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Jan Heijkoop blijft langer burge-
meester van onze gemeente. In juli 
dit jaar liet hij weten het burge-
meesterschap op 1 december te wil-
len neerleggen, maar vorige week 
lieten commissaris van de Koning 
in Zuid Holland en de gemeenteraad 
weten dat Jan Heijkoop bereid is om 
vanaf 1 december waarnemend bur-
gemeester van gemeente Hendrik-
Ido-Ambacht te zijn.

Jan Heijkoop blijft waarnemend 
burgemeester tot de gemeente een 
nieuwe kroonbenoemde burgemees-
ter heeft. Die wordt in het 4e kwar-
taal van 2023 verwacht.

Gemeenteraad gelukkig
Als burgemeester is Jan Heijkoop 
voorzitter van de Ambachtse ge-
meenteraad, het algemeen bestuur 
van de gemeente. De gemeenteraad 
is gelukkig dat Jan Heijkoop aan-
blijft als waarnemend burgemeester. 
Plaatsvervangend voorzitter Leo Plat-
schorre: “Wij zijn blij dat de commis-
saris van de Koning heeft geluisterd 
naar ons advies om te kiezen voor 
continuïteit voor Ambacht en dat Jan 
Heijkoop positief heeft gereageerd 
op het verzoek van de commissaris. 
Daarmee blijft Jan Heijkoop nog een 
jaar het gezicht van Ambacht.”

Kundig bestuurder
Ook de commissaris van de Koning 

Jaap Smit is tevreden: “Jan He-
ijkoop staat bekend als een kundig 
bestuurder en ik ben dan ook ver-
heugd dat hij bereid is waarnemend 
burgemeester te zijn voor Hendrik-
Ido-Ambacht. Jan kent Hendrik-Ido-
Ambacht en de uitdagingen van die 
gemeente goed en dat maakt een 
overdracht naar een kroonbenoem-
de burgemeester straks gemakkelij-
ker.”

Pensioen
Jan Heijkoop had 1 december met 
pensioen willen gaan, omdat hij 18 
april 70 jaar wordt. In Nederland 
moeten kroonbenoemde burge-
meesters met pensioen als zij die 
leeftijd bereikt hebben. Zij mogen 
dan wel nog aangesteld worden als 
waarnemend burgemeester. Door 
de vele lopende benoemingspro-
cedures in Zuid-Holland heeft Hen-
drik-Ido-Ambacht nog geen nieuwe 
kroonbenoemde burgemeester op 1 
december. De verwachting is dat de 
zoektocht naar een nieuwe burge-
meester in het tweede kwartaal van 
volgend jaar begint.

Meer informatie
Meer info vindt u op h-i-ambacht.nl/ 
WaarnemendBurgemeester. Daar vindt 
u ook een link naar de reacties van de 
Ambachtse politieke partijen op het 
waarnemend burgemeesterschap door 
Jan Heijkoop.

Klimaattoppers stralen in de raadzaal

Gemeenteraad bespreekt begroting

Fietsencheck op
De Tweestroom

Eerste prijs: Daniyah en Liv van basisschool De Meander, tweede prijs: Amy de Snoo van Sol Villa Ambacht,
derde prijs: Eva van Geenen van basisschool De Watervlinder.

Burgemeester Jan Heijkoop, voorzitter van de gemeenteraad, krijgt namens de gemeenteraad bloemen van
Leo Platschorre, plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.

Leerlingen uit de groepen 5 en 6 van 
verschillende basisscholen uit Am-
bacht hebben ook dit jaar hun creati-
viteit laten zien tijdens de Kinderkli-
maattop 2022.

Ze zochten inspiratie in hun omgeving 
en hebben een van de personages uit 
Duzadorp (zie www.duzadorp.nl) op 

die plek op de foto gezet. Vervolgens 
zijn de kinderen aan de slag gegaan 
om een groene straat te creëren. De 
winnende ideeën van iedere klas 
vormden samen de Kinderklimaattop.

Nationale Klimaatweek
De foto’s die de kinderen eerder 
maakten van hun ‘inspiratie-om-

geving’ zijn vanaf 20 oktober twee 
weken lang te bewonderen in de bi-
bliotheek Aanzet. Dit is speciaal voor 
de Nationale Klimaatweek. Hierover 
leest u op de extra pagina’s over 
duurzaamheid die verderop in De 
Brug staan.

Op maandag 7 en donderdag 10 no-
vember behandelt de gemeenteraad 
de begroting 2023-2026.

Op de pagina’s verderop vindt u de 

begroting in een oogopslag en de 
eerste reacties van de politieke par-
tijen. U kunt de vergaderingen fysiek 
bijwonen in de raadzaal of de verga-
dering online volgen via:

hendrikidoambacht.raadsinformatie.nl.
Op beide avonden begint de raads-
vergadering om 19.00 uur.

De politie controleerde woensdag 
19 oktober de fietsen van de leer-
lingen van groep 6, 7 en 8 van 
basisschool De Tweestroom. Ze be-
keken onder meer verlichting, rem-
men, reflectoren etc. Het meren-
deel van de fietsen bleek in orde 
en kreeg een OK sticker. Bij de 

afgekeurde fietsen bleken vooral 
remmen en verlichting niet in orde. 
De leerkrachten zullen binnenkort 
de afgekeurde fietsen nog een keer 
controleren. Het is belangrijk dat 
de fietsers goed zichtbaar zijn, ze-
ker in de komende donkere dagen.

Jan Heijkoop langer burgemeester van Ambacht

Positieve reactie op verzoek

Veiligheid
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Officiële publicaties

De Drechthopper moet per 1 novem-
ber minimaal 24 uur van tevoren 
worden gereserveerd. Dit is een van 
de maatregelen die Stroomlijn neemt 
om ervoor te zorgen dat zij u weer op 
tijd kunnen vervoeren.

In juni 2022 luidde Stroomlijn BV al 
de noodklok. De Drechthopper en het 
vervoer naar dagbestedingslocaties 
ondervinden sinds die tijd nog meer 
problemen door de omstandigheden 

in de vervoerssector. De vraag is 
groter dan het aanbod dat geleverd 
kan worden. Reizigers in de Drecht-
steden ondervinden hier steeds vaker 
ernstige hinder van. Daarom is het 
nodig om maatregelen te treffen en 
daarnaast u als reiziger te wijzen op 
alternatieven. Meer informatie over 
de maatregelen vindt u op de website 
van de Sociale Dienst Drechtsteden: 
https://rebrand.ly/maatregelenstroomlijn.

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 
maken bekend dat op grond van het 
bepaalde in artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht 
het ontwerp uitwerkingsplan ‘De Vol-
gerlanden-Oost, uitwerkings- en wij-
zigingsplan gebied A2’ ter inzage ligt 
van donderdag 27 oktober 2022 tot 

en met woensdag 7 december 2022. 

Inhoud van het uitwerkingsplan
In het bestemmingsplan De Volger-
landen-Oost, dat onherroepelijk is, 
is voor de bouw van woningen en 
andere tot een woonwijk behorende 
voorzieningen een uitwerkingsplicht 
en een wijzigingsbevoegdheid opge-
nomen. Om de realisatie van dit ge-

deelte van nieuwbouwwijk De Volger-
landen mogelijk te maken, zijn in het 
uitwerkingsplan ‘De Volgerlanden-
Oost, uitwerkings- en wijzigingsplan 
gebied A2’ de bestemmingen ‘Wo-
nen’, ‘Verkeer’, ‘Water’ en Groen’ on-
derscheiden. De bestemming ‘Maat-
schappelijk’ is in dit plan opgenomen 
voor de realisatie van een school.

Stukken ter inzage
Van 27 oktober 2022 tot en met 7 
december 2022 ligt het ontwerp uit-
werkingsplan ‘De Volgerlanden-Oost, 
uitwerkings- en wijzigingsplan gebied 
A2’ met de bijbehorende stukken, 
waaronder het ‘Ontwerpbesluit ho-
gere grenswaarden’ ter inzage. Het 
uitwerkingsplan is in te zien op de 
site www.ruimtelijkeplannen.nl, on-

der publicatienummer NL.IMRO.0531.
bp06VolgerlOstUP05-2001.

De papieren versie is tijdens de ope-
ningsuren in te zien in de hal van het 
gemeentehuis, Weteringsingel 1 te 
Hendrik-Ido-Ambacht.

Stroomlijn start met
maatregelen voor het 
Drechthoppervervoer

Ontwerp uitwerkingsplan ‘De Volgerlanden-Oost, uitwerkings- en wijzigingsplan 
gebied A2’ en bijbehorend ‘Ontwerpbesluit hogere grenswaarden’ ter inzage
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activiteiten kunt u vinden
op www.h-i-ambacht.nl

Agenda

Collecte
Diabetes Fonds
van 31 oktober t/m 5 november

Werk in de wijk
 Ambachtsezoom: bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark

 tot eind 2022

 Inrichten Waterbusplein,
 tot en met december 2022

  Landmanshof, Vlassersstraat 
en Vlasserssingel herstraat-
werkzaamheden;

 22 augustus tot eind oktober 
2022; straten en trottoirs 
volledig afgesloten; omleiding 
m.b.v. bebording en éénrich-
tingverkeer tijdens werkzaam-
heden tijdelijk opgeheven

 Overige werkzaamheden,
 op diverse plaatsen:

• het reguliere onderhoud aan 
de groenvoorzieningen uitvoe-
ren, zoals schoffelen, maaien 
en randsnoei bij heesterbe-
plantingen; doorlopend

• het snoeien van bomen door 
de hele gemeente; de werk-
zaamheden lopen door tot 10 
december 2022

• vervangen zuilen ondergrond-
se containers en verwijderen 

ondergrondse containers; door 
de hele gemeente; 12 septem-
ber 2022 tot 1 april 2023

• het maaien van bermen en 
rietkragen door de hele ge-
meente; start 3 oktober

• het rooien van groen in het 
groenvakje bij winkelcentrum 
De Schoof inclusief 4 bomen 
(niet vergunningsplichtig); 17 
oktober tot 28 november (zie 
ook de website)
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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 ZORG

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam

• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam

• Druivengaarde 15, sociaal wijkteam

Verleende besluiten APV en bijzondere wetten**
Van Rossenburgpad, plaatsen MSR; leggen/verwijderen van diverse middenspanning en 
laagspanning elektra kabels (verlenging) | Olykamp 18, plaatsen zeecontainer en schaftwagen 
| Steur 45, plaatsen autolaadkraan | Sophiapromenade 162 e.o. | organiseren halloweenfeest 
met optocht en muziek.

Nieuwe aanvragen*
Duizendschoon 27, plaatsen dakkapel / voordakvlak | Guldenweg 26, verbreden inrit | 
Lindestraat 5, maken uitweg | Meent 16, plaatsen dakkapel / voorzijde | Het Perenlaantje, 
tijdelijk verplanten 118 perenbomen | De Touwbaan 3, plaatsen dakkapel / voordakvlak.

Verleende omgevingsvergunningen**
Groenewaal 25, realiseren aanbouw en nieuwe gevel.

Besluit tot weigering omgevingsvergunning**
Graaf Willemlaan 77, maken uitrit.

Verkeersbesluit**
Oemstraat 3, gehandicaptenparkeerplaats | Banckertplein 149, gehandicaptenparkeerplaats.

* 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.

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 die op de Groene Kaart staat? 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.

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.

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram



Wethouder duurzaamheid Ralph Laf-
leur: “Ook dit jaar is het weer Natio-
nale Klimaatweek; van 31 oktober tot 
en met 6 november. Daarom besteden 
we extra aandacht aan duurzaamheid.  
Op deze pagina’s vindt u informatie 
over diverse activiteiten waar u aan 
mee kunt doen, leest u een inter-
view over groene tuinen en is er een 
heus ‘Ambachts’ klimaatspel dat u uit 
de krant kunt knippen om samen te 
spelen. Wilt u meer weten over duur-

zaamheid? Dan moedig ik u aan de 
komende week vooral eens naar de 
bibliotheek te gaan. Daar staan twee 
tafels vol met boeken over duurzaam-
heid. Ook kunt u er de foto’s die kin-
deren uit drie verschillende Ambachtse 
basisscholen hebben gemaakt voor de 
kinderklimaattop bewonderen. Ik hoop 
dat we er samen voor zorgen om nóg 
meer inwoners, bedrijven en organisa-
ties te inspireren zich in te zetten voor 
een duurzaam en groen Ambacht.”

Bomenroute

“Een mooie én duurzame tuin, wie wil dat nou niet?”

De Nationale Klimaatweek komt eraan!

De Nationale 
Klimaatweek 2022

Meer weten over bijzondere bomen in Ambacht? Loop dan de duurzame bomenroute. Vanaf maandag 31 oktober 
ligt de folder met de routekaart op de tafel in de Publiekshal van het gemeentehuis. Hierin vindt u foto’s en een 
korte uitleg over iedere boom die op de kaart staat. 

Duurzaam Ambacht woensdag 26 oktober 2022

Wie daag jij uit om het gloednieuwe Ambachts 

  klimaatspel te spelen? 

  Knip het spel uit de krant 

  of download een versie via 

       www.h-i-ambacht.nl/klimaatspel

Wilt u tips voor een mooiere, klimaatbe-
stendige en duurzame tuin? Kom dan op 
donderdag 3 november naar de interactie-
ve en gratis presentatie in de bibliotheek 
in Hendrik-Ido-Ambacht.

Na de laagdrempelige presentatie en uw 
vaak eenvoudige ingrepen is uw tuin beter 
voorbereid op de huidige en toekomstige 
klimaatverandering. Dus ook bijvoorbeeld 
op langdurige hitte en grote hoeveelheden 
neerslag. “Als bezoekers krijgt u vooral 
tips die u thuis direct kunnen toepassen”, 
vertelt Laura Melkert, adviseur duurzaam-

heid van de Omgevingsdienst Zuid-Hol-
land Zuid. “Denk aan tegels eruit, meer 
planten erin, een regenton plaatsen, op 
zoek gaan naar mogelijke subsidies. Het 
is vaak simpeler dan mensen denken.”

Uiteraard mag u tijdens deze presentatie 
ook vragen stellen. U bent van harte uit-
genodigd op donderdag 3 november van 
10.30 tot 12.00 uur in de bibliotheek in 
Cascade, Hoge Kade 50 in Hendrik-Ido-
Ambacht. Deelname aan de presentatie 
van Laura Melkert is gratis en het levert 
u veel op.

Laura Melkert studeerde Future Planet 
Studies aan de Universiteit van Amster-
dam. Na een master Bestuurskunde op 
de Erasmus Universiteit liep ze stage bij 
de gemeente Rotterdam. Ruim twee jaar 
geleden startte ze als trainee bij de Om-
gevingsdienst Zuid-Holland Zuid en sinds 
een jaar maakt ze deel uit van het team 
duurzaamheid. Ze specialiseerde zich in 
onze aanpassingen aan het klimaat en 
vergaarde veel kennis over het verduur-
zamen van tuinen.

Wat
20 oktober tot 8 november

Zaterdag 29 oktober 2022
10.30-12.00 uur

29 oktober t/m 5 november

Woensdag 2 november
19.30-22.00 uur

3 november 2022
10.30-12.00 uur

Waar
De bibliotheek Aanzet in Ambacht 
heeft twee tafels vol boeken over 
duurzaamheid,  voor kinderen en 
voor volwassenen. Daarnaast zijn er 
twee vitrinekasten ingericht over het 
thema duurzaamheid. 

Wandel mee met de duurzame
bomenroute onder begeleiding
van de Ambachtse gids Ruud.
Aanmelden kan via
duurzaam@h-i-ambacht.nl. 
Let op: er is plek voor 15 inwoners.

Duurzaam wonen? Kijk eens bij de 
buren! Op zaterdag 29 oktober en 5
november 2022 stellen huiseigena-
ren hun woning open voor bezoe-
kers.  Kijk voor meer informatie op 
www.duurzamehuizenroute.nl 

Stichting DrechtseStromen bestaat 
10 jaar en viert dit met een energie-
café. Als inwoner kunt bij een van 
de energiecoaches advies krijgen 
over energie besparen. Locatie: de 
Blauwe Kamer van de Bibliotheek 
aan de Groenmarkt 153 in Dor-
drecht.  Aanmelden:
www.drechtsestromen.net 

Tijden de ‘koffi e met’ in de biblio-
theek 10.30-12.00 uur 
in Ambacht krijgt u een gratis lezing 
van Laura Melkert over: Hoe kunt u
uw tuin klimaatvriendelijk en duur-
zaam inrichten?

Benieuwd naar wat er verder nog georganiseerd is in de regio? Hierover 
leest u meer op: 
smartdeltadrechtsteden.nl/projecten-en-campagnes/nationale-klimaatweek
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begroting 2023                 In een Oogopslagbegroting 2023                 In 

Hier vindt u een samenvatting van de gemeentebegroting. Het geeft u een beeld van wat wij het komende jaar willen 
doen en wat dat kost. Deze meerjarenbegroting is de eerste begroting van het nieuwe college.
De oorlog in Oekraïne, vluchtelingen en een stijging van de grondstof- en energieprijzen. Dit zorgt voor onzekerheid bij 
onze inwoners en ondernemers. We doen wat we kunnen om de gevolgen hiervan enigszins dragelijk te houden. Dit 
heeft ook invloed op onze begroting. Zo is de in�atiecorrectie dit jaar hoog en zijn de inkomsten die wij van het Rijk 
ontvangen grillig. Zo ontvangen wij in 2023, '24 en '25 extra inkomsten maar vallen deze in 2026 bijna helemaal weg. 
We kunnen dit geld dus niet gebruiken voor zaken die langdurige dekking vragen. We moeten �nancieel daarom 
voorzichtig en soms inventief zijn. Dankzij ons �nancieel solide beleid kunnen 
we ons nog steeds inzetten voor een mooi Ambacht. Denk aan beter 
groenonderhoud, verkeersveiligheid, bouw van woningen en basisscholen, 
duurzaamheid en versterking van het sociale wijkteam. Naast het bestaande 
beleid gaan we ook aan de slag met nieuwe plannen. Zodra het 
collegewerkprogramma is vastgesteld passen we de begroting 
waar nodig aan. Samen voor Ambacht!

Blijven investeren in een Ambacht waarin het prettig verblijven is

Het college van burgemeester en wethouders

Sociaal, Welzijn, Educatie

waar gaat het naar toe?

inkomsten

waar komt het vandaan?
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Peildatum 
31-12-2021:
32.065 inwoners38,6

MILJOEN

uitgaven

De totale uitgaven voor 2023 
zijn begroot op 100,7 miljoen.

= Begrotingsaldo: € 1.730.000

100
MILJOEN

,7

Onderwijs, sport, cultuur, recreatie, inkomensregelingen, WMO, jeugdzorg 38.593.000€ 1.204€

Ruimtelijke ordening, 
economie en wonen

3,2

MILJOEN

Economie, bedrijvenloket, milieu, ruimtelijke ordening, wonen en bouwen 3.152.000€ 98€

Buitenruimte

Verkeer en vervoer, openbaar groen, riolering, afval, begraafplaats 13.747.000€ 429€

Veiligheid, dienstverlening, 
bestuur en middelen

Openbare orde, brandweer, bestuur en overhead, burgerzaken, treasury 15.918.000€ 496€

Grondbedrijf ± Overig

29,3

MILJOEN

De Volgerlanden, Ambachtsezoom en Centrumgebied

Storting reserves

29.170.000

157.000

€

€

910

5

€

€

verkocht

102
MILJOEN

,5

Totale inkomsten 
voor 2023 

55,2

Rijksbijdragen

15 ,5

Grondbedrijf

Lokale belastingen 
en he�ngen

0,7
Beschikking

over reserves

2,1
Overige inkomsten

29,0verkocht

13,8

MILJOEN

15,9

MILJOEN

inwoner

€

Kengetallen

Aandeel samenwerkingsverbanden  
(GR Drechtsteden, Dienst Jeugd 
& Gezondheid)

Eigen vermogen

Langlopende schulden

Aantal inwoners

Aantal woningen

€ 32.509.000

€ 47.243.000
€ 84.917.000
32.065
12.809 

€

Per 1 januari 2022

?

            rioolheffing Woningeigenaar:           €138,38Meerpersoonshuishoudens:   €63,96Eenpersoonshuishoudens:     €31,92

             AfvalstoffenheffingMeerpersoonshuishoudens: €404,16Eenpersoonshuishoudens:   €288,96

          HondenbelastingEerste hond      €134,76Volgende honden €134,76 per hond

          Hondenbelasting
          Hondenbelasting

Hoeveel betaal ik in 2023* aan:

De gemeenteraad behandelt de begroting op 7 en 10 november. 

Kijk voor de begroting of de behandeling hiervan op:

www.h-i-ambacht.nl. 

Begroting
* onder voorbehoud vaststelling raad

"In 2023 komen we met een tegemoetkoming voor alle huishou-
dens door hen op de woonlasten een korting te geven van € 63,-. 
Voor een gemiddeld huishouden wordt met deze teruggave de 
in�atiecorrectie van de ozb volledig gecompenseerd."

Net als voorgaande jaren verhogen we de 
gemeentelijke belasting (ozb) met de in�atie-
correctie. Deze is met 6,2% dit jaar te hoog 
om zomaar aan de inwoners door te belasten. 
Daarom komt er in 2023 een tegemoetkoming 
voor alle huishoudens.
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De oorlog in Oekraïne, vluchtelingen en een stijging van de grondstof- en energieprijzen. Dit zorgt voor onzekerheid bij 
onze inwoners en ondernemers. We doen wat we kunnen om de gevolgen hiervan enigszins dragelijk te houden. Dit 
heeft ook invloed op onze begroting. Zo is de in�atiecorrectie dit jaar hoog en zijn de inkomsten die wij van het Rijk 
ontvangen grillig. Zo ontvangen wij in 2023, '24 en '25 extra inkomsten maar vallen deze in 2026 bijna helemaal weg. 
We kunnen dit geld dus niet gebruiken voor zaken die langdurige dekking vragen. We moeten �nancieel daarom 
voorzichtig en soms inventief zijn. Dankzij ons �nancieel solide beleid kunnen 
we ons nog steeds inzetten voor een mooi Ambacht. Denk aan beter 
groenonderhoud, verkeersveiligheid, bouw van woningen en basisscholen, 
duurzaamheid en versterking van het sociale wijkteam. Naast het bestaande 
beleid gaan we ook aan de slag met nieuwe plannen. Zodra het 
collegewerkprogramma is vastgesteld passen we de begroting 
waar nodig aan. Samen voor Ambacht!

Blijven investeren in een Ambacht waarin het prettig verblijven is

Het college van burgemeester en wethouders

Sociaal, Welzijn, Educatie

waar gaat het naar toe?

inkomsten

waar komt het vandaan?
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Peildatum 
31-12-2021:
32.065 inwoners38,6

MILJOEN

uitgaven

De totale uitgaven voor 2023 
zijn begroot op 100,7 miljoen.

= Begrotingsaldo: € 1.730.000

100
MILJOEN

,7

Onderwijs, sport, cultuur, recreatie, inkomensregelingen, WMO, jeugdzorg 38.593.000€ 1.204€

Ruimtelijke ordening, 
economie en wonen

3,2

MILJOEN

Economie, bedrijvenloket, milieu, ruimtelijke ordening, wonen en bouwen 3.152.000€ 98€

Buitenruimte

Verkeer en vervoer, openbaar groen, riolering, afval, begraafplaats 13.747.000€ 429€

Veiligheid, dienstverlening, 
bestuur en middelen

Openbare orde, brandweer, bestuur en overhead, burgerzaken, treasury 15.918.000€ 496€

Grondbedrijf ± Overig

29,3

MILJOEN

De Volgerlanden, Ambachtsezoom en Centrumgebied

Storting reserves

29.170.000

157.000

€

€

910

5

€

€

verkocht

102
MILJOEN

,5

Totale inkomsten 
voor 2023 

55,2

Rijksbijdragen

15 ,5

Grondbedrijf

Lokale belastingen 
en he�ngen

0,7
Beschikking

over reserves

2,1
Overige inkomsten

29,0verkocht

13,8

MILJOEN

15,9

MILJOEN

inwoner

€

Kengetallen

Aandeel samenwerkingsverbanden  
(GR Drechtsteden, Dienst Jeugd 
& Gezondheid)

Eigen vermogen

Langlopende schulden

Aantal inwoners

Aantal woningen

€ 32.509.000

€ 47.243.000
€ 84.917.000
32.065
12.809 

€

Per 1 januari 2022

?

            rioolheffing Woningeigenaar:           €138,38Meerpersoonshuishoudens:   €63,96Eenpersoonshuishoudens:     €31,92

             AfvalstoffenheffingMeerpersoonshuishoudens: €404,16Eenpersoonshuishoudens:   €288,96

          HondenbelastingEerste hond      €134,76Volgende honden €134,76 per hond

          Hondenbelasting
          Hondenbelasting

Hoeveel betaal ik in 2023* aan:

De gemeenteraad behandelt de begroting op 7 en 10 november. 

Kijk voor de begroting of de behandeling hiervan op:

www.h-i-ambacht.nl. 

Begroting
* onder voorbehoud vaststelling raad

"In 2023 komen we met een tegemoetkoming voor alle huishou-
dens door hen op de woonlasten een korting te geven van € 63,-. 
Voor een gemiddeld huishouden wordt met deze teruggave de 
in�atiecorrectie van de ozb volledig gecompenseerd."

Net als voorgaande jaren verhogen we de 
gemeentelijke belasting (ozb) met de in�atie-
correctie. Deze is met 6,2% dit jaar te hoog 
om zomaar aan de inwoners door te belasten. 
Daarom komt er in 2023 een tegemoetkoming 
voor alle huishoudens.
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Op maandag 7 
en donderdag 10 
november behandelt 
de gemeenteraad de 
begroting voor 2023. 

Op deze pagina’s leest 
u alvast de eerste 
algemene reactie van de 
politieke partijen op deze 
begroting. Dit is de start 
van het gesprek dat zij op 
7 en 10 november voeren. 

Op beide avonden begint 
de raadsvergadering 
om 19.00 uur. U kunt 
de vergadering fysiek 
bijwonen in de raadzaal of 
volgen via de website van 
de gemeente.

In de begroting kijkt de gemeente 
vooruit. Het is het fi nanciële spoor-
boekje voor de komende jaren. Het 
fundament van dit spoorboekje is 
het coalitieakkoord dat de SGP-
ChristenUnie samen met Gemeente 
Belangen, de VVD en het CDA heeft 
gesloten. Belangrijke punten voor de 
SGP-ChristenUnie zijn de versterking 
van de Ambachtse identiteit en dat de 
winkels op zondag dicht blijven.

De SGP-ChristenUnie zet zich vooral 
in voor het behoud van de Ambachtse 
identiteit. Dit is een dagelijks merkba-
re waarde en bestaat uit veel groen op 
allerlei plekken, een ruime opzet met 
singels en brede wegen, het dorpse 
karakter van onze gemeente en een 
rustige en veilige leefomgeving in een 
stedelijke regio. In Ambacht kijken we 
naar elkaar om en hebben we respect 
voor elkaar en voor elkaars culturele- 
en religieuze achtergronden.

In het bijzonder vindt de SGP-Chris-
tenUnie de zondagsrust belangrijk. 
Deze dag zien wij als een gave van 

God, bedoeld voor rust en bezinning. 
Dat is juist in deze jachtige tijd goed 
voor iedereen.

De SGP-ChristenUnie beseft dat de 
begroting het coalitieakkoord als ba-
sis heeft en dat dit het resultaat is 
van geven en nemen. Helaas is niet 
alles wat onze partij in het verkie-
zingsprogramma heeft staan gereali-
seerd en zijn er punten in het akkoord 
waar wij zeker niet blij mee zijn.

De SGP-ChristenUnie is blij met de 
grotere aandacht voor het gezin door 
het starten van een relatieloket en 
het voornemen om meer woningen te 
gaan bouwen voor starters. Wij zijn 
zeer tevreden over de investering in 
nieuwe schoolgebouwen.

Het degelijke fi nanciële beleid van de 
afgelopen jaren wordt voortgezet. Wij 
gaan instemmen met het voorstel om 
ieder huishouden een tegemoetko-
ming te geven van € 63. Dit in ver-
band met de stijgende prijzen van 
energie en de dagelijkse behoeften.

De fractie van de SGP-ChristenUnie 
zal het komende jaar de vinger aan 
de pols houden als het gaat over 
de uitvoering van alle plannen. Wij 
vragen alle inwoners met ons mee 

te denken en wensen het college en 
onze ambtenaren wijsheid en Gods 
Zegen toe bij de uitwerking van het 
akkoord.

Verwachtingsvol vooruitkijken

Keuzes maken in moeilijke tijden

SGP-ChristenUnie

V.l.n.r. Dirk den Hoedt, Peter Boudewijn, Cornee Bezemer, Cees Timmers,
Leo Platschorre, Annelies Dorst, Erik van Hartingsveldt.
Niet op de foto: Bart van Ginkel en Jeroen van der Laan.

Het afgelopen jaar stond in het te-
ken van corona, de oorlog in Oe-
kraïne en natuurlijk de torenhoge 
energiekosten. Gemeente Belangen 
kwam met het voorstel van de coro-
navoucher, deze is bij ondernemers 
en inwoners goed ontvangen. Voor 
een tegemoetkoming in de ener-
gielasten vergroot de gemeente de 
groep die een extra fi nanciële tege-
moetkoming kan verwachten.

In maart zijn de verkiezingen ge-
weest. Naar aanleiding van de uit-
slag heeft Gemeente Belangen zich 
hard gemaakt voor een extra partij 
in de coalitie. De afspraken binnen 
de coalitie zijn minder gedetailleerd 
dan in voorgaande bestuurstermij-
nen waardoor er meer ruimte is 
voor inbreng vanuit andere partijen. 
Maar hierbij hoort ook een duide-
lijke communicatie naar de inwo-

ners, waarbij we ook de inwoners 
betrekken bij het opstellen van de 
plannen. Dit hebben we in de parti-
cipatienota zo afgesproken.

Het is nu voor evenementen moge-
lijk geworden om voor zeven dagen 
per week een vergunning aan te vra-
gen. Dus ook op zondag kunnen er 
activiteiten georganiseerd gaan wor-
den. Dit zal ook duidelijk gecommu-
niceerd moeten gaan worden.

De eerste ondergrondse containers 
zijn inmiddels vervangen, ook de 
rest zal in komende maanden vol-
gen. Dit alles om de voorbereidin-
gen voor de scheiding van afval te 
bevorderen. Zodra alle containers 
vervangen zijn, begint een proefpe-
riode voor het recycletarief, dit zal 
echter pas per 2024 ingaan. Plas-
tic en groenafval zal ook in de toe-

komst gratis opgehaald worden, en 
vanaf januari wordt plastic wekelijks 
opgehaald.

Het onderhoud van het groen in 
onze gemeente zal weer op hoog 
niveau moeten komen. Veel groen 
draagt bij aan een verlaging van de 
hitte in de zomer en geeft de inwo-
ners een prettig gevoel. Hiermee 
kunnen we ook naar de toekomst 
Hendrik-Ido-Ambacht als een fi jne 
en prettige woonomgeving blijven 
waarborgen.

De verkeersveiligheid blijft voor ons 
een belangrijk thema. Het aanpak-
ken van de verkeersdrukte rond de 
scholen en de bekende knelpunten 
moeten verbeterd gaan worden.

Gemeente Belangen is blij met het 
feit dat we wederom een gezonde 

begroting hebben ontvangen. Ook 
2022 verwachten we af te kunnen 
sluiten met een positief saldo.

We hopen ook de komende jaren 

een goed beleid te kunnen voeren, 
maar als de afgelopen jaren ons iets 
geleerd heeft, is dat niets zeker is.

Meer informatie: info@gembel.nl.

Gemeente Belangen

V.l.n.r. Cinthus van der Lei, Arie Mol, Robbert Stoopman, Marjet Vogelaar, Melis 
Nugteren, Jacob Lieben, Wesley Allijn.

In november spreekt de raad over 
de eerste begroting in een nieuwe 
coalitieperiode. Die begroting is be-
leidsarm, omdat de plannen van de 
coalitie ten tijde van de presentatie 
nog niet uitgewerkt en doorgerekend 
zijn. De fi nanciële situatie kunnen 
we daardoor pas volgend jaar volle-
dig in samenhang bekijken. Hoewel 
de resultaten van dit jaar een po-
sitief saldo laten zien, vraagt 2023 
tegelijkertijd om terughoudendheid. 
Overal stijgen de prijzen en dat raakt 
ook de gemeente. De impact daar-
van is nog onduidelijk, maar zeker 
is dat de gemeenteraad in 2023 op-
lossingen moet zoeken om met die 
stijgende prijzen om te gaan. Voor 
de VVD is lastenverlichting dan be-
langrijk. Voor nu is terughoudend-
heid gepast.

Infl atie
We zien de stijgende energieprijzen 
en een stevig infl atiecijfer in het 

vooruitzicht. Deze prijsstijgingen ra-
ken ons allemaal. Het leven is voor 
ons allemaal duurder geworden. Nor-
maliter stijgen ook de gemeentelijke 
belastingen door een jaarlijkse in-
dexatie. Die indexatie heeft weliswaar 
plaatsgevonden, maar we kiezen er 
dit jaar voor om deze verhoging terug 
te geven aan de inwoners. Hierdoor 
krijgt ieder huishouden € 63 terug. 
Op die manier houden we de lokale 
lasten draaglijker, wat voor de Am-
bachtse VVD een belangrijk punt is.

Hondenbelasting
Een belangrijk element dat direct 
is opgenomen in de begroting voor 
2023 is de vermindering van de 
hondenbelasting. Tot 2023 betaal-
den hondeneigenaren een oplopend 
tarief per hond. De tweede hond 
werd zwaarder belast dan de eerste 
en een derde was nog duurder dan 
de tweede. Echter zijn de schoon-
maakkosten voor de gemeenschap 

per hond gelijk. Daarom schaffen 
we dat oplopende tarief per direct 
af. De belasting op opeenvolgende 
honden gaat daardoor naar bene-
den. De Ambachtse VVD is blij dat 
de hondenbelasting op deze wijze 
wordt verlaagd. 

Evenementen op zondag
Daarnaast hoeft niet alles geld te 
kosten. Zo verbeteren we de leven-
digheid in ons dorp zonder dat dit 
geld kost. De Ambachtse VVD maakt 
het met haar coalitiepartners per di-
rect mogelijk om evenementen op 
zondag te organiseren in Ambacht. 
Een mooi voorbeeld daarvan is het 
recente Jumping-World dat onlangs 
op zondag gasten verwelkomde. De 
Ambachtse VVD weet dat velen, zo-
wel organisatoren als inwoners, deze 
mogelijkheid zullen waarderen.

V.l.n.r. Daan van den Wollenberg, Aat Ouwerkerk, Kim Verlijsdonk en Jordy Wijnmalen.

Lagere lasten en meer levendigheid
VVD

Mocht u ideeën of suggesties voor ons hebben of heeft u vragen over de keu-
zes van de Ambachtse VVD? Stuur dan een bericht naar vvdhia@gmail.com
of kijk op hiambacht.vvd.nl en we spreken u snel.
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Jammer genoeg legt het college van 
burgemeester en wethouders de 
gemeenteraad een beleidsarme be-
groting voor. Dat wil zeggen dat de 
plannen uit het coalitieakkoord nog 
niet zijn verwerkt in deze begroting. 
Er is ook nog geen collegeprogram-
ma waarin de uitgangspunten van de 
nieuwe coalitie zijn vertaald in con-
crete plannen.

Garanties
Als we naar de cijfers kijken die het 
college ons nu voorlegt, valt op dat 
veel hetzelfde blijft. De PvdA wil ga-
ranties voor het bouwen van nieuwe 
scholen. Nu de bouwkosten zo oplo-
pen, moet de gemeente garanderen 
dat de extra kosten worden betaald, 
ook in de komende jaren. Zodat onze 
kinderen en kleinkinderen les krijgen 
in eigentijdse gebouwen.

De PvdA zet zich ervoor in dat nie-
mand buiten de boot valt. Dat ieder-
een een aanvaardbare manier van le-
ven kan handhaven, ook nu aan alle 
kanten alles duurder wordt.
De PvdA pleit voor een ruimhartig 
minimabeleid. Wat dat betreft kan 
Ambacht een voorbeeld nemen aan 
Dordrecht, waar de gemeente uit ei-
gen middelen een aantal regelingen 
aanvult. Ook voor mensen die een 
inkomen hebben tot 140 procent van 
het sociaal minimum.

Socialer
Het coalitieakkoord ademt een con-
servatieve sfeer. Van verschillende 
onderwerpen wordt gezegd dat al-
les in Ambacht prima voor elkaar 
is, en dat we dat vooral zo moeten 
houden. De PvdA vindt Ambacht ook 
een prachtig dorp. We koesteren de 

goede dingen van Ambacht, zoals de 
Zomerparkdag die dit jaar gelukkig 
weer kon worden gehouden.
Maar we vinden ook dat Ambacht 
best wat socialer kan zijn. Dat het 
gemeentebestuur meer uit de ge-
meentelijke middelen mensen tege-
moet kan komen die het nu moeilijk 
hebben. Spreiding van kennis, macht 
en inkomen blijft ons uitgangspunt.

Samenwerking
In het coalitieakkoord wordt een aan-
tal malen genoemd dat het college 
van burgemeester en wethouders be-
ter wil samenwerken met alle partijen 
in de gemeenteraad. Dus niet alleen 
met de partijen die zijn vertegen-
woordigd in het college. Wij staan 
daarvoor open, maar we moeten het 
nog zien gebeuren. Daarom hebben 
we er ook voor gekozen om niet mee 

te doen aan de samenwerking van de 
partijen die in het college zitten.
De PvdA pleit voor een bestuurscul-
tuur waarin niet alles van tevoren 
vastligt. Waarin een open politieke 

uitwisseling van standpunten in de 
gemeenteraad normaal wordt. Waarin 
we meer denken aan de mensen die 
moeilijk kunnen rondkomen in deze 
bijzondere tijden.

 

V.l.n.r. Maarten van den Heuvel, Naeim Safaye, Bert van der Wulp, Arie Scheurwater, 
Peter Libregts.

Het kan socialer
PvdA-HIA

Het leven van bijna iedere inwoner 
van Hendrik-Ido-Ambacht wordt er 
momenteel door beïnvloed: de infl a-
tie en de stijgende kosten, vooral van 
energie. In de begroting van 2023 
vinden we daar helaas maar weinig 
over terug. Alleen de € 63 per huis-
houden die burgemeester en wethou-
ders geven als compensatie voor de 
gemeentelijke lastenstijgingen, geeft 
invulling aan lastenverlichting. Dat 
is een prima signaal, maar naar het 
idee van Realistisch Ambacht is het 
onvoldoende. 

Wanneer de gemeenteraad in no-
vember de begroting voor 2023 be-
spreekt, zullen wij aandringen op 
méér. Het college schrijft over de 
landelijke kostenstijgingen: “We zul-
len doen wat binnen onze mogelijk-
heden ligt om de gevolgen van deze 
prijsstijgingen enigszins dragelijk te 
houden.” Daar willen wij ze graag 
aan houden. Aangezien er onder de 
streep € 1,4 miljoen overblijft, ver-
wachten wij volle steun voor een 

motie die wij gaan indienen om dit 
voordelige saldo in te zetten om de 
druk op de burgers te verlichten. Niet 
alleen voor de groep met de minste 
draagkracht, maar ook voor de men-
sen in de middenklasse die eveneens 
hard worden geraakt. 

Veiligheid 
Wat ons verder opvalt in de begro-
tingsdocumenten is dat geen extra 
geld lijkt te worden uitgetrokken 
voor groenonderhoud en ook niet 
voor extra toezicht op de openbare 
orde en de veiligheid. Beide onder-
werpen stippen wij regelmatig aan en 
vooral voor mooier en netter groen 
is er brede steun in de raad. Bij een 
groeiende gemeente hoort ook dat je 
meer capaciteit vrijmaakt voor hand-
having. Weliswaar zijn we een pret-
tige en leefbare gemeente, maar er 
zijn wel degelijk zorgen bij burgers 
rondom overlast en wangedrag die 
we serieus moeten nemen om het 
veilig te hóuden.

Subsidies
Ook in deze begroting neemt het be-
drag voor subsidies weer fors toe: 
het stijgt met zo’n 6% tot boven de
€ 7 miljoen! Een bruisend vereni-
gingsleven is belangrijk en ook ver-
enigingen hebben het moeilijk. Maar 
wij herinneren ons dat de gemeen-
teraad eerder heeft uitgesproken dat 
3% stijging het maximum zou zijn. 
Dat is een duidelijke afspraak. Het 
college mag hiervoor van ons dus te-
rug naar de tekentafel.

Recycletarief
Tenslotte blijven wij de wens uit-
spreken dat het college tot bezinning 
komt over het recycletarief. Wat er 
ook wordt beweerd, voor ons staat 
vast dat veel huishoudens die écht 
met de beste wil hun afval scheiden, 
veel duurder uit zullen zijn wanneer 
ze vanaf 2024 per zak restafval moe-
ten gaan betalen. Los van het toe-
nemende zwerfafval, willen wij die 
zoveelste kostenstijging graag alsnog 
voorkomen.V.l.n.r. Frank van den Elsen, Oene Doevendans, Bastiaan Bakker en Ferdi de Jong.

Realistisch Ambacht vraagt maximale aandacht voor lastenverlichting!
Realistisch Ambacht

Tegemoetkoming kwetsbare groepen
De huidige crisissen, met als meest 
voelbaar de enorme prijsstijgin-
gen van voedsel en energie, hou-
den veel mensen uit de slaap, ook 
in Ambacht. 75 Huishoudens bij de 
voedselbank, kinderen en ouders die 
contributies voor sport en vereniging 
niet meer kunnen betalen, die niet 
meer mee kunnen doen aan onze 
sociale samenleving. Het Rijk komt 
met forse maatregelen, maar het is 
niet genoeg en te laat. Wij vinden 
dat we er als gemeente moeten zijn 
voor onze inwoners in de knel. Dat is 
wat ons betreft direct uitbreiding van 
de groep huishoudens die een tege-
moetkoming krijgt om de energiere-
kening te betalen, verhoging van het 
persoonlijk minimabudget en extra 
geld voor minima-gezinnen met ou-
dere kinderen, de meest kwetsbare 
groep. Niemand mag deze winter in 
de kou zitten.

Wonen
Huizen zijn onbereikbaar voor star-
ters en veel woningen zijn niet ge-
schikt voor onze ouderen waardoor 
doorstroming stokt. Ons antwoord 
is bouwen voor deze doelgroepen 
waar het nog kan en/of bestaande 
bouw aanpassen aan de behoefte, 
en scheef wonen tegengaan. 

Vrijwilligers, mantelzorgers,
verenigingen
Aandacht is verder nodig voor onder-
steuning van vrijwilligers, ontlasting 
van mantelzorgers en faciliteren van 
verenigingen als zij het hoofd niet 
boven water kunnen houden door 
sterk oplopende kosten:
- Voor vrijwilligers pleiten we voor 

een ontwikkelfonds zodat vrijwil-
ligerswerk aantrekkelijker wordt. 

- Respijtzorg aan huis kan voor de 
noodzakelijke rust zorgen voor 
mantelzorgers. 

- Verenigingen vormen de basis van 

de sociale verbinding in ons dorp, 
of het nu gaat om sport, spel of 
anderszins. Ook zij hebben het 
moeilijk in de huidige crisistijd. La-
ten we als gemeente dat doen wat 
nodig is. 

Doen wat nodig is, is ook Cascade 
revitaliseren tot een écht levendig 
dorpshuis, dé ontmoetingsplek voor 
alle Ambachters.

Ondernemers
Ondernemers kregen in 2021 en 2022 
al te maken met obstakels. In 2023 
houden deze belemmeringen aan. 
Hoe om te gaan met de forse infl a-
tie, schaarste in grondstoffen, hoge 
gasprijzen? Als gemeente zullen we 
samen met de lokale ondernemers 
aan oplossingen moeten werken. Sa-
men met de ondernemers een nieuw 
Actieplan Lokale Economie maken en 
het verder uitvoeren van de detail-
handelsvisie. 
De begroting 2023-2026 is sluitend, 

een fl inke prestatie. We roepen op 
de ruimte binnen de begroting te ge-
bruiken voor genoemde wensen en 
uitvoering van het coalitieprogram-
ma, te doen wat nodig is.

Samen de schouders eronder met 
solidariteit als uitgangspunt om de 
crisissen het hoofd te bieden en Am-
bacht nog mooier te maken.

V.l.n.r. Henk de Waard, Eyup Karso, Wenny van der Hee, Robert Calkhoven.

Hendrik-Ido-
Ambacht

CDA Ambacht: stevig wensenlijstje voor aanpassing begroting
CDA H.I.Ambacht
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Het college van burgemeester en 
wethouders heeft een sluitende 
begroting gepresenteerd. De woon-
lasten zijn in het algemeen met de 
huidige infl atie (6,2%) geïndexeerd. 
De afvalstoffenheffi ng is zelfs met 
een hoger percentage verhoogd. Op 
dit tarief zal voor elk gezin in onze 
gemeente in 2023 een korting van 
63 euro worden gegeven in verband 
met de hoge infl atoire stijging. De 
fractie van EVA kan dit ondersteu-
nen. Wel vraagt onze fractie zich 
af of het nodig is de rioolbelasting 
weer te verhogen. Er is een voorzie-
ning of reserve riolering, die als doel 
heeft het gelijkmatig verdelen van 
kosten in de tijd om schommelingen 
te voorkomen. De voorziening wordt 
gevoed met het verschil tussen de 
jaarlijkse exploitatiekosten van de 
riolering en de inkomsten uit de 
riolering. Het bedrag in de huidige 
voorziening is 7,3 miljoen. Wij zijn 

van mening dat het niet noodzake-
lijk is het tarief weer te verhogen.

Hondenbelasting
Op 12 september jl. hebben wij als 
fractie een motie ingediend om de 
hondenbelasting af te schaffen dan 
wel in de toekomst slechts de kos-
ten te berekenen, die de gemeente 
maakt voor de hondenbezitter. Doel 
hiervan was de hondenbezitter 
niet meer te belasten dan de an-
dere inwoners, aangezien ongeveer 
120.000 euro van de hondenbelas-
ting aangewend wordt voor andere 
gemeentelijke uitgaven. Deze motie 
werd gesteund door de oppositie, 
maar verworpen door de meerder-
heid in de Raad. Tijdens de begro-
tingsbehandeling op 7 november 
a.s. zullen wij opnieuw aandacht 
vragen voor het slechts doorbereke-
nen van de kosten via het indienen 
van een amendement, waarbij wordt 

voorgesteld de hondenbelasting te 
beschouwen als een doelbelasting. 
Bij een doelbelasting worden alleen 
de kosten berekend zoals bij de ri-
olering.

Wonen
Een van de grootste problemen in 
onze gemeente is het vinden van 
een woning, vooral voor jongeren. 
Onze gemeente is bijna volgebouwd. 
De wachtlijsten zijn niet korter ge-
worden. Er resteren nog percelen bij 
de vervangende bouw van de scho-
len. De grond tegenover de Schoof 
zal nog worden bebouwd. Hier zal 
een gedeelte koop- en huurwonin-
gen verrijzen. Wij zijn een gemeente 
met minimale hoogbouw. Wellicht 
zijn er mogelijkheden om eenmalig 
enige hoogbouw toe te staan dan 
wel fl exwonen of tiny houses. Overi-
gens heeft het kabinet het aantal so-
ciale woningen bepaald op 30%. De 

gemeente heeft de vrijheid hiervan 
af te wijken. De gemeente heeft nu 
ongeveer 27% sociale woningbouw.

Website
Voor meer informatie verwijzen wij 
naar onze website: www.eva-hia.nl.

V.l.n.r. Adrie Scheurwater, Arno Stam, Jeanette van Santen en Theo Janssen.

Een brug slaan naar de inwoners
Echt voor Ambacht

We leven in een onrustige en onzeke-
re tijd. De oorlog in Oekraïne is hier 
een voorbeeld van. Het is dan ook 
van belang dat wij de gevluchte men-
sen uit Oekraïne zoveel als mogelijk 
helpen. Ook in ons land is onrust 
door de grote problemen zoals onder 
andere de energie, het klimaat en de 
landbouw. Deze problemen raken de 
inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht 
ook.

Met elkaar kunnen en willen we in-
zetten op een samenleving die klaar-
staat voor elkaar en zorgt dat men 
zoveel als mogelijk waar nodig fi nan-
cieel of op een andere manier gehol-
pen wordt. D66 zal de voorstellen, 
die hulp, op welke manier dan ook 
geven, steunen en eventueel actief 
meewerken. D66 is blij met de snelle 
actie van de wethouder van Welzijn 
om in Ambacht op korte termijn fi -
nanciële steun te geven aan de in-
woners. Ondanks het goede leef- en 
woonklimaat in Hendrik-Ido-Ambacht 
zijn er ook aandachtspunten die ver-
beterd kunnen worden.

Jeugd en jongeren
Wij denken hierbij aan de proble-
matiek bij de jeugd en jongeren. De 

jeugdzorg vraagt veel aandacht. D66 
is van mening dat deskundige onder-
steuning voor de jeugd noodzakelijk 
is, ondanks de fi nanciële consequen-
ties. Wanneer wij het over de jonge-
ren hebben, gaan onze gedachten 
ook uit naar de jongeren waar geen 
ruimte voor ontspanning is. Er is een 
groep die bijvoorbeeld denkt aan 
een knutsel-/hobbyruimte. Voor deze 
groep is Ambacht een saai, jeugdon-
vriendelijk dorp. D66 rekent erop dat 
het nieuwe college hier aandacht aan 
zal schenken en met de jongeren in 
gesprek zal gaan om op korte termijn 
een oplossing te vinden.

Wonen ouderen, starters en jongeren
Waar D66 ook aandacht voor vraagt 
zijn de starters, ouderen en jongeren 
die een woning zoeken. Tijdens de 
verkiezingen hebben wij naar voren 
gebracht dat het voor deze groep 
prachtig zou zijn als meer in de 
hoogte gebouwd zou worden aan de 
Noord en dat daar voor genoemde 
groep betaalbare woningen zouden 
komen. Wij zijn benieuwd of er ook 
andere partijen zijn die dit idee kun-
nen en willen steunen.

Andere belangrijke onderwerpen
Naast voorgaande punten zijn er voor 
D66 meer belangrijke onderwerpen 
waarvan wij tijdens de verkiezingen 
al aangegeven hebben hier aandacht 
aan te willen schenken. Dit zijn onder 
andere: meer veilige wandel- en fi ets-
paden, inrichten van wijken met 30 
km-zones, solide ouderenbeleid, sub-
sidies voor verduurzamen van wonin-
gen, aandacht voor kunst en cultuur 

en een burgemeester gekozen door 
de inwoners.

Tot slot
D66 rekent erop dat genoemde on-
derwerpen binnenkort aan de orde 
komen. Tevens gaan wij ervan uit 
dat het energieneutrale binnenbad 
De Louwert vanaf 1 januari 2023 voor 
iedereen op zondag geopend zal zijn.

De aandacht van D66 gaat uit naar…. 
D66 HIADe gemeente maakt elk 

jaar de begroting. Daarin 
staat welke plannen 
de gemeente voor het 
komende jaar heeft, 
wat die plannen kosten 
en welke inkomsten zij 
verwacht.

De begroting is een 
belangrijk instrument 
van de raad om te sturen 
op de plannen van het 
college. Door de begroting 
vast te stellen, geeft 
de gemeenteraad het 
college toestemming om 
geld uit te geven aan de 
afgesproken activiteiten.

Door het jaar heen houdt 
de gemeenteraad een 
vinger aan de pols bij de 
uitwerking van de plannen.

In deze raadzaal van het gemeentehuis behandelt de gemeenteraad 
op maandag 7 en donderdag 10 november de begroting voor 2023.

U kunt daarbij aanwezig zijn. Ook is het mogelijk de vergaderingen 
online te volgen via de website van de gemeente.

De vergaderingen beginnen om 19.00 uur.


