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Een gezellige dag, stralend weer 
en blije gezichten. Voor Hilma Le-
gerstee van de Oranjevereniging 
Wilhelmina-Juliana is dat het bewijs 
van een geslaagde Koningsdag. 
De vereniging is hard op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers.

In 2011 keek Hilma op Koningsdag 
vanuit haar cafétaria/restaurant 
aan de Sophiapromenade naar 
het stille Sophiapark. “Er was daar 
die dag niets te doen”, blikt Hilma 
terug. “Ik besloot contact op te 
nemen met Wim Groenendijk, die 
veel doet in Ambacht. Het jaar 
daarna bruiste het op Koningsdag 
in het Sophiapark. Als organisator 
zoeken we vrijwilligers die ons wil-
len helpen op Koningsdag.”

Veel energie
Een aantal mogelijke klussen: op-
bouwen van de braderie, artiesten 
begeleiden, toezicht houden bij 
activiteiten. “Het is zulk dankbaar 

werk, al is het maar voor twee uur-
tjes”, vertelt Hilma. “Wanneer ik 
tijdens en aan het einde van de 
dag al die blije gezichten zie, weet 
ik weer hoe mooi dit vrijwilligers-
werk is. We doen het met elkaar. 
Daar haal ik veel energie uit.”

Extra handen
Hilma verkocht per 1 januari 2022 
haar zaak Verhage. Daardoor had 
en heeft ze meer tijd voor de orga-
nisatie van de Koningsdag. “Maar 
veel andere bestuursleden en vrij-
willigers doen het naast hun dage-
lijkse werk. Daarom is extra han-
den van leuke Ambachters meer 
dan welkom. Zodat we met elkaar 
geweldige Koningsdagen kunnen 
blijven organiseren.”

Ook vrijwilliger worden op 
Koningsdag?
Meld je vandaag nog aan via 
www.oranjevereniging-hiambacht.
nl en kijk onder ‘inschrijven’.

Oranjevereniging zoekt enthousiaste vrijwilligers

Antoniapolder: 
samenscholingsverbod
Burgemeester Jan Heijkoop heeft in 
goed overleg met de politie besloten 
een samenscholingsverbod in te stel-
len voor Antoniapolder. Hoofdredenen 
hiervoor zijn de straatraces en overlast 
daarvan tegen te gaan.

Het samenscholingsverbod betekent 
dat politie en handhaving kunnen 
optreden tegen groepen mensen die 
uit vier of meer personen bestaan 
en zich hinderlijk gedragen en is van 
kracht op het Bedrijventerrein Anto-
niapolder, op maandag tot en met 
vrijdag van 16.00 uur tot 7.00 uur en 
zaterdag en zondag de gehele dag en 
nacht.

Begrenzing
Het gebied waar het samenscholings-
verbod van kracht is, wordt begrensd 
door de Crezéepolderweg, Haven-
kade, Veersedijk en de rivieren de 
Rietbaan en de Noord en beslaat de 
Crezéepolderweg, Havenkade, Veer-
sedijk, Noordeinde, De Schenkel, 
Veerweg, Nijverheidsweg, Antonius-
laan, Teunis Stooplaan, Nieuwe Bos-

weg, Waterbusplein, Frankepad en 
Grotenoord.

Rust terug
Burgemeester Jan Heijkoop: “An-
toniapolder is een bedrijventerrein 
waar het fi jn en veilig ondernemen 
is en dat willen we zo houden. De 
laatste tijd kwamen veiligheid, leef-
baarheid en rust in en om het gebied 
in het geding. De hoeveelheid zwerf-
afval en schade aan publieke eigen-
dommen namen toe. De politie heeft 
eerder op verschillende manieren ge-
probeerd de overlast van samenscho-
lingen te stoppen. Dat bleek helaas 
niet afdoende, daarom heb ik in goed 
overleg met politie en het Openbaar 
Ministerie besloten dit verbod in te 
stellen. Met dit verbod kunnen politie 
en handhaving eenvoudiger handha-
vend optreden zodat de veiligheid en 
rust terugkeren voor ondernemers en 
omwonenden.”

Het verbod geldt vooralsnog tot dins-
dag 1 oktober 2022, maar kan ver-
lengd worden.

Hilma Legerstee is bestuurslid van de Oranjevereniging Wilhelmina-Juliana.

Het samenscholingsverbod op Bedrijventerrein Antoniapolder moet ervoor 
zorgen dat de Nijverheidsweg en omgeving schoon, heel en veilig blijven.

Veiligheid

Maak het ze niet te makkelijk!

Woning aan Perengaarde blijft drie 
maanden dicht

Bestel Tegeltaxi t/m 27 april

Hebt u wel eens gehoord van 
Spoofi ng? Bij spoofi ng neemt een 
oplichter met een trucje een andere 
identiteit aan. Spoofi ng betekent 
letterlijk ‘nabootsen’.

De oplichter kan zich telefonisch 
voordoen als iemand van uw 
bank. Op uw telefoon verschijnt 
ook daadwerkelijk het telefoon-
nummer van de bank. De oplich-
ter zegt dat er wat mis is met uw 
betaalrekening of bankaccount 
en vraagt om geld over te maken 
naar een zogenaamde kluisreke-

ning of veilige rekening. Ook kan 
de oplichter vragen om privé- of 
inloggegevens.

Wat kunt u zelf doen?
Let op: Banken vragen nooit om 
geld over te maken naar een an-
dere rekening. 
Let op: Banken vragen nooit om 
persoonlijke gegevens.
Daarom: Verbreek de verbinding 
als u het niet vertrouwt.
Zoek zelf het telefoonnummer op 
van de instantie of bank en doe 
navraag.

Slachtoffer
Bent u slachtoffer geworden? Doe 
dan altijd aangifte of melding bij 
de politie. Veel mensen schamen 
zich nadat zij slachtoffer zijn ge-
worden van oplichting, dat hoeft 
absoluut niet. Deze criminelen 
gaan heel geraffi neerd te werk. 
Ze maken misbruik van het ver-
trouwen dat u hebt in een fami-
lielid of bekende. Iedereen kan 
slachtoffer worden.

Ga voor meer informatie en tips 
naar: https://bit.ly/mhzntmspoofi ng.

Een woning aan de Perengaarde 
blijft op last van de burgemeester 
drie maanden gesloten. In de woning 
werd eind februari een hennepkwe-
kerij aangetroffen. Door de woning 
gesloten te houden, beëindigen we 
als gemeente criminele activiteiten 
op deze locatie.

De productie van en handel in 
drugs verstoort in grote mate 
de openbare orde en veiligheid. 
Daarnaast is een hennepkwekerij 
brandgevaarlijk en daarmee een di-
rect gevaar voor omwonenden. Dat 
alles vinden wij in onze gemeente 
onacceptabel.

Later weer beschikbaar
Met de sluiting worden ongewens-
te personen en activiteiten uit de 
woning en daarmee uit de wijk ge-
weerd. We geven als gemeente een 
duidelijk signaal: Dit accepteren wij 
in Ambacht niet. Na verloop van 
tijd kan de woning weer beschik-
baar worden gesteld aan woning-
zoekenden.

Meld! 
De politie begon een onderzoek 
naar de woning naar aanleiding 
van een anonieme tip van een op-
lettende omwonende via Meld Mis-
daad Anoniem.  Ziet u in uw omge-
ving een verdachte situatie rondom 

of in een woning? Maak hiervan 
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 de anonieme melding en 
kunnen een onderzoek instellen.
Misdaad of vermoeden van mis-
daad kunt u melden aan Meld Mis-
daad Anoniem door 0800 - 7000 te 
bellen. Meer informatie vindt u op 
meldmisdaadanoniem.nl.

Om uw gewipte tegels af te voe-
ren, kunt u gebruikmaken van de 
Tegeltaxi. Deze taxi haalt uw tegels 
op vrijdag 22 en 29 april gratis 
op. Op de gemeentepagina’s van 

vorige week stond een uiterste 
aanmelddatum van 18 april. Deze 
datum is nu verlengd tot en met 
woensdag 27 april. Dus meld u aan 
via duurzaam@h-i-ambacht.nl en 

geef daarbij uw adres, het aantal 
op te halen tegels en de ophaaldag 
door. Meer informatie over het 
NK Tegelwippen vindt u op 
www.nktegelwippen.nl.
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Werk in de wijk

 Ambachtsezoom: bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark. Eind april 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 20 
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. 

1

2

3

4

5

Reserveren Drecht- en/of 
Wijkhopper
Stroomlijn, de organisatie die namens 
de Sociale Dienst Drechtsteden het 
doelgroepenvervoer regelt, heft de 
tijdelijke aanpassing van de reserve-
ringsvoorwaarden op.

Inwoners van de gemeenten in de 
Drechtsteden hoeven niet langer vier 
uur van tevoren een rit te reserveren 
voor de Drecht- en/of Wijkhopper. De 
reguliere reserveringsvoorwaarden 
gelden, vanaf 19 april 2022, weer. 
Dat betekent dat reizigers vanaf die 
datum minimaal een uur van tevoren 

een rit kunnen reserveren voor de 
Drecht en/of Wijkhopper.

Voor het reserveren van een rit of 
voor vragen kunt u contact opnemen 
met Stroomlijn, via 088 - 505 8505. 
Meer informatie is te vinden op de 
website van de Sociale Dienst Drecht-
steden: https://bit.ly/3KKMBHv.

27 ap
ri

l Koningsdag

04 m
ei Dodenherdenking

05 m
ei Bevrijdingsdag

09 m
ei

Om 20.00 uur
Raadsvergadering

16 m
ei

Om 20.00 uur
Commissie WOS

17 m
ei

Om 20.00 uur 
Commissie RZ – 
De Volgerlanden

18 m
ei

Om 20.00 uur
Commissie ABA – 
Financiën

30 m
ei Avond4daagse

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
Er is geen collecte 
deze week.

vragen over  
afval scheiden?
stel ze aan de afvalcoach.

Kom langs 
voor een gratis 
zak compost! 

(zolang de
voorraad strekt)

hvcgroep.nl

Wanneer:  Zaterdag 23 april 2022, van 9 tot 15 uur
Waar: Weekmarkt Sophiapromenade (H-I-Ambacht)

RECTIFICATIE datum inzage

Bestemmingsplan Waterlandgoed De Noorden in voorbereiding

Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure 
botenhuis De Noorden 4

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 21 april 2022 
tot en met 1 juni 2022.

U kunt de stukken inzien op:   
• www.ruimtelijkeplannen.nl 

Het planidentifi catie nummer is: 
NL.IMRO.0531.pb27
DeNoorden4bh-2001

• De gemeentelijke website www.h-
i-ambacht.nl/Inwoners_Ondernemers/

Alle_onderwerpen/Ruimtelijke_plannen/
Bouwplannen

• Ook liggen de stukken in de 
informatieruimte van het ge-
meentehuis.

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.

Burgemeester en wethouders van Hen-
drik-Ido-Ambacht maken op grond van 
artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke 
ordening bekend dat zij een bestem-
mingsplan voorbereiden voor De Noor-
den. 

De beoogde ontwikkeling bestaat uit 
de aanleg van een waterlandgoed 
met daarbij de bouw van twaalf wo-
ningen aan De Noorden. Het plan-
gebied wordt aan de noordzijde 
begrensd door de Waal en aan de 
zuidzijde door de Achterambachtse-

weg, waarbij de lintbebouwing langs 
de Achtambachtseweg en de achter-
liggende boerderijen geen deel uit-
maken van het plangebied. 
Deze kennisgeving betreft alleen het 
voornemen tot het maken van het 
bestemmingsplan. Als een ontwerp 

van dit plan is gemaakt, wordt dit op 
de gebruikelijke wijze gepubliceerd 
en in procedure gebracht. Op dit mo-
ment liggen er dus nog geen stukken 
ter inzage en kunnen nog geen ziens-
wijzen naar voren worden gebracht. 
Mocht u naar aanleiding van deze 

bekendmaking vragen hebben, dan 
kunt u contact opnemen met de heer 
E. Blanker van de afdeling Beleid en 
Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 
078.

Offi ciële publicaties woensdag 21 april 2022
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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.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.

Verleende besluiten APV en bijzondere wetten**
Stenen Bogerd, plaatsen bouwdepot | Burgemeester Hofplein, kermis | gehele gemeente, 
diverse activiteiten in verband met Koningsdag | Druivengaarde, aanleg huisaansluiting | 
Guldenweg, aanleg huisaansluiting | Vrouwgelenweg, leggen laagspannings-elektrakabel | De 
Noorden, aanleg huisaansluiting.

Nieuwe aanvragen
Kersengaarde 15, plaatsen dakopbouw | Kringloopweg 6 t/m 6e (Ambachtsezoom kavel J3b), 
realiseren bedrijfspand met 6 bedrijfsunits | Pootstok 1, plaatsen overkapping.

Verleende omgevingsvergunningen**
Brasem 15, realiseren dakkapel/voordakvlak | Kerkstraat 10, verbouw Petrakerk.

* 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.


