de schoorsteen.

open
dicht

Plaats hier het logo van uw gemeente.

Stook geen geïmpregneerd
 of geverfd hout.

Leg de kleine houtjes 
bovenop en steek het vuur 

van boven aan. 

Stook alleen droog hout. 

15.5%
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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

Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene uit 
de basisregistratie personen (art. 2.22 wet BRP)

Bekendmaking Wet 
Milieubeheer De Schoof 226

Burgemeester en wethouders van 
Hendrik-Ido-Ambacht hebben beslo-
ten de adresgegevens te wijzigen van:

Naam: Klapwijk, SPBA
Geboren: 02-08-2000
Datum uitschrijving:
25-11-2020

Het laatst in de basisregistratie per-
sonen (BRP) opgenomen adres is 
niet 

meer juist. Een nieuwe verblijfplaats 
is bij de gemeente niet bekend.

De gemeente heeft na onderzoek de 
volgende adresgegevens opgeno-
men: 
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, uit-
keringen, zorgverzekering, 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 vermeldt:
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.

Op 9 november 2020 hebben wij 
gegevens ontvangen in het kader 
van het “Activiteitenbesluit milieu-
beheer”. Het gaat over het oprichten 
van een restaurant gelegen aan De 
Schoof 226 te Hendrik-Ido-Ambacht. 
Deze melding is afgehandeld onder 
zaaknummer Z-20-381677.

Indien daaraan behoefte bestaat, 
kunt u onder verwijzing naar het 
zaaknummer inlichtingen inwinnen 
bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland 

Zuid, tel.nr. 078 - 770 85 85.

De directeur van de Omgevings-
dienst Zuid-Holland Zuid vestigt er 
de aandacht op dat deze bekend-
making uitsluitend een informatief 
karakter heeft.
Dordrecht,
burgemeester en wethouders 
van Hendrik-Ido-Ambacht,
namens deze, de directeur 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Openbare raadsvergadering maandag 
11 januari 2021

Op maandag 11 januari vindt er 
een raadsvergadering plaats. U 
kunt als publiek via de website 
van de gemeente de vergadering 
in beeld en geluid volgen: https:// 
hendrikidoambacht.raadsinformatie.nl/. 
De vergadering start om 20.00 uur.  

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 hamer-
stukken (H) en debatstukken (D).
De raad behandelt de volgende 
voorstellen:

7.  Raadsvoorstellen Algemeen  
  Bestuurlijke Aangelegen- 
  heden – Financiën
7.1 D Principebesluit toekomstig  
  samenwerking Drechtsteden
7.2  Protocol accountscontrole  
  2020 en normenkader 2020

9.  Raadsvoorstellen Ruimtelijke 
Zaken – De Volgerlanden
9.1 H Beheersverordening 
  begraafplaatsen 2020
9.2 H Bestemmingsplan 
  naast Jaagpad 1
9.3 D Participatie Ambachtse 
  Aanpak

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. Vermeldt ook uw naam, 
adres en telefoonnummer.

Tijdens de vergadering krijgt u 
maximaal vijf minuten het woord 
van de voorzitter. Wanneer er meer-
dere insprekers zijn gaat dit in volg-
orde van aanmelding. Ten slotte 
doet de voorzitter of een lid van de 
raad een voorstel voor de behan-
deling van uw inbreng. De totale 
spreektijd bedraagt dertig minuten. 
Meer over het spreekrecht kunt u 
lezen in de gemeentegids en op de 
gemeentesite.

wat hoort er bij plastic?
doe de check:
• is het een verpakking?
• is het leeg?
• komt het uit keuken of badkamer?

3x ja? Dan hoort het bij plastic, blik & drinkpakken.

Uitzonderingen
Plastic verpakkingen met een aluminium binnenlaagje  
zoals chipszakken, knijpzakjes en koffieverpakkingen  
mogen bij restafval. Het aluminiumlaagje maakt de  
verpakking ongeschikt voor recycling.
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