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Sinds vier weken ligt het rivier-
cruiseschip voor de opvang van 
vluchtelingen aan de Citadelkade 
in Hendrik-Ido-Ambacht. Inmiddels 
hebben ruim 80 Oekraïners er een 
tijdelijk onderdak gevonden. Vorige 
week heb ik een bezoek gebracht 
aan het schip omdat ik met eigen 
ogen wilde zien hoe het met de Oe-
kraïense vluchtelingen gaat. Ik wilde 
ze graag welkom heten en een hart 
onder de riem steken.

Wat ik uit de persoonlijke gesprek-
ken merkte, is dat onze tijdelijke 
inwoners redelijk tot rust zijn geko-
men. Ondanks de verschrikkelijke 
aanleiding om hier te zijn, voelen 
ze zich min of meer op hun gemak 
op het schip. Daarbij speelt de gast-

vrije ontvangst mee die we met z’n 
allen in Ambacht aan de Oekraï-
ners hebben gegeven. Het leed van 
deze mensen is groot en ik vind het 
prachtig om te zien hoe ieders hart 
in Ambacht openging om deze men-
sen een tijdelijk onderdak te bieden.

De mensen beginnen hun draai te 
vinden op het schip. Een aantal van 
hen is via een uitzendbureau aan het 
werk. En er vindt inmiddels aantal 
activiteiten plaats op het schip. Er is 
bijvoorbeeld een stel dat een quiz 
organiseert en een kunstenares die 
indrukwekkende schilderijen maakt 
en geïnteresseerden aan boord les-
geeft.
Onlangs gebeurde er nog iets moois: 
de Vereniging Ambachtse Onder-

nemers bedacht en lanceerde een 
website waarop hulpgoederen voor 
de vluchtelingen werden gevraagd 
en aangeboden. Bijvoorbeeld ook 
schilderbenodigdheden voor de kun-
stenares. Het doet mij veel deugd te 
horen dat ondernemers uit Ambacht 
via deze website massaal goederen 
aanbieden. Neemt u gerust eens een 
kijkje op www.ambachtwerkt.nl, dan 
ziet u hoe deze website werkt.

Tijdens mijn bezoek merkte ik ook 
het belang van tolken aan boord. 
Zij staan de vluchtelingen bij voor 
formele aangelegenheden, zoals ge-
sprekken met de sociale dienst. Het 
was heel fijn om, via de tolk, een 
echt goed gesprek te kunnen voeren 
met de mensen op het schip. Dus 

mochten er vrijwilligers 
zijn die Oekraïens 
spreken, dan zijn zij 
van harte welkom.

Intussen werken we 
aan de opvang van 
meer Oekraïners op 
het schip. Want er 
kunnen nog ongeveer 
100 vluchtelingen tijde-
lijk onderdak op vinden. 
Ik ben er na mijn bezoek 
van overtuigd dat ook zij zich 
welkom gaan voelen in Ambacht.

Jan Heijkoop
Burgemeester Hendrik-Ido-Ambacht

Blog van de burgemeester
Beste Ambachters,

Convenant Ondernemersfonds 
ondertekend

Inspiratiegids klimaat en biodiversiteit

Onder een stralende zon teken-
den Gert de Jong, voorzitter van 
de Stichting Ondernemersfonds 
Hendrik-Ido-Ambacht en wethouder 
Economie André Flach het conve-
nant Ondernemersfonds Ambacht.

Alle ondernemers in Ambacht dra-
gen sinds dit jaar via een verhoging 

op het OZB-tarief bij aan het fonds. 
Als de trekkingsgebieden duidelijk 
zijn, kunnen ondernemers, vast-
goedeigenaren, zorginstellingen, 
onderwijs, sport en andere maat-
schappelijke instellingen samen 
bestedingsdoelen bepalen en die 
bekostigen met een aanspraak op 
het fonds. Het ondernemersfonds 

wordt bestuurd door Stichting On-
dernemersfonds Hendrik-Ido-Am-
bacht. Voorzitter is Gert de Jong: 
“Met het Ondernemersfonds is er 
geld beschikbaar wat er anders niet 
was geweest. Dit biedt kansen om 
bedrijventerreinen en winkelcentra 
een kwalitatieve impuls te geven.”

Convenant
Juridische en financiële afspraken 
zijn nu vastgelegd in het conve-
nant. De afspraken gaan onder 
andere over de samenwerking, de 
subsidie en de prestaties die we-
derzijds verwacht worden. Wethou-
der André Flach tekende het conve-
nant namens de gemeente. Namens 
Stichting Ondernemersfonds Hen-
drik-Ido-Ambacht tekenden voorzit-
ter Gert de Jong en secretaris Wim 
Bergsen.

Meer informatie vindt u op 
www.ondernemersfondsambacht.nl.

De gemeente heeft veel geïnves-
teerd in het zo biodivers en kli-
maatadaptief mogelijk inrichten 
van de openbare ruimte van cir-
culair bedrijvenpark Ambachtse-
zoom. We willen ondernemers 
op het circulair bedrijvenpark 
helpen om hun kavel natuurlijk 
en klimaatadaptief in te richten. 
Daarom hebben we een Inspira-
tiegids Klimaat en Biodiversiteit 
ontwikkeld.

De inrichting van de kavel (dak, 
gevel, buitenruimte, groenzone) 
hangt af van de persoonlijke 
smaak. Dit kan bijvoorbeeld na-
tuurlijk en weelderig zijn, maar 
ook strak en zakelijk. In de In-
spiratiegids staan tips voor elk 
type inrichting. Met voorbeelden 
en handige lijstjes van mogelijke 
(inheemse) beplanting. En een in-

dicatie van hoe intensief aanleg en 
beheer is. Met sterren (***) geven 
we aan wat de meerwaarde is voor 
biodiversiteit en klimaatadaptatie. 

Ook interessant voor andere onder-
nemers en inwoners! Nieuwsgierig? 
Kijk dan op https://bit.ly/3QACsQC. 

Ondernemers Vertraging 

eenmalige 

energietoeslag

Hulp bij energie besparen? 

Vul de enquête in

Onder bepaalde voorwaarden is het 
mogelijk een eenmalige energietoe-
slag aan te vragen bij de Sociale 
Dienst Drechtsteden. Dat leverde een 
groot aantal aanvragen op. Daarom 
is er nu vertraging ontstaan in de 
afhandeling van alle aanvragen. In 
plaats van de wettelijke 8 weken, is 
de beslistermijn gewijzigd in 14 we-
ken. Wilt u ook een eenmalige ener-
gietoeslag aanvragen? Ga dan naar: 
https://bit.ly/3zPr0eb.

De gemeente biedt u hulp bij het be-
sparen van energie. Want dat is goed 
voor het klimaat én uw portemonnee.

Het afgelopen jaar waren er verschil-
lende acties om u te helpen met ener-
gie besparen. Wij zijn erg benieuwd 
wat u van deze acties vond en hoe 
we u in de toekomst verder kunnen 
helpen met energie besparen. Daar-

om heeft de gemeente een vragenlijst 
opgesteld. Via deze enquête krijgt de 
gemeente inzicht in wat voor u be-
langrijk is bij het verduurzamen van 
uw huis. Zo kan de gemeente u in de 
toekomst nog beter helpen.

Op www.ocdvragenlijst.nl staat de en-
quête. Vervolgens klikt u op ‘Vragen-
lijst Energie Hendrik-Ido-Ambacht’.
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Zomerparkdag

Meer informatie over de
activiteiten kunt u vinden
op www.h-i-ambacht.nl
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Collecte
Nationaal MS Fonds in de periode 
van 27 juni t/m 2 juli 2022.

Werk in de wijk
 Ambachtsezoom: bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark tot medio 2022.

  
 Inrichten Waterbusplein, tot 
voorjaar 2022. 

 Spade/Hark kruising afgesloten 
in verband met herbestrating; 
20 juni t/m 24 juni.

   
 Hark: definitieve bestrating 

(gefaseerd) westelijke rijbaan; 
20 juni tot 18 juli start bij huis-
nummers 139 t/m 145.

  
 

 Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

• Kappen van 68 vergunnings-
vrije bomen in hele gemeente 
(voor meer informatie zie 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 – december 
2022.

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

Verleende besluiten APV en bijzondere wetten**
Bezembinder, leggen aansluitkabel | Bezembinder, maken huisaansluiting | Gemeente, 
doorkomst Drechtstedentocht | Wijk centrum, Slag van Ambacht | Louwersplein 1, evenement 
tijdens Zomerparkdag | Gemeente, doorkomst Jeugdwielertour 3x2.

Nieuwe aanvragen*
Aelbert Cuyplaan 29, realiseren dakkapel/voorzijde | Gerard Alewijnsstraat 2a, realiseren 
dakkapel/voorzijde | De Touwbaan 6, plaatsen dakkapellen voor- en achterzijde, 
kozijnvervanging voorzijde tussenwoning.

Verleende omgevingsvergunningen**
Ferdinand Bolstraat 73, verplaatsen voordeur | Huysweer 7, verwijderen dragende 
binnenmuur | De Noorden 4, bouwen boothuis | Noten-bogerd 25, plaatsen twee 
dakkapellen/zijgevel | Ring 387, realiseren dakkapel/voorzijde | Thorbeckestraat 36, 
verwijderen draagmuur | Veldwachter 7, plaatsen nieuwe woning.

Besluit verlenging beslistermijn**
Op 15 juni 2022 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag 
omgevingsvergunning voor de locatie Pootstok 1, ingediend op 5 april 2022 voor het 
plaatsen van een overkapping, te verdagen tot uiterlijk 1 augustus 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.

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.

Ontwerp aanwijzingsbesluit 2 textielcontainers 
Het college van burgemeester en wet-
houders maakt bekend dat zij op 31 
mei 2022 het ‘Ontwerp aanwijzings-
besluit bovengrondse textielcontai-
ners’ heeft vastgesteld. Hierin zijn 2 
plaatsen aangewezen als locatie voor 
een bovengrondse textielcontainer:
• Tegenover Agnes Bartoutslaan 31.
• Naast de glascontainer aan de Dreef.

Ter inzage
Van 22 juni tot en met 3 augustus 
ligt het ‘Ontwerp aanwijzingsbesluit 
bovengrondse textielcontainers’ in-
clusief bijlagen ter inzage. Op de 
website https://bit.ly/OffPubHIA kunt 
u de documenten digitaal inzien. Ook 
kunt u het ontwerp aanwijzingsbe- 
 

sluit tijdens openingstijden inzien in 
het gemeentehuis (Weteringsingel 1). 
Daarnaast kunt u op verzoek en te-
gen betaling een afschrift krijgen van 
het ‘Ontwerp aanwijzingsbesluit bo-
vengrondse textielcontainers’.

Zienswijze indienen
U kunt van 22 juni tot en met 3 au-
gustus uw zienswijze op het ‘Ontwerp 
aanwijzingsbesluit bovengrondse 
textielcontainers’ indienen. Stuur uw 
zienswijze per post naar Gemeente 
Hendrik-Ido-Ambacht, Weteringsingel 
1, 3342 AE in Hendrik-Ido-Ambacht 
ter attentie van Mark de Vries. 

Neem bij vragen over deze bekend-
making of het indienen van een 
zienswijze telefonisch contact op met 
Mark de Vries, afdeling Beheer Open-
bare Ruimte, via 078 – 770 27 38.
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