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Wethouder Flach geeft startsein bouw

Het Waterbusplein: werken, ontmoeten en ontspannen
De eerste paal van het eerste bedrijfspand aan de Noordkade zit
in de grond. Op dit plein ontstaat
straks een plek waar we samen
kunnen werken, ontmoeten en ontspannen. Wethouder André Flach
(Economie) zegt: “Eindelijk kunnen
we straks samenkomen bij de rivier.”

water brengt”, vertelt wethouder
André Flach. “De eerste paal is een
belangrijke stap. Wanneer het af is,
kunnen we op een prachtige plek
samen koffiedrinken of lunchen aan
de Noord. Wandelend of zittend
kom je straks ogen en oren tekort
voor een scheepsloperskraan, een
straatfontein en een trappartij naar
de rivier, waardoor je die letterlijk
Wat in de volksmond het Waterbus- kunt aanraken. En er is natuurlijk
plein is, heet officieel de Noordka- een halte van de Waterbus.”
de. Het plein maakt de rivier straks
toegankelijk voor Ambachters en Zo snel mogelijk bouwen
bezoekers uit de regio. Het is in fei- Het project Noordkade maakt onte de verbinding van rivier De Noord derdeel uit van de Regiodeal, een
met het centrum van Ambacht. Pro- door de regio Drechtsteden ingejectontwikkelaars Stemar Project- diend plan waar 22,5 miljoen euro
ontwikkeling en Getgripp realiseren op is binnengehaald. Daarvan is
twee bedrijfsverzamelgebouwen. Er 1,6 miljoen beschikbaar gesteld
komen maritieme bedrijven, een voor de Noordkade: een bewijs
fitnesscentrum, vergaderruimtes en dat deze ontwikkeling goed is voor
congreszalen én horecagelegenhe- de hele regio. Tot slot geeft André
den. De kade blijft voor iedereen Flach een update van de situatie:
toegankelijk.
“Er wordt nu geheid en het plein
wordt bouwrijp gemaakt, zodat we
Rode loper
zo snel mogelijk kunnen beginnen
“Maar het is ook een rode loper met bouwen.”
die je straks rechtstreeks naar het

Een feestelijke mijlpaal op het Waterbusplein! De eerste paal zit in de grond. Op de foto v.l.n.r
Joost Grootenhuis en Jeroen Plaisier (Getgripp), wethouder André Flach, Paul Vismans (ROM-D),
Stefan van Wingerden en Mariëlle van Vliet – van Wingerden (Stemar groep).

Week van de jonge mantelzorger

Feest Willem de Zwijgerschool

Tijdens de ‘Week van de jonge man- niet altijd makkelijk. Daarom verdie- Wil je meer weten? Kijk dan op www.
telzorger’ (1 tot en met 7 juni) vroe- nen zij een dikke pluim.”
meemantelzorg.nl/?s=jonge+mantelzorger
gen we aandacht voor kinderen met
of lees het magazine JOMAZO.
iemand thuis die extra zorg nodig
heeft door een beperking of ziekte.
Dat komt best vaak voor. Want 1 op
de 4 kinderen heeft hier mee te maken. Deze kinderen werden vorige
week extra in het zonnetje gezet.
Wethouder Steven van Die overhandigde het magazine JOMAZO (jonge
mantelzorger) aan Luna (12) uit
Hendrik-Ido-Ambacht. Zij zorgt voor
haar zusje die het Retz-syndroom
heeft. In het magazine vertelt ze haar
verhaal. Wethouder Van Die: “Kinderen die al jong te maken krijgen met
mantelzorg, zijn, net als andere mantelzorgers, onmisbaar en van grote
waarde voor hun gezin. Zorgen voor
een ander betekent ook dat je zelf
niet vergeten mag worden. Daarom
vind ik het belangrijk om aandacht
te vragen voor jonge mantelzorgers.
Zij stonden vorige week in het middelpunt, maar laten we er vooral bij
stilstaan dat deze kanjers het hele
jaar door klaarstaan voor hun gezin.
Dat is vaak leuk om te doen, maar

Vorige week donderdag vierden de ruim 400 leerlingen en leerkrachten samen met wethouder André Flach de feestelijke opening van de Willem de
Zwijgerschool. De school is sinds januari in gebruik, maar vanwege het coronavirus was toen gekozen voor een kleine symbolische opening.

Bijzondere verlichting Kerkstraat
‘Bijzondere verlichting die past bij van de herinrichting zijn vorige week
het historische karakter van de Kerk- nieuwe moderne lichtmasten met
straat’, dat was een wens van de een klassieke uitstraling geplaatst.
omwonenden en gemeente voor de
herinrichting van de Kerkstraat tussen de Veersedijk en de Graaf Willemlaan.

Luna, mantelzorger voor haar zusje, ontvangt het magazine JOMAZO uit
handen van wethouder Steven van Die.

Na gesprekken met de buurt, die
zich zorgen maakte om de verkeersveiligheid van deze doorgaande weg,
kreeg de Kerkstraat aparte fietsstroken en kwam er een verbod op doorgaand vrachtverkeer. Als afsluiting
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Burgemeester sluit woning
na vondst drugs en wapens

Werk in de wijk

Met ingang van 7 juni is een woning
aan de Stenen-Bogerd in HendrikIdo-Ambacht, op last van de burgemeester, gesloten. In de woning
werden begin maart een hennepkwekerij, een vuurwapen en vier handgranaten gevonden. Met de sluiting
van de woning stopt de gemeente de
criminele activiteiten op deze locatie.

lonen en de vervlechting van de boven en onderwereld – ondermijning
- accepteren wij in onze samenleving
niet. Daarnaast is een hennepkwekerij brandgevaarlijk en vormt deze een
direct gevaar voor de omwonenden.
Ook de aanwezigheid van de wapens
laat zien dat het gaat om criminele
activiteiten die wij niet in onze samenleving willen hebben”, aldus de
Burgemeester Heijkoop: “De produc- burgemeester.
tie en handel van drugs verstoort in
grote mate de openbare orde en vei- Met deze sluiting worden ongeligheid in een wijk. Dit vinden wij in wenste figuren en activiteiten uit de
onze gemeente onacceptabel. Met de woning en daarmee wijk geweerd en
sluiting van deze woning geven wij kan de woning na verloop van tijd
dan ook een duidelijk signaal af. Dit weer beschikbaar worden gesteld
accepteren wij in Ambacht niet.”
voor woningzoekende Ambachters.
De politie doorzocht de woning in
maart na onderzoek naar aanleiding
Meld Misdaad Anoniem
van een anonieme tip via Meld MisZiet u in uw omgeving een verdachdaad Anoniem. “Misdaad mag niet
te situatie rondom of in een woning?
Maak hiervan dan melding bij de
politie. Blijft u liever anoniem, dan
kunt u uw melding via Meld Misdaad Anoniem doen. Zowel de politie als de gemeente krijgen hiervan
melding en kunnen een onderzoek
instellen. Melden bij Meld Misdaad
Anoniem kan door te bellen met
0800-7000 of kijk op de website
meldmisdaadanoniem.nl
voor meer informatie.
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wanneer je de groei van elektrisch
vervoer en het aantal zonnepanelen
op daken meeneemt. De gemeente
Hendrik-Ido-Ambacht is, net als 43
andere gemeenten, aandeelhouder
van Stedin, de netbeheerder in onze
regio. Om het energienetwerk ook de
komende jaren stabiel en betrouwAlle uitbreidingen zijn wel een aan- baar te houden heeft de gemeenteslag op ons energienetwerk. Zeker raad op 7 juni jl. ingestemd met de

Start bouw
Vorige week gaf wethouder André
Flach het startsein voor het tweede
bedrijfsgebouw op kavel B Bedrijvenpark Ambachtsezoom. Net als het
eerste gebouw, waarvan de bouw
vorige maand startte, is dit een ontwikkeling van Prohuis Invest, Stemar
Groep, Wouda Vastgoed BV en Westpoint Beheer BV. Deze samenwerkende ontwikkelaars realiseren zes
bedrijfscomplexen, die voldoen aan
de hoge duurzaamheidseisen van
het nieuwe circulaire bedrijvenpark.
Ook belangstelling voor ondernemen
op Ambachtsezoom? Kijk op www.
ambachtsezoom.nl voor meer informatie en welke bedrijfs- en woonwerkkavels nog beschikbaar zijn.

financiering van 900.000 euro voor
de aankoop van extra aandelen. Zo
kan Stedin het netwerk toekomstbestendig maken en geven wij een
impuls aan de energietransitie. De
investering heeft een gegarandeerde
opbrengst en die opbrengt komt
ten goede aan voorzieningen in Ambacht.

Inrichten Waterbusplein, tot
voorjaar 2022.
Werkzaamheden Van Assendelftgaarde en de Halfweg,
project Kruiswiel fase 3,
tot 2e week oktober 2021.

•

•

•

•
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Investeren in energienetwerk
De komende jaren richten we ons op
energiebesparing en het aardgasvrij
maken van huizen en bedrijfspanden. Ook slaan we de handen ineen
voor zonne- en windenergie. Daarom
investeren we volop in de zogenoemde energietransitie.

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

•

•

•

Molenwerf 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 juni gereed;
Rondom Perenlaantje, aanbrengen drainagesysteem en
viertal gestuurde boringen;
naar verwachting eind juni
gereed;
Werkzaamheden aan diverse
beschoeiingen in de gemeente
– loopt door in juni.
Diverse locaties – rijdende
afzetting van GKB in verband
met snoeiwerkzaamheden.
Noodkap van 27 bomen op
diverse locaties (zie onze website bit.ly/bomengemeentehia).

De Volgerlanden-Oost
• aanbrengen voorbelasting De
Erfjes (zuid) en de Hofjes, tot
eind juni.
• De Laantjes, woonrijpmakentot november 2021.
• De Straatjes, bouwrijpmaken
tot november 2021.

Eikenprocessierups
preventief bestreden
Eikenprocessierupsen hebben weer
hun brandharen die zo’n pijn en jeuk
geven aan de huid en de ogen. Daarom zijn de afgelopen weken twee
preventieve bestrijdingen uitgevoerd
voor een deel van de eikenbomen.
Door het zeer koude voorjaar is de
bestrijding later uitgevoerd dan gepland. Wellicht hebt u hiervan enige
geluidsoverlast ondervonden. Onze
oprechte excuses hiervoor. Voor de
preventieve bestrijding hebben we
aaltjes, natuurlijke vijanden van
de rups, met een vernevelaar in de
Afgelopen donderdag 3 juni gaven Arjan van de Graaf, directeur van Prohuis, bomen gespoten. Dit gebeurde ’s
en wethouder André Flach het startsein voor de bouw van het duurzame bedrij- avonds en ‘s nachts, omdat de aalvenverzamelgebouw op kavel B in het nieuwe Bedrijvenpark Ambachtsezoom.

tjes gevoelig zijn voor Uv-straling en
snel uitdrogen. Deze aaltjes zijn niet
schadelijk voor mensen, planten en
dieren.
Meld overlast bij de gemeente
We hebben niet alle eiken behandeld. De afgelopen jaren is er nauwelijks tot geen overlast geweest waardoor een massale bestrijding niet
nodig is. Ziet u in Ambacht toch nog
ergens in eikenprocessierupsen? Bel
dan met de gemeente via telefoonnummer 14 078 of maak een melding
met de Fixi-app. We zetten dan een
waarschuwing bij de eikenbomen en
laten de nesten wegzuigen.

Officiële publicaties
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Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene uit de basisregistratie personen (art. 2.22 wet BRP)
lege van burgemeester en wethou- uw naam en adres; een duidelijke
ders. Dit doet u binnen zes weken omschrijving van het besluit waartena de dag van deze bekendmaking. gen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld
een kopie van deze publicatie); de
reden waarom u bezwaar maakt; het
Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift telefoonnummer waarop u overdag
aan het college van burgemeester bereikbaar bent; de datum en uw
en wethouders, Postbus 34, 3340 AA handtekening.
Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u Hendrik-Ido-Ambacht. Uw bezwaarhet niet eens met dit besluit? Stuur schrift is alleen geldig als u de voldan een bezwaarschrift naar het col- gende gegevens vermeldt:

Burgemeester en wethouders van
Hendrik-Ido-Ambacht hebben besloten de adresgegevens te wijzigen van:
De heer P.M. van Leeuwen
17-04-1970
per 10-02-2021

De gemeente heeft na onderzoek de belastingdienst, uitkeringsinstanties,
volgende adresgegevens opgenomen: pensioenfondsen en zorgverzekeraars. Deze wijziging heeft gevolgen
voor voorzieningen zoals: toeslagen,
Adres		
: onbekend
uitkeringen, zorgverzekering, AOW en
Woonplaats
: onbekend
pensioen.
Land		
: onbekend

Het laatst in de basisregistratie personen (BRP) opgenomen adres is niet
meer juist. Een nieuwe verblijfplaats
is bij de gemeente niet bekend.

De registratie als inwoner van Nederland is hiermee beëindigd. De gemeente heeft deze wijziging doorgegeven aan allerlei instellingen zoals:

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten
Verleende besluiten**
Adres

Omschrijving

Datum activiteit

Datum bekendmaking

Vrouwgelenweg

het verwijderen van een laagspanningskabel door Stedin Netten BV

1 juni tot 23 augustus 2021

9 juni 2021

Hark

het leggen van een laagspanningskabel door Stedin Netten BV

1 juli 2021 tot 1 augustus 2022

9 juni 2021

Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Brasem 6

plaatsen dakkapel / voorgevel

bouwen

30 april 2021

Jan van Goijenlaan 6

vergroten kozijn / voorzijde

bouwen

5 mei 2021

De Schoof 120

verbouwen winkelcentrum (Jumbo)

bouwen

20 april 2021

Warmoeziershof 21

plaatsen dakkapel / voorzijde

bouwen

12 mei 2021

Graaf Willemlaan 1

plaatsen berging / overkapping

bouwen, planologisch afwijken

30 april 2021

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning op eigen verzoek *
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Moerasvaren 2

bouwen zijaanbouw

bouwen

31 mei 2021

IJdenhove 11

plaatsen dakkapel / voorzijde aanbouw

bouwen

1 juni 2021

Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Dorpsstraat 85

uitbreiden woning

bouwen, planologisch afwijken

2 juni 2021

Hoogveen 10

plaatsen dakkapel / voorgevelzijde

bouwen

1 juni 2021

Kerkstraat 30

wijzigen opbouw / achterzijde en slopen en verwijderen en plaatsen
van aanbouw / linkergevel

bouwen, veranderen gemeentelijk Monument

De Plaats 10

realiseren uitbreiding

bouwen, planologisch afwijken

1 juni 2021

1 juni 2021

Besluit verlenging beslistermijn**
Op 1 juni 2021 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie De Straatjes C2.3 Volgerlanden, ingediend op
16 december 2020. voor het bouwen van 41 woningen, te verdagen tot uiterlijk 19 juli 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

