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De gemeente stuurt vanaf dinsdag 
24 mei de Coronavoucher Ambacht 
van € 25 naar alle huishoudens in 
Ambacht. Deze voucher is te beste-
den bij ondernemers, (maatschap-
pelijke) organisaties, kerken en 
verenigingen die onder de corona-
lockdowns financieel hebben gele-
den. André Flach, wethouder Econo-
mie: “We willen als gemeente heel 
graag een gebaar maken!”

Al eerder deed de gemeente een op-
roep om lokaal te kopen. “We heb-
ben er in Ambacht allemaal belang 
bij dat ondernemers, verenigingen 
en kerken blijven bestaan”, legt 
André Flach uit. “Tijdens de corona-
periode heb ik naast persoonlijk 
leed ook veel verdriet en wanhoop 
bij ondernemers gezien. Pensioenen 
zijn uitgegeven, er is geld geleend 
van de kinderen, dat is triest. Intus-
sen buffelden ondernemers door en 
maakten ze gebruik van rijksrege-
lingen om het hoofd boven water 
te houden. Ze hebben veel moeten 
inleveren uit verantwoordelijkheid 
voor de nationale volksgezondheid. 
Dit is een gebaar om iets terug te 
doen.”

Symbolisch gebaar
Een morele en economische steun in 
de rug voor de getroffen organisaties 
en ondernemers. Maar het is ook 
een cadeautje aan de inwoners. Het 
idee van de vouchers komt uit de ge-
meente Krimpen aan den IJssel, waar 
het een groot succes was. Flach: 
“Corona is nog niet weg uit onze 
samenleving, maar het lijkt beheers-
baar en overzichtelijk geworden te 
zijn. Met de Coronavoucher Ambacht 
doen we een symbolisch gebaar om 
een periode af te sluiten. Het is trou-
wens ook mogelijk om de € 25 als 
donatie te doen, voor de kerk, voor 
de vereniging of voor een getroffen 
ondernemer. Ik roep organisaties in 
Ambacht op om mee te doen.”

Voorwaarden en aanmelden?
De voorwaarden om aan de vou-
cheractie mee te doen vindt u op 
www.coronavoucherambacht.nl.
Hier kunt u zich tussen dinsdag 2 
en zondag 15 mei ook direct aan-
melden. Vóór dinsdag 24 mei ont-
vangt u promotiemateriaal om te 
laten zien dat u meedoet aan de 
voucheractie. Hebt u vragen? Stuur 
dan een mail naar Miriam Boere via 
coronavoucherambacht@h-i-ambacht.nl.

Introductie SOS-toegang

Coronavoucher van € 25 voor alle huishoudens in Ambacht

Vijf inwoners van Ambacht Koninklijk onderscheiden
Tijdens de jaarlijkse Lintjesregen reikte burgemeester Jan Heijkoop op dinsdag 26 april vijf Koninklijke onderscheidingen uit. Burgemeester Heijkoop: 
“Ambacht kent heel veel vrijwilligers en als burgemeester ben ik daar erg trots op! De vijf Ambachters bij wie ik vanmorgen een lintje mocht opspelden, zetten 
zich al jaren vrijwillig in voor de Ambachtse samenleving. Deze waardering in de vorm van een Koninklijke onderscheiding is dan ook meer dan verdiend!”

Organisaties en ondernemers: meld u aan!

Mevrouw Dicky Kamphuis-Smith zet 
zich ruim 25 jaar in voor de Vrije 
Evangelische gemeente Maranatha. 
Daarnaast verzorgt zij opvang van 
mensen in nood, gaat mee op bui-
tenlandse reizen en ondersteunt 
zendelingen in Brazilië en België. Bij 
De Blije Borgh is zij zeer actief op 
pastoraal gebied. Mevrouw Kamphuis 
wordt omschreven als een trouw en 
oprecht persoon die altijd klaar staat 
voor iedereen.

In noodsituaties is het belangrijk 
dat bijvoorbeeld de ambulance u 
snel kan bereiken. Bij bijvoorbeeld 
bedrijven of woningen op grote per-
celen kan dit een probleem zijn, om-
dat een hek of slagboom de toegang 
blokkeert waardoor hulpverleners 
niet verder kunnen. Hiervoor bestaat 

een technische oplossing: SOS-toe-
gang.

Onze Ambulancedienst Zuid-Holland 
Zuid is aangesloten bij SOS-toegang. 
Onlangs is op drie adressen in onze 
gemeente SOS-toegang als eerste 
geïnstalleerd. Vanuit de gedachte 

‘goed voorbeeld doet goed volgen’ 
verwijzen wij u graag naar de web-
site van SOS-toegang
www.sostoegang.nl.
Uiteraard kunt u ook bij onze mede-
werkers van Team leefbaarheid & vei-
ligheid terecht. U kunt hen bereiken 
via e-mail melding@ambachtveilig.nl.

De heer Henk Hellenthal is al zo’n 39 
jaar actief als vrijwilliger op velerlei 
gebied, zowel lokaal als regionaal. 
Zoals voor de Maranatha kerk, de 
Stichting Het Passion, de PCOB en 
de Vereniging van Gepensioneerden 
van de vm. N.V. Koninklijke Rotter-
damsche Lloyd/Willem Ruys & zonen. 
Typerend voor de heer Hellenthal is 
zijn bevlogenheid, verantwoordelijk-
heidsgevoel en meer doen dan wat 
er van hem werd verwacht.

De heer John Middendorp zet zich 
sinds de jaren tachtig in voor voet-
balvereniging ASWH. In diverse be-
stuurstaken, maar ook als trainer van 
de jeugdteams. De heer Middendorp 
maakt veel indruk bij de jeugd door 
zijn rustige karakter en respectvolle 
manier van omgang. Zijn doel is 
vooral zorgen dat de jeugd op een 
verantwoorde wijze kan sporten.

Wekelijks muzikaal plezier mogelijk 
maken, met dit doel richtten de heer 
Martin van der Vegt en zijn vrouw 
in 2001 het Ambachtse koor Vocal 
Popgroup Re-flax op. Naast zijn ja-
renlange inzet voor Re-flax als voor-
zitter en penningmeester prijst men 
hem ook om zijn betrokkenheid bij 
de opvang van Syrische vluchtelingen 
vanaf 2015. De heer Van der Vegt en 
zijn vrouw vingen via de Stichting Eu-
ropa Kinderhulp jaarlijks thuis kwets-
bare kinderen op om hen een mooie 
vakantie te bezorgen.

De heer Jelle Van der Weijde is bijna 
20 jaar lokaal en regionaal als vrijwil-
liger actief. Hij was één van de op-
richters en tegenwoordig bestuurslid/
secretaris van de Stichting Ambacht 
Samen. Hij is voorzitter van de Stich-
ting Bezoekerspunt Sophiapolder, 
begeleidde de vorming van een 
nieuw bestuur van de Stichting Ver-
keersregelaars en was onder andere 
jeugdouderling, voorzitter taakgroep 
jeugdzaken van de Gereformeerde 
Jeugdcentrale, organisator Feest van 
de Geest, voorzitter Stichting Cas-
cade, lid en voorzitter Raad van Toe-
zicht van de Stichting De Blije Borgh. 
De heer Van der Weijde is een inspi-
rator die zelf graag de handen uit de 
mouwen steekt om dingen te kunnen 
realiseren. 
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Week van ons water

De Tegeltaxi: een groot succes!

Prikken zonder afspraak in Cascade

Ga voor groen op uw dak!

04 m
ei Dodenherdenking

05 m
ei Bevrijdingsdag

09 m
ei

Om 20.00 uur
Raadsvergadering

18 m
ei

Om 20.00 uur
Commissie ABA -
Financiën

30 m
ei Avond4daagse

Meer informatie vindt u op 
www.h-i-ambacht.nl

Agenda

Collecte
Er is geen collecte deze week.

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;

 21 april t/m 3 mei 2022.

 Schoffel afgesloten tussen Zeis 
en Spade;

 2 t/m 23 mei.

 Overige werkzaamheden,
 op diverse plaatsen:

• Kappen van 68 vergunningsvrije 
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 
bomenbestand: april 2021 - 
oktober 2022.

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

• Aanplant groen in De Laantjes; 
vanaf 7 februari. 

• Diverse werkzaamheden aan 
watergangen; inventarisaties 
beschoeiingen: tot en met mei 
2022.
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2
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4
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Openbare raadsvergadering maandag 9 mei 2022
Op 9 mei a.s. vindt er een raadsver-
gadering plaats. Deze vergadering 
start om 20.00 uur en zal digitaal te 
volgen zijn. U kunt als publiek via 
de website van de gemeente de ver-
gadering in beeld en geluid volgen: 
https://hendrikidoambacht.raadsin-
formatie.nl/ 

Op de agenda staan de volgende 
vaste punten: opening, vaststelling 
van de agenda, spreekrecht burgers, 
vragenhalfuurtje raadsleden, notu-

len vorige raadsvergadering, lijst 
van ingekomen stukken en eventu-
ele mededelingen en de sluiting.

Op grond van de adviezen van de 
raadscommissies zijn de raadsvoor-
stellen onderverdeeld in hamerstuk-
ken (H) en debatstukken (D).

De raad behandelt de volgende 
voorstellen:
8.  Raadsvoorstellen Welzijn,
  Onderwijs en Sociale Zaken

8.1 H Nieuwe verordening
  jeugdhulp 2022
9.  Raadsvoorstellen Ruimtelijke
  Zaken - De Volgerlanden
9.1 H Zienswijze conceptbegroting
  GR Gevudo 2023

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

Wilt u uw mening geven over een 
agendapunt? Maak dan gebruik 
van het spreekrecht aan het begin 
van de vergadering. Dit dient u ten 
minste 48 uur voor aanvang van de 
vergadering te melden bij de griffier. 
De griffier is bereikbaar via telefoon-
nummer 14 078 en e-mail gh.logt@h-
i-ambacht.nl. Geef hierbij uw naam, 
(mail)adres, telefoonnummer en het 
onderwerp door waarover u iets wilt 
zeggen.

Tijdens de vergadering krijgt u maxi-
maal vijf minuten het woord van 
de voorzitter. Wanneer er meerdere 
insprekers zijn gaat dit in volgorde 
van aanmelding. Tenslotte doet de 
voorzitter of een lid van de raad een 
voorstel voor de behandeling van 
uw inbreng. De totale spreektijd be-
draagt dertig minuten. Meer over het 
spreekrecht kunt u lezen in de ge-
meentegids en op de gemeentesite.

Nederland Waterland… in onze wa-
terrijke regio kunt u het water op 
veel plekken beleven en erover leren. 
Tot en met zondag 15 mei is het de 
landelijke Week van ons water. Een 
leuke aanleiding voor een ‘spette-
rend’ uitstapje.

Zo kunt u bijvoorbeeld een bootje 
of kano huren bij het Biesboschcen-
trum Dordrecht, een bezoekje bren-
gen aan de molens van Kinderdijk 
of het Nationaal Baggermuseum ont-
dekken. Meer activiteiten vindt u op 
www.weizigt.nl/weekvanonswater.

Waterles
Een gastdocent van Duurzaamheids-
centrum Weizigt geeft deze week bij 
groep 6 van de Stadhouder Willem 
3 school een speciale waterles: de 

Kracht van water in de Drechteden. 
De les begint met wat geschiedenis 
over de Elisabethsvloed, het ont-
staan van de waterschappen en de 
molens van Kinderdijk. Ook is er bij 
de les aandacht voor het unieke zoet-
watergetijdegebied De Biesbosch en 
de bijzondere bewoners, zoals de vis-

arend en de bever. Het laatste deel 
van de les gaat over hoe we droge 
voeten houden, ook in de toekomst!

Scholen die ook een leerzame wa-
terles willen volgen kunnen contact 
opnemen met Weizigt via:
educatieweizigt@dordrecht.nl.

Bijna 4300 kilo tuintegels opgehaald. 
Het prachtige resultaat van de Tegel-
taxi. Dus na vrijdag 22 en vrijdag 29 
april krijgt de Tegeltaxi in het najaar 
waarschijnlijk een vervolg.

“De inwoners waren erg blij en ze 
noemden de tegeltaxi een mooi ini-
tiatief”, vertellen chauffeurs en te-
geltillers Arie Verheij en Remco de 
Man. Alle gewipte tegels tellen tot 
eind oktober 2022 mee voor het 
NK Tegelwippen, waar de gemeente 
aan meedoet. Tegels vervangen door 
groen maakt Ambacht meer klimaat-
bestendig, aangenamer voor insecten 

en dieren, koeler op warme dagen én 
veel mooier! Kijk voor meer informatie 
op www.h-i-ambacht.nl/tegelwippen.

Tweede leven
De opgehaalde tegels worden gebro-
ken en gemalen en daarna als grond-
stof gebruikt voor het maken van be-
ton. Zo krijgen de tegels een tweede 
leven en is er geen sprake van rest-
afval. Vanwege het succes van de 
Tegeltaxi rijdt die waarschijnlijk in 
het najaar weer. Intussen kunt u uw 
oude tuintegels zelf naar Milieustraat 
Noordpolder (Crezéepolderweg 9) 
brengen.

GGD Zuid-Holland-Zuid heeft een tijde-
lijke vaccinatieplek ingericht in Casca-
de. Inwoners van 12 jaar of ouder kun-
nen op maandag en dinsdag zonder 
afspraak langskomen om zich te laten 
vaccineren tegen het coronavirus.

Voor wie?
Inwoners vanaf 18 jaar kunnen voor 

hun vaccinatie terecht bij één van de 
tijdelijke vaccinatielocaties. Oekra-
iense vluchtelingen die hier verblij-
ven zijn ook van harte welkom om 
zich gratis te laten vaccineren tegen 
het coronavirus. Op de tijdelijke vac-
cinatielocaties wordt gevaccineerd 
met het mRNA-vaccin van BioNTech/
Pfizer.

Waar en wanneer?
• Week 18 t/m week 24.
• Maandag en dinsdag (met
 uitzondering van maandag 6 juni
 i.v.m. Tweede Pinksterdag).
• Openingstijden: 12:00 uur - 18:00 uur.
• Locatie: Cascade, Hoge kade 50,
 Hendrik-Ido-Ambacht.

De gemeente organiseert weer een 
groendakactie, samen met Groen-
dakcoach. Leg tussen 4 mei en 2 juli 
2022 tegen aantrekkelijke voorwaar-
den een groendak aan. En we verlo-
ten ook 10 m2 groendak onder inwo-
ners die in de actieperiode besluiten 
een groendak aan te leggen. Op vrij-
dag 13 mei is er een inloopmiddag.

De sedumplantjes op een groendak 
zijn niet alleen leuk om te zien, maar 
ze hebben ook veel voordelen: de 
plantjes beschermen het dak tegen 
zonlicht en andere weersomstandig-
heden en ze dragen door hun grote 
water-bufferende vermogen bij aan 
de aanpassing aan het klimaat. Bo-
vendien versterkt een groendak de 

biodiversiteit. Een slimme, duurzame 
en milieubewuste investering dus.

Inloopmiddag
Hebt u interesse in een groendak of 
wilt u meer weten over de actie? Op 
vrijdag 13 mei van 13:00 tot 15:00 uur 
organiseert Groendakcoach een inloop-
middag (Tasveld 5, Hendrik-Ido-Am-
bacht). Hier kunt u het groene ‘expe-
rience center’ dak van Groendakcoach 
bekijken en voelen en ook vragen stel-
len over groene daken en de actie.

Meer informatie?
Ga naar www.groendakcoach.nl/hia-
zomeractie en meldt u vandaag nog 
aan voor de groendakactie. U vindt 
hier ook de actievoorwaarden.

Kom naar de inloopmiddag op 13 mei

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

http://www.groendakcoach.nl/hia-zomeractie
http://www.groendakcoach.nl/hia-zomeractie
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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.

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.

Officiële publicaties

Verleende besluiten APV en bijzondere wetten**
Van Valckensteinstraat 10, plaatsen autolaadkraan | gehele gemeente, Avondvierdaagse | 
Baxpark, Foodtruck Festival.

Nieuwe aanvragen
Aert van Nesstraat 68, realiseren dakkapel/voorzijde | Noordeinde 200, realiseren tijdelijke 
units voor opvang Oekraïense vluchtelingen | Reeweg 37, wijzigen voorgevel.

Besluit weigering omgevingsvergunning**
De Liesewey 49, maken uitweg.

Verleende omgevingsvergunningen**
Energieweg 1p, bouwen bedrijfspand | Natuursteenweg 6, bouwen bedrijfshal | Noordeinde 
200, realiseren tijdelijke units voor opvang Oekraïense vluchtelingen.

Verkeersbesluiten
Emmasingel, gehandicaptenparkeerplaats | Druivengaarde, aanleg 
voetgangersoversteekplaats | Druivengaarde, aanpassen venstertijden laad- en loszone.

* 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.


