
@gemeentehia woensdag 1 juni 2022

Een goede zaak”, zegt bevelvoerder 
van de Ambachtse brandweer Marien 
Vonk over de verplichting dat vanaf 1 
juli op iedere verdieping in huis ten 
minste één rookmelder moet hangen.  
“Ik adviseer al heel lang de melders 
te plaatsen en regelmatig te contro-
leren.”

“Zeker als je slaapt, zijn rook en 
vooral koolmonoxide echte sluip-
moordenaars. Geen enkel zintuig 
waarschuwt je, sterker nog: kool-
monoxide brengt je in een steeds 
diepere slaap. Tijdig gewekt worden 
is van levensbelang”, weet Marien 
ook uit ervaring: “Bij een brand op 
de zesde verdieping aan het Ban- 
ckertplein een aantal jaar geleden, 
bijvoorbeeld. De bewoners konden 
daar gelukkig op tijd ontsnappen, 
doordat zij gewekt werden door een 
rookmelder in de hal.”

Tips
“Belangrijker dan branden blussen, 
is zorgen dat er geen brand ontstaat 
en zorgen dat er geen slachtoffers 
vallen”, zegt Marien. Dit zijn de be-
langrijkste tips van de brandweer-
man: 
- Ga alert om met vuur, kaarsen, en-
zovoort. “De grootste oorzaak van 
huisbranden in Hendrik-Ido-Ambacht 
zijn menselijke fouten. Een groot 
deel van de branden is te voorko-
men door hier aandachtig mee om 
te gaan.”
- Spreek met je huisgenoten duidelijke 
vluchtroutes af. “Dat is vlug gedaan 
en kan echt van levensbelang zijn.”
- Plaats de melder op een vlucht-
route zoals een overloop of een 

gang. “Dan word je tijdig genoeg 
gewaarschuwd om de vluchtweg te 
gebruiken.”
- Plaats de melder op zolder niet 
helemaal in de nok maar ongeveer 
90 cm lager. “Helemaal boven in een 
huis hangt de lucht stil. Die vormt 
dan een buffer, waardoor de melder 
later afgaat dan nodig is.”
-  Plaats de melder op minstens twee 
meter van een geiser, kooktoestel 
of warme kraan. “Damp en condens 
kunnen vals alarm veroorzaken.”
- Maak de melder regelmatig schoon. 
“De melder werkt via een lampje en 
een spiegel. Om de zoveel seconden 
zendt het lampje een signaal naar 
de spiegel. Kaatst het signaal niet 
goed terug, dan klinkt het alarm. 
Dat kan dus ook door stof of spinrag 
veroorzaakt worden.”
- Controleer de melder regelmatig, 
ook op houdbaarheid. “De meeste 
melders gaan 5 tot 10 jaar mee. Ver-
vang ze tijdig, óók als het testsig-
naal nog wel goed werkt.”

Als het alarm klinkt
Er is een verschil tussen rookmel-
ders en rook- en koolmonoxidemel-
ders. Als een rookmelder alarm slaat 
en je weet zéker dat er geen rook is, 
dan heeft de melder een storing en 
moet u die even controleren. “Maar 
wordt u gealarmeerd door een rook- 
en koolmonoxidemelder, ga dan 
direct naar buiten”, maakt Marien 
duidelijk. “Zorg dat u en uw huis-
genoten veilig zijn en trek de deur 
achter u dicht. Hiermee voorkomt u 
dat de brand extra zuurstof krijgt en 
dus extra hard woedt.”

Huissleutel en buren
Kunt u zonder moeite uw huisdie-
ren, telefoon en huissleutels mee-
nemen, doe dat dan. “Bel buiten 
direct 112 en waarschuw buren, 

want rook, koolmonoxide en andere 
giftige dampen kunnen ook in hun 
woning terechtkomen”, zegt de be-
velvoerder. “Geef de huissleutel aan 
een van de brandweerlieden, zodat 

die veilig en vlug de brand kunnen 
bestrijden of een meting op koolmo-
noxide kunnen doen.”
Meer tips vindt u op rookmelders.nl.

Marien Vonk: “Ik wil dat iedere Ambachter doordrongen is van het belang van rookmelders. Rookmelders redden 
levens.” 

“Rookmelders redden levens”
Extra tips van brandweerman Marien Vonk

Wethouder Ralph Lafleur 
(Duurzaamheid) reikte de 
energiescans uit aan de 
winnaars Edward van 
der Keur (Obreen Media), 
Remo Simonetti (PortaCom BV) 
en Bart Bahlman 
(Winter VvE Groep).

Winnaars energiescan 
Bij de bedrijvenbijeenkomst Duur-
zaam Ondernemen op bedrijventer-
rein De Sandeling konden onderne-
mers een gratis energiescan winnen. 
Met zo’n scan krijgen ze goed zicht 
op waar kansen liggen om (verder) 
te verduurzamen. De gelukkige win-

naars zijn Obreen Media, PortaCom 
BV en Winter VVE Groep. 

Wilt u ook duurzaam ondernemen? 
Wilt u meer weten over zonnepanelen, 
maak dan gebruik van het gratis en 
onafhankelijk maatwerkadvies voor 

ondernemers (zowel klein- als groot-
verbruikers). Meld u daarvoor aan 
via energiekeregio.nl/drechtsteden.  

Kijk ook eens op 
www.h-i-ambacht.nl/ActiesVoorOndernemers.

Vrijwilligersorganisatie Drechtse 
Stromen zet zich in om inwoners 
te helpen met energie besparen 
zonder daarvoor comfort in te le-
veren. Om inwoners nog beter te 
adviseren, start de organisatie een 
spreekuur in de Huiskamer van de 
Wijk aan het Banckertplein.  

Gratis advies 
Wilt u graag aan de slag met ener-
gie besparen, maar weet u niet zo 

goed waar u moet beginnen?  Of 
hebt u vragen over energiebespa-
rende maatregelen? Ga dan eens 
langs het spreekuur met een ener-
giecoach. Vanaf vrijdag 3 juni vindt 
iedere twee weken een spreekuur 
plaats in de Huiskamer van de Wijk 
aan het Banckertplein. Iedereen uit 
Ambacht is welkom. U kunt tussen 
10 en 12 uur binnen lopen voor gra-
tis advies. 

De gemeente organiseert samen 
met Groendakcoach een groene 
dakenactie. Inwoners van Ambacht 
kunnen onder voordelige voorwaar-
den een groendak aanschaffen. De 
actie loopt nog tot zaterdag 2 juli.  

Wat de actie extra interessant 
maakt, is de subsidie van het Wa-
terschap voor waterinitiatieven. 
En daar vallen groene daken ook 

onder. Legt u tijdens de actie een 
groendak aan, dan doet u mee aan 
de verloting. Hierbij maakt u ook 
nog eens kans op 10 m2 gratis 
groendak. 

Wilt u meer weten over de actie? 
Kijk voor meer informatie op:  
groendakcoach.nl/hia-zomeractie/. 

Energiecoach houdt gratis 
spreekuur

Groene dakenactie 
Hendrik-Ido-Ambacht

Duurzaam
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13 ju
n

i

Om 20.00 uur
Raadsvergadering

16 ju
n

i

Om 10.00 uur
Presentatie Senioren 
& Veiligheid

20 ju
n

i

Om 20.00 uur 
Commissie WOS

21 ju
n

i

Om 20.00 uur 
Commissie RZ/
De Volgerlanden

22 ju
n

i

Om 20.00 uur
Commissie ABA/
Financiën

27 au
g

van 10.00 – 17.00 uur
Zomerparkdag

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
EpilepsieNL
Van 6 t/m 11 juni

Werk in de wijk

Ambachtsezoom: bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark tot medio 2022.

Inrichten Waterbusplein, tot 
voorjaar 2022.

 Hark: bestratingswerkzaamhe-
den tussen huisnummers 1 en 
85; afgesloten voor doorgaand 
verkeer, bereikbaarheid tus-
senliggende doodlopende 
straatjes is gewaarborgd; 
16 mei tot 10 juni.

Rijksstraatweg ter hoogte 
van no. 44: diverse tijdelijke 
verkeersmaatregelen waarbij 
het afsluiten van een rijbaan; 
30 mei t/m dinsdag 7 juni.

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

• Diverse werkzaamheden aan
watergangen; inventarisaties
beschoeiingen: tot en met mei
2022

1

2

3

4

Praat mee over dementie 
Een inloopochtend over dementie, 
bedoeld voor mensen met dementie, 
hun mantelzorgers en iedereen die 
op wat voor manier dan ook betrok-
ken is bij de ziekte dementie. 

Iedere eerste donderdag van de 
maand van 10.00 tot 12.00 uur in 
restaurant Ontmoetingscentrum Wiel-
staete. Koffie en thee staan ook op 
donderdag 2 juni voor u klaar.

Aanbod Kavels en Kantonniers
Dinsdag 7 juni bent u van harte wel-
kom tijdens het Informatiemoment 
over twee nieuwe projecten in dorpje 
De Straatjes in De Volgerlanden, na-
melijk De 12 Bouwmeesters en De 
Kantonniers. 

De 12 Bouwmeesters
In dorpje De Straatjes komen de laat-
ste 12 zelfbouwkavels te koop. Het is 
de tweede fase van project De Bouw-

meesters en daarmee het vervolg op 
de kavels van De 8 Bouwmeesters 
die in 2021 in verkoop kwamen. 

De Kantonniers
Ontwikkelaar Wonen à la Carte is mo-
menteel druk bezig met de voorberei-
dingen van een nieuw project in De 
Straatjes: De Kantonniers. Het wordt 
een project met een exclusief tintje, 
het plan bestaat namelijk uitsluitend 

uit acht vrijstaande villa’s en (gescha-
kelde) bungalows. 

Het Informatiemoment ‘Kavels en 
Kantonniers’ vindt plaats in Cultureel 
Centrum Cascade op dinsdag 7 juni 
van 17.00 uur tot 20.00 uur. Aanmel-
den hoeft niet, u kunt op ieder mo-
ment binnenlopen.

Check eerst wanneer het rustig is 
op het afvalbrengstation en  
voorkom drukte.

hvcgroep.nl/afvalbrengstation

Grof afval wegbrengen?

hvcgroep.nl

Zomerparkdag 
27 augustus 2022
Hebt u het al in de agenda staan? 
Zaterdag 27 augustus organiseren we 
weer een ouderwetse Zomerparkdag. 
Ambachtse verenigingen/organisaties 
hebben inmiddels een e-mail met een 
aanmeldformulier ontvangen. De eer-
ste aanmeldingen zijn al binnen.

Hebt u geen mail gehad en 
wilt u meedoen? Mail dan naar 
evenementen@h-i-ambacht.nl. Com-
merciële organisaties kunnen voor 
de braderie contact opnemen met 
Kroko’s Evenementen via krokos-
evenementen.nl. Wilt u meer weten 
over bijvoorbeeld de kleedjesmarkt? 
Kijk voor alle informatie op 
www.h-i-ambacht.nl/zomerparkdag.

https://krokos-evenementen.nl
https://krokos-evenementen.nl
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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.fixi.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 officiële 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.

Officiële publicaties

Nieuwe aanvragen*
Gerard Alewijnsstraat 41, realiseren dakkapel/voorzijde Kerkplein 12, realiseren dakkapel en 2 
dakramen, isolatie dak en aanbrengen nieuwe dakpannen |Geertruid Pijnsenhof 24, plaatsen 
zorgunit in achtertuin/periode 10 jaar |Roemer Visscherhof 1, realiseren overkapping naast 
bestaande schuur.

Besluit verlenging beslistermijn**
Op  23 mei 2022 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag 
omgevingsvergunning voor de locatie Kersengaarde 15, ingediend op 28 maart 2022 voor het 
plaatsen van een dakopbouw, te verdagen tot uiterlijk 4 juli 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 vragen? Neem 
dan gerust contact op met de afdeling Beheer Openbare Ruimte (team vergunningverlening en 
handhaving) via telefoonnummer 14 078.

Ontwerpbestemmingsplan “Waterlandgoed De Noorden” en Ontwerp-
besluit hogere grenswaarde “Waterlandgoed De Noorden” ter inzage
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 
maken op grond van artikel 3.8 van 
de Wet ruimtelijke ordening bekend 
dat vanaf 2 juni 2022 tot en met 
13 juli 2022 het ontwerpbestem-
mingsplan ‘Waterlandgoed De Noor-
den’ met plan-identificatienummer 
NL.IMRO.0531.bp47WlgDeNoor-
den-2001 ter inzage ligt.

Ontwerpbestemmingsplan 
Waterlandgoed De Noorden
Een aanvraag is ingediend voor de 
ontwikkeling van een waterlandgoed 
met tien woningen. Het geldende 
bestemmingsplan waterlandgoed De 
Noorden maakt een ontwikkeling als 
deze niet mogelijk en een wijziging 
van het bestemmingsplan is nodig.     

Stukken ter inzage
Van 2 juni 2022 tot en met 13 juli 
2022 ligt het ontwerpbestemmings-
plan “Waterlandgoed De Noorden”, 
inclusief de onderliggende stukken 
ter inzage. U kunt de betreffende 
stukken vinden op de volgende lo-
caties:

• Op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl is
het digitale ontwerpbestem-
mingsplan geplaatst. Dit kunt
u vinden via het plan-identi-
ficatienummer NL.IMRO.0531.
bp47WlgDeNoorden-2001.

• Een pdf-versie van het ontwerp-
bestemmingsplan hebben wij
geplaatst op de gemeentelijke
website www.h-i-ambacht.nl/
waterlandgoedDeNoorden.

• De papieren versie van de stuk-
ken is tijdens de openingsuren
in te zien in de hal van het
gemeentehuis, Weteringsingel 1
te Hendrik-Ido-Ambacht.

Zienswijzen op 
ontwerpbestemmingsplan
Gedurende de termijn van terinzage-
legging kan een ieder zienswijzen in-
dienen op het ontwerpbestemmings-
plan “Waterlandgoed De Noorden”. 
Een zienswijze moet uiterlijk 13 juli 
2022 schriftelijk ingediend worden 
bij de gemeenteraad van Hendrik-
Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA te 
Hendrik-Ido-Ambacht. 

Voor het indienen van mondelinge 
zienswijzen kunt u vóór 29 juni 2022 
een afspraak maken met de behan-
delend ambtenaar, de heer E. Blanker 
via ehj.blanker@h-i-ambacht.nl of op 
telefoonnummer (078) - 770 2645.

Ontwerpbesluit Hogere grenswaarde
Op basis van de Wet geluidhinder is 
akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit 
het onderzoek blijkt dat de maximaal 
optredende geluidbelasting vanuit 
wegverkeer de voorkeursgrenswaar-
de overschrijdt. Het vaststellen van 
een hogere grenswaarde is dan ook 
noodzakelijk. Hiervoor ligt tevens 
een ontwerpbesluit hogere grens-
waarde ter inzage.

Stukken hogere grenswaarde 
ter inzage
Van 2 juni 2022 tot en met 13 juli 
ligt het ontwerpbesluit hogere grens-
waarde voor het Waterlandgoed De 
Noorden ter inzage. Het betreffende 
ontwerpbesluit is tijdens de ope-
ningsuren in te zien in de hal van 
het gemeentehuis, Weteringsingel 1 
te Hendrik-Ido-Ambacht. Tevens heb-
ben wij het ontwerpbesluit geplaatst  

op de gemeentelijke website www. 
h-i-ambacht.nl/waterlandgoedDeNoorden. 

Zienswijzen op ontwerpbesluit  
hogere grenswaarde
In de bovenstaande termijn van terin-
zagelegging kunnen belanghebben-
den zienswijzen indienen op dit ont-
werpbesluit hogere grenswaarden. 
Uw zienswijze moet uiterlijk 13 juli 
2022 schriftelijk worden ingediend bij 
het college van burgemeester en wet-
houders van Hendrik-Ido-Ambacht, 
Postbus 34, 3340 AA te Hendrik-Ido-
Ambacht. Als u uw zienswijze mon-
deling wilt indienen kunt u vóór 29 
juni 2022 een afspraak maken met de 
behandelend ambtenaar, de heer E. 
Blanker via ehj.blanker@h-i-ambacht.nl 
of 078-7702645.

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.

Ontwerpbestemmingsplan “Margrietstraat e.o.” en Ontwerpbesluit 
hogere grenswaarde “Margrietstraat e.o.” ter inzage
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ma-
ken op grond van artikel 3.8 van de 
Wet ruimtelijke ordening bekend dat 
vanaf 2 juni 2022 tot en met 13 juli 
2022 het ontwerpbestemmingsplan 
‘Margrietstraat e.o.’ met plan-iden-
tificatienummer NL.IMRO.0531.bp-
49Margrietstreo-2001 ter inzage ligt.

Ontwerpbestemmingsplan
Het bestemmingsplan “Margrietstraat 
e.o.” is een partiële herziening van
het bestemmingsplan Centrum en
maakt de bouw van 115 sociale huur-
woningen mogelijk langs (gedeelten
van) de Margrietstraat, Willem de
Zwijgerstraat en Marijkestraat. De
85 woningen die momenteel in het
plangebied gelegen zijn, worden ge-
sloopt.

Stukken ontwerp bestemmingsplan 
ter inzage
Van 2 juni tot en met 13 juli 2022 ligt 
het ontwerpbestemmingsplan “Mar-
grietstraat e.o.”, inclusief de onder-
liggende stukken ter inzage. U kunt 
de betreffende stukken vinden op de 
volgende locaties:
• Op  ruimtelijkeplannen.nl is het 

digitale ontwerpbestemmings-
plan geplaatst. Dit kunt u 
vinden via planidentificatie-
nummer 
NL.IMRO.0531.bp49Margriet-
streo-2001.

• Een pdf-versie van het ontwerp-
bestemmingsplan op
www.h-i-ambacht.nl.

• De papieren versie van de stuk-
ken is tijdens de openingsuren 
in te zien in de hal van het

gemeentehuis, Weteringsingel 1 
te Hendrik-Ido-Ambacht. 

Zienswijzen op 
ontwerpbestemmingsplan
Gedurende de termijn van terinza-
gelegging kan een ieder zienswijzen 
indienen op het ontwerpbestem-
mingsplan ‘Margrietstraat e.o.’. Een 
zienswijze moet schriftelijk ingediend 
worden bij de gemeenteraad van 
Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 
3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht. 

Voor het indienen van mondelinge 
zienswijzen kunt tot uiterlijk 29 juni 
2022 een afspraak maken met maken 
met de behandelend ambtenaar, de 
heer E. Blanker via ehj.blanker@h-i-
ambacht.nl of 078-7702645.

Ontwerpbesluit Hogere grenswaarde
Op basis van de Wet geluidhinder is 
akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit 
het onderzoek blijkt dat de maximaal 
optredende geluidbelasting vanuit 
wegverkeer de voorkeursgrenswaar-
de overschrijdt. Het vaststellen van 
een hogere grenswaarde is dan ook 
noodzakelijk. Hiervoor ligt tevens 
een ontwerpbesluit hogere grens-
waarde ter inzage.

Stukken hogere grenswaarde 
ter inzage
Van 2 juni tot en met 13 juli ligt het 
ontwerpbesluit hogere grenswaarde 
voor ‘Margrietstraat e.o.’ ter inzage. 
Het betreffende ontwerpbesluit is tij-
dens de openingsuren in te zien in de 
hal van het gemeentehuis, Wetering-
singel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht. Het  

ontwerpbesluit staat ook op www.h-
i-ambacht.nl. 

Zienswijzen op ontwerpbesluit 
hogere grenswaarde
In de bovenstaande termijn van te-
rinzagelegging kunnen belangheb-
benden zienswijzen indienen op dit 
ontwerpbesluit hogere grenswaar-
den. Uw zienswijze moet uiterlijk 13 
juli schriftelijk worden ingediend bij 
het college van burgemeester en wet-
houders van Hendrik-Ido-Ambacht, 
Postbus 34, 3340 AA te Hendrik-
Ido-Ambacht. Als u uw zienswijze 
mondeling wilt indienen kunt u vóór 
29 juni een afspraak maken met de 
behandelend ambtenaar, de heer E. 
Blanker via ehj.blanker@h-i-ambacht.
nl of 078-7702645.




