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Ambachter Hans de Keizer twijfelde 
geen seconde om een lintje aan te 
vragen voor zijn goede vriend Denny 
Nugteren. “Een bijzondere man”, al-
dus Hans. “En ook al is hij ziek, hij 
staat altijd voor anderen klaar.”

Het gaat Hans om de erkenning 
van Denny’s inzet. Niet uit valse 
bescheidenheid, maar omdat lang 
niet iedereen van elkaar wist wat 
Denny allemaal deed in Ambacht. 
Vrijwilligerswerk voor mensen met 
schulden, ouderen gezelschap ge-
ven in de Blije Borgh, bestuurslid 
van meerdere maatschappelijke 
organisaties, ook in Rijsoord en 
Ridderkerk, het zijn slechts een 
paar voorbeelden. Hans: “Wanneer 
je hem vandaag vraagt of hij kan 
helpen, staat hij dezelfde dag nog 
voor je klaar. Zo is hij gewoon, on-
danks zijn ziekte.”

Geen medelijden
Denny kampt al jaren met de zeld-
zame spierziekte Myasthenia Gra-

vis (MG), maar daar wilde hij wei-
nig van weten. “Heb met mij geen 
medelijden”, zei hij dan vlak voor-
dat hij zich opgaf voor een vol-
gend vrijwilligersproject. Een su-
pervent.” Inmiddels gaat het met 
de spierziekte een stuk beter en is 
Denny getroffen door een andere 
nare ziekte. “De afgelopen jaren 
heb ik meerdere keren tegen hem 
gezegd: waarom krijg jij eigenlijk 
geen lintje”, blikt Hans terug.

Emotioneel
In 2019 besloot Hans de daad bij 
het woord te voegen. Hij belde de 
gemeente en die stuurde hem een 
zogenoemd voordrachtformulier. 
“Een pittig formulier, maar met 
hulp van anderen is het me gelukt 
het in te vullen en terug te sturen, 
inclusief een aantal brieven van 
mensen die Denny geholpen heeft. 
In 2021 kreeg Denny zijn welver-
diende lintje en hij reageerde heel 
emotioneel.”

Ook een lintje aanvragen? Doe het nu!

Veteranendag zaterdag 
21 mei

Vrijwilligers gezocht 
voor Koningsdag

Maandag geen 
afvalinzameling

Na twee jaar afwezigheid gaat de 
Veteranendag dit jaar door. Op za-
terdag 21 mei 2022 is het eindelijk 
weer zo ver. Als voorbereiding op 

deze dag leest u de komende weken 
in deze krant een aantal interviews 
met oud-veteranen.

Wie wil helpen tijdens Koningsdag 
op woensdag 27 april? De dag van de 
braderie, de Breakfast Run, de kin-
dervrijmarkt en de activiteiten achter 
de Schoof en op de Sophiaprome-
nade. Oranjevereniging Wilhelmina 

Juliana zoekt vrijwilligers. Los van 
de gezelligheid kan uw vergoeding 
oplopen tot € 5,00 per uur. Kijk op 
www.oranjevereniging-hiambacht.nl 
onder het kopje ‘Inschrijven’ en meld 
u vandaag nog aan!

Vrijdag is het Goede Vrijdag, maandag 
Tweede Paasdag. De dienstverlening 
door HVC is vrijdag normaal. Wel is 
het die dag en de dagen direct na de 
paasdagen waarschijnlijk druk bij de 
Milieustraat. 

Maandag zijn de medewerkers van 
HVC vrij. De Milieustraat is dan dicht 
en de afvalbakken worden op een 
andere dag geleegd. Via de HVC-app 
en op hvcgroep.nl/afvalkalender ziet 
u wanneer.

Lintje aanvragen? 
De behandeling van een voordracht neemt veel tijd in beslag. Zorg 
er daarom voor dat uw voordracht vóór 1 juli 2021 bij de gemeente 
binnen is. Lever zoveel mogelijk relevante informatie aan over de 
persoon die u voordraagt. U vindt het voordrachtformulier op www.
h-i-ambacht.nl/lintje en op www.lintjes.nl. Wilt u vooraf meer infor-
matie, neem dan contact op met Patricia Baldée of Annette Naakt-
geboren via telefoonnummer 14078 of representatie@h-i-ambacht.nl.
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Om 20.00 uur
Commissie ABA – 
Financiën
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Om 20.00 uur
Raadsvergadering
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Commissie WOS
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Om 20.00 uur 
Commissie RZ – 
De Volgerlanden
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Om 20.00 uur
Commissie ABA – 
Financiën

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
Nationaal Fonds Kinderhulp
18 tot en met 23 april

Financiële ondersteuning vluchtelingen uit Oekraïne
Door de oorlog zijn veel Oekraïners op 
de vlucht. In verschillende Europese 
landen worden deze mensen opgevan-
gen. Ook in de Drechtsteden. Zowel 
binnen verschillende gemeentelijke 
opvanglocaties als in gastgezinnen.

We ondersteunen hen door te voor-
zien in de primaire levensbehoeften 
en door fi nanciële ondersteuning. 
De Sociale Dienst Drechtsteden gaat, 
namens de zeven gemeenten in de 
Drechtsteden, de zogenaamde ‘leef-
geldregeling’ uitvoeren.

Meer informatie hierover en een 
overzicht met vragen en antwoor-
den vindt u op de website van de 
Sociale Dienst Drechtsteden: www.
socialedienstdrechtsteden.nl/leefgeld.
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Werk in de wijk

 Ambachtsezoom: bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark. Eind april 2022.

  Inrichten Waterbusplein, tot 
voorjaar 2022.   

Inrichten Waterbusplein, tot 
voorjaar 2022.

  De Volgerlanden; reiniging/
inspectie riool; gefaseerde 
uitvoering tot en met april 
2022 (bewoners worden vooraf 
geïnformeerd).

  Spade tussen Schoffel en 
Hark; herbestrating bouwweg 
afgesloten voor doorgaand 
verkeer; 11 t/m 25 april. 

  Schoffel tussen Zeis en Poot-
stok afgesloten; aanbrengen 
defi nitieve rijbaan; 4 t/m 18 
april 2022.

Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

• Kappen van 68 vergunnings-
vrije bomen in hele gemeente 
(meer informatie en de locatie 
van deze bomen vindt u op 
onze website).

• Snoeien op diverse locaties 
van heesters en bosplantsoen 
(vanaf januari start Baxpark en 
verder doorlopend).

• Controle en snoei bomen voor 
een deel van het bomenbe-
stand: april 2021 – oktober 
2022.

• Aanplant van bomen vanaf 
januari, zie website voor de 
locaties.

• Aanplant groen in De Laantjes; 
vanaf 7 februari a.s.

• Diverse werkzaamheden aan 
watergangen; inventarisaties 
beschoeiingen: tot en met mei 
2022.
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Maak het oplichters niet te makkelijk!
Onder de slogan ‘Maak het oplich-
ters niet te makkelijk’ besteden we 
ook dit jaar aandacht aan verschil-
lende vormen van criminaliteit: bab-
beltrucs, spoofi ng, hulpvraagfraude 
en phishing.

De landelijke campagne Senio-
ren en Veiligheid geeft tips om te 
voorkomen dat iemand slachtoffer 
wordt van oplichting en over wat 
te doen als het wel gebeurt. De tips 

zijn bruikbaar voor iedereen, want 
oplichting komt in alle leeftijds-
groepen even vaak voor. 

Verschuiving van criminaliteit
Sinds de coronacrisis zien de poli-
tie en de Fraudehelpdesk een ver-
schuiving in de criminaliteit. Het 
aantal slachtoffers van hulpvraag-
fraude (een gehackte “bekende” 
vraagt via WhatsApp geld over te 
maken) nam fors toe. Ook meldin-

gen van spoofi ng (iemand doet 
zich bijvoorbeeld voor als bank-
medewerker en om privégegevens 
vraagt), babbeltrucs (aan de deur) 
en phishing (via een link in e-mail 
of sms worden gegevens gevraagd 
en/of toegang verkregen tot uw 
computer) namen fl ink toe. 

Op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl
leest u wat u zelf kunt doen om 
oplichting te voorkomen. 

Phishing is het ‘hengelen’ naar 
persoonlijke gegevens van men-
sen. Ondanks heel veel waar-
schuwingen, trappen nog steeds 
veel mensen in phishing.

Waar moet u op letten?
• Klik nooit op een link van 

een mail die je niet ver-
trouwt en download geen 
bijlage;

• Twijfelt u, bel dan de orga-
nisatie waar het om gaat, 

zoals uw bank en zoek daar-
voor zelf het telefoonnum-
mer op;

• Gaat het om geld? Gaat het 
om belangrijke gegevens? Is 
er haast bij? Let op! Eerst 
checken, dan klikken. Via 
de Fraudehelpdesk kunt de 
e-mail controleren.

Lees op www.Veiliginternetten.nl
wat phishing is en wat u kunt 
doen tegen nepmails.

Kom in actie, gebruik de tegeltaxi 
Hebt u tegels gewipt voor het NK Te-
gelwippen en kunt u ze niet (her)ge-
bruiken? Boek dan de Tegeltaxi en de 
gemeente haalt uw gewipte tegels op 
vrijdag 22 en 29 april gratis op. 

De Tegeltaxi is een ophaalservice 
voor gewipte tegels, waar groen voor 
in de plaats komt.  De gemeente zet 
de tegeltaxi in om meer groen te sti-
muleren. Een groene tuin is namelijk 
koeler, creëert leefgebied en voedsel 
voor dieren en ontlast het riool.

Reserveer een plek 
Meld u aan via duurzaam@h-i-ambacht
.nl en geef daarbij uw adres, het aan-
tal op te halen tegels, de afmeting 
van de tegels en de ophaaldag door. 
Er is een beperkt aantal plaatsen, 
daarom geldt bij het maximale aantal 
aanmeldingen: vol=vol! Aanmelden 
kan tot maandag 18 april. Kort na uw 
aanmelding hoort u of uw tegels door 
de tegeltaxi worden opgehaald. 

Voorwaarden:
• U vervangt de verwijderde 

tegels door groen.
• De gewipte tegels zijn niet 

groter dan 50x50 cm.
• U laat minimaal 10 en maximaal 

30 tegels ophalen (uitsluitend 
tegels & klinkers).

• U woont in 
Hendrik-Ido-Ambacht.

• Geef uw aantal gewipte tegels 
door via www.nktegelwippen.nl.

Wilt u meer informatie over het NK 
Tegelwippen of weten hoe hoog 
Ambacht scoort? Kijk dan op www.
nktegelwippen.nl. 

Veiligheid

Mini-bedrijvenroute De Sandeling
Wat levert het verduurzamen van uw 
bedrijfspand op? En hoe pakt u het 
effi ciënt aan? Dat wilden de onderne-
mers van bedrijventerrein De Sandeling 
graag weten tijdens de mini-bedrijven-
route vorige week op bedrijventerrein 
De Sandeling.

Zij gingen op bezoek bij hun buren 
Obreen Media, Operando en Lu-
crasoft ICT Groep. Deze drie onder-
nemers voelen zich niet per se koplo-
pers, maar investeren wel bewust in 
duurzaamheid. Vanwege het klimaat, 
de volgende generaties én/of vanuit 
bedrijfseconomisch perspectief. Ze 
vertelden over hun duurzame keuzes, 
soms klein, soms groot. 

Obreen Media/Operando
Dit bedrijf gebruikt biologische inkt. 
De warmte van hun machines gebrui-
ken ze om het pand te verwarmen. 
Edward van der Keur: “We zetten de 
drukpersen voor grote oplages be-
wust vroeg in de ochtend aan, dan is 
het pand zo warm.”
Operando is volledig van het gas af, 
heeft extra ventilatie met warmtete-
rugwinning, extra dakisolatie en witte 
dakbedekking voor beter rendement 
van de zonnepanelen. Annelies Dorst: 
“De ‘machinekamer’ van al deze aan-
passingen paste met een beetje puz-
zelen in een oude toiletruimte.” 

Lucrasoft
Lucrasoft heeft zes laadpalen en is 
begonnen met de overstap op een 

minimaal hybride of zo mogelijk vol-
ledig elektrische wagenpark. Ook 
wekt dit bedrijf met hun 319 zonne-
panelen meer dan voldoende elektri-
citeit op voor eigen gebruik. Gerjan 
van de Giessen: “Ja, wat dat betreft is 
ons pand al energieneutraal!”

Enthousiast
De deelnemers aan de mini-bedrij-
venroute reageerden enthousiast: 
“Inspirerend” en “Mag ik daar eens 
over met je doorpraten?”. De mini-
bedrijvenroute is een initiatief van 
OZHZ en gemeente Hendrik-Ido-
Ambacht. Ook duurzaam onderne-
men? Kijk voor tips en subsidie-
mogelijkheden op www.ozhz.nl en 
https://bit.ly/3v3Sn02.

Anoniem melden in Fixi, 
is dat handig of niet?
Ongeveer de helft van de melders 
van overlast en handhaving in Fixi 
laat geen contactgegevens achter. Fixi 
biedt de mogelijkheid om een anonie-
me melding te doen. Toch vragen wij u 
dringend om geen anonieme melding 
te doen.

Waarom niet anoniem?
Een anonieme melding zorgt ervoor 
dat wij niet met de melder in gesprek 
kunnen. Bijvoorbeeld om meer infor-
matie te vragen. Of om uit te leggen 
waarom een melding onterecht is. 
Ook kunnen we niet laten weten wat 
we met uw melding hebben gedaan.

Meldt u anoniem omdat u bang bent 
dat uw gegevens bij de veroorzaker 
terecht komen? Dan is het goed om 
te weten dat wij uw contactgegevens 
vertrouwelijk behandelen. Maar als 
we weten wie u bent, kunnen we u 
ook beter helpen om de melding van 
overlast op te lossen. Laat u voort-
aan uw contactgegevens achter?

De drie ‘koplopers’ ontvingen als dank voor de gastvrijheid een bijenhotel. 
Alle deelnemers kregen een plant mee om hun kantoor alvast een groen 
tintje te geven. Vlnr Andor van Dijk (OZHZ), Annelies Dorst (Operando), Ed-
ward van der Keur (Obreen Media), Gerjan van de Giessen (Lucrasoft) en 
Yvette Opmeer (gemeente Hendrik-Ido-Ambacht).
Foto: Peter Jeeva/Creatief Media
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Openbare commissievergadering 13 april 2022
Op maandag 9 mei 2022 vergadert 
de gemeenteraad. Als voorbereiding 
daarop vergaderen de commissies in 
april. Via https://hendrikidoambacht.
raadsinformatie.nl/ kunt u deze ver-
gaderingen live volgen. 

Op de agenda’s van de commissie-
vergaderingen staan de volgende 
vaste agendapunten: opening, vast-
stelling van de agenda, spreekrecht 
burgers, mededelingen en ingekomen 
stukken, informatie van het college/
de portefeuillehouder, uitwisseling 

regionale samenwerking, agendapun-
ten volgende vergadering en sluiting. 

De specifi eke agendapunten vindt u 
hieronder per commissie vermeld:

Algemeen Bestuurlijke 
Aangelegenheden-Financiën
Woensdag 13 april 2022, 20:00 uur
• Veiligheidsrapportage met 

vertegenwoordigers politie en 
brandweer

U kunt de stukken ook via de ge-
meentesite inzien: www.h-i-ambacht.
nl/gemeenteraad. In het scherm kunt 
u dan klikken op ‘Vergaderstukken’ 
in raadsinformatie.

Spreekrecht 
Iedereen krijgt de gelegenheid om 
tijdens de raads- en commissieverga-
deringen iets te zeggen over de on-
derwerpen die op de agenda staan. 
Hiervoor is maximaal dertig minuten 
ingeruimd aan het begin van de ver-

gadering. Wilt u gebruikmaken van 
het spreekrecht, ga dan als volgt te 
werk:

• Meld ten minste 48 uur voor 
de vergadering bij de griffi er 
over welk(e) onderwerp(en) op 
de agenda u iets wilt zeggen. 
Dat kan via telefoonnummer 
078 770 26 87 en e-mailadres: 
gh.logt@h-i-ambacht.nl.

• Geef uw naam, (e-mail)adres en 
telefoonnummer op.

Tijdens de vergadering krijgt u 5 mi-
nuten het woord van de voorzitter 
in volgorde van aanmelding. Hierna 
doet de voorzitter of een lid van de 
commissie een voorstel voor de be-
handeling van uw inbreng. Omdat 
door de coronamaatregelen geen 
publiek in de raadzaal aanwezig kan 
zijn, is het niet mogelijk om na het 
inspreken bij de vergadering aanwe-
zig te blijven.

Offi ciële publicaties woensdag 13 april 2022

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.fi xi.nl

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

Sinds vorig jaar publiceren alle overheidsinstanties hun offi ciële bekendmakingen via een website en/of een e-mailalert. Ook de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht werkt tegenwoordig op 

deze manier. Dus gaan uw buren verbouwen of wordt er een boom gekapt? Blijf op de hoogte van alles wat er in uw buurt gebeurt, zoals evenementen, kap- en bouwvergunningen, 

verkeersbesluiten en nieuwe of gewijzigde wetgeving. Ga naar https://bit.ly/OffPubHIA of maak gebruik van de handige e-mailservice. Als extra service naar u als inwoner blijven we een 

verkorte versie wekelijks publiceren op de gemeentepagina’s in deze krant.

Ambtshalve uitschrijving
M. van Rietschoten, 9-2-1971, per 6-1-2022

Verleende besluiten APV en bijzondere wetten**
Breedeweer 61, leggen kabels en leidingen | Burgemeester van Akenwijk, aanleg distribu-
tieleiding | Druivengaarde 53-81/Sophiapromenade, plaatsen hoogwerker | Druivengaarde 
13-173/Sophiapromenade, plaatsen hoogwerker | Hoge Kade 60, organiseren evenement 
“Passion4kids”.

Nieuwe aanvragen
Besembinder 30, bouwen vrijstaande woning | De Liesewey 49, maken uitweg | Middentocht 
ongenummers (bedrijvenpark Ambachtsezoom), aanleggen 3 vlonders/steigers | Perzikgaarde 
3, realiseren uitbouw | Sophiapolder nabij Veersedijk 271, plaatsen 5 huiszwaluwtillen ter 
compensatie sloop Veersedijk 271.

Besluit buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning **
Aalborg Haackslaan 33, plaatsen dakopbouw gelegen op adres 33, 35 en 37.

Verleende omgevingsvergunningen**
Brasem 23, plaatsen dakkapel/voordakvlak | Van der Eijndestraat 16, realiseren dakopbouw 
en dakkapel/voordakvlak | Fonteinkruid 28, plaatsen dakkapel/voordakvlak | Graaf Willem-
laan 7, bouwen schuur in achtererf | Meerval 1, plaatsen dakkapel | Perengaarde 30, plaat-
sen dakkapel/achterdakvlak | Pieter Oudelandstraat 32, plaatsen dakkapel/voorzijde | Ring 
54, plaatsen dakkapel/voorzijde | Schildmanstraat 112, vervangen aanbouw achterzijde door 
nieuwe aanbouw | Veersedijk 301 en 303, plaatsen damwanden en vervangen hekwerk | 
Veldwachter 1, bouwen woning en plaatsen vlaggenmast.

Verkeersbesluit**
De Brouwer, gehandicaptenparkeerplaats | Bekestein, elektrische laadvoorziening.

Besluit verlenging beslistermijn**
Op 5 april 2022 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag 
omgevingsvergunning voor de locatie Ambachtsezoom kavel Delta (Natuursteenweg 6), in-
gediend op 14 januari 2022, voor het bouwen van een bedrijfshal met kantoor, te verdagen 
tot uiterlijk 18 mei 2022.

Op 6 april 2022 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag 
omgevingsvergunning voor de locatie Vrouwgelenweg 102, kavel 16 project De Laantjes, 
ingediend op 10 februari 2022, voor het bouwen van een woning, te verdagen tot uiterlijk 
19 mei 2022.

* 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) via 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 vra-
gen? Neem dan gerust contact op met de afdeling Beheer Openbare Ruimte (team vergun-
ningverlening en handhaving) via telefoonnummer 14 078.

*** Meer informatie bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, tel.nr. 078 - 770 85 85.

LET OP! Binnenkort treedt de Omgevingswet in werking. Past uw initiatief/(bouw)plan niet binnen het huidige bestemmingsplan? Dan adviseert de gemeente u in de meeste gevallen 

om vanaf 1 juli 2022 tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet een aanvraag uitgebreide procedure omgevingsvergunning te volgen (in plaats van een aanvraag voor een 

bestemmingsplanwijziging). Zo voorkomt u vertraging en extra kosten. Vragen? Neem gerust contact op met team Ruimtelijke Ordening van de gemeente via telefoonnummer 14078.

Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ma-
ken bekend dat zij in het kader van 
de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht (met gebruikmaking van 
artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° 
Wabo) voornemens zijn vergunning 
te verlenen voor de volgende activi-
teiten:

• Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder 
a Wabo)

• Planologisch afwijken 
(art. 2.1, lid 1 onder c Wabo)

Voor de bouw van een botenhuis 
(bijgebouw) op het perceel De Noor-
den 4 Hendrik-Ido-Ambacht.

Stukken inzien
De aanvraag, de ontwerpbeschikking 

en de bijbehorende stukken liggen 6 
weken ter inzage van 14 april 2022 
tot en met 25 mei 2022.

U kunt de stukken inzien op:   
www.ruimtelijkeplannen.nl Het 
planidentifi catie nummer is: 
NL.IMRO.0531.pb27DeNoor-
den4bh-2001

• de gemeentelijke website 

www.h-i-ambacht.nl/Inwoners_On-
dernemers/Alle_onderwerpen/Ruim-
telijke_plannen/Bouwplannen
• Ook liggen de stukken in de infor-
matieruimte van het gemeentehuis.

Zienswijze indienen
In de periode van terinzagelegging 
kan eenieder zowel schriftelijk als 
mondeling een zienswijze geven op 
het ontwerpbesluit.  Schriftelijke re-

acties kunt u sturen aan het college 
van burgemeester en wethouders 
van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 
34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht. 
Voor het geven van een mondelinge 
reactie kunt u, graag voor 11 mei, een 
afspraak maken met de behandelend 
ambtenaar Erwin Blanker via tele-
foonnummer 078-7702645 of email 
ehj.blanker@h-i-ambacht.nl.




