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De oude, traditionele verlichting op 
sportpark Schildman wordt vervan-
gen door duurzame ledverlichting. 
Wethouder Steven van Die en de 
voorzitters van beide voetbalvereni-
gingen zijn verheugd.

“Samen met de voetbalclubs zetten 
we een goede stap richting een duur-
zaam Hendrik-Ido-Ambacht”, zegt 
wethouder Steven van Die. “Het is 
belangrijk dat de inwoners van Am-
bacht kunnen sporten, zeker omdat 
er door corona meer bewegingsar-
moede is ontstaan. Met de nieuwe 
ledverlichting kunnen we nu en in de 
toekomst duurzaam ’s-avonds voet-
ballen.”

Minder overlast
Ledverlichting bespaart geld en ener-
gie omdat de lampen veel zuiniger 
zijn. Ledlampen zijn ook duurzamer, 
omdat er bij de productie minder 
grondstoffen nodig zijn. Doordat 
ledverlichting ook minder strooilicht 
oplevert, zal er minder overlast zijn 
voor omwonenden.

Steentje bijdragen
De voorzitters van de voetbalclubs 
op het sportpark, John Middendorp 
van ASWH en Floor van de Velden 
van IFC, kijken ook uit naar de nieu-
we ledverlichting: “Als verenigingen 
vinden we bijdragen aan de ver-
duurzaming van Ambacht belangrijk 
en met de ledverlichting dragen we 
daarmee een steentje bij.”

Wethouder Steven van Die op sportpark Schildman.

“Houd het hoofd koel en het hart warm.” Die oproep doet burgemeester Jan 
Heijkoop in zijn videobericht over de situatie in Oekraïne. “Ook ik hoop dat 
de vredesbesprekingen die hier en daar worden opgestart, succes mogen 
hebben.” U vindt de video op www.h-i-ambacht.nl/bmOekraine1.

Nationale Duurzame Bedrijvenroute

“Begin klein en begin nu”
Bij de opening van het tweedaagse 
evenement de Nationale Duurzame 
Bedrijvenroute op donderdag 3 
maart, vertelde directeur Arie Ver-
hoeven van VMB Automation over 
de verduurzaming van zijn pand.

Ook gedeputeerde Berend Potjer 
was bij de opening aanwezig. Met 
het oog op de toekomst heeft VMB 
Automation het pand bij de bouw 
in 2012 boven de geldende isola-
tienormen laten isoleren. “Toen de 
warmtepomp eens uitviel, merkten 
wij dat pas na twee dagen”, vertelt 
Arie. “Zo goed houdt het pand de 
warmte dus vast.”

Ledverlichting
Daarnaast zet het bedrijf de kennis 
van automatisering in voor slimme 

licht- en temperatuurregelingen in 
het gebouw. Aan andere bedrijven 
geeft Arie alvast de volgende tip 
mee: “Begin klein en begin nu: kies 
bijvoorbeeld voor een energiezui-
nige vaatwasser of ledverlichting in 
het pand.”

Kom kijken
Op donderdag 10 maart zijn geïn-
teresseerde ondernemers van harte 
welkom om zelf een kijkje te nemen 
bij VMB Automation of één van de 
andere 20 duurzame bedrijven in de 
regio. De kennis en ervaringen van 
deze ondernemers kunt u gebrui-
ken om een plan te maken voor uw 
organisatie. Wilt u op 10 maart op 
bezoek, schrijf u dan in via www.
platformduurzamebedrijven.nl/route.

Verlichting sportpark Schildman 
groener dan het gras

Terugblik collegeprogramma

Lijsttrekkersdebat op 10 maart

Op 14, 15 en 16 maart gaat Am-
bacht naar de stembus om een 
nieuwe raad te kiezen. Afgelopen 
maandag was de laatste raadsver-
gadering. Hierin overhandigde het 
college een boekje aan de raads-
leden met daarin een terugblik op 

de afgelopen vier jaar. Er staat kort 
samengevat in wat de gemeente 
de afgelopen vier jaar heeft be-
reikt. Bekijk de onlineversie van 
het boekje op www.h-i-ambacht.nl. 
Een korte impressie vindt u verder-
op in deze krant.

Het lijsttrekkersdebat vindt plaats 
op donderdag 10 maart in de raads-
zaal op het gemeentehuis. De inloop 
is vanaf 19.30 uur, om 20.00 uur 
start het programma. De thema’s 
zijn sociaal, wonen en duurzaam-
heid. U kunt ook live meekijken via 

https://hendrikidoambacht.raadsin-
formatie.nl/# of tv-zender ATOS. Stel 
uw vragen via MS Teams of tijdens 
het debat via een WhatsApp-bericht 
naar 06 - 46 62 70 63. De verkiezin-
gen voor de nieuwe gemeenteraad 
zijn op 14, 15 en 16 maart.

Wethouder duurzaamheid Ralph Lafl eur overhandigt bedankje aan de ener-
giecoaches van vrijwilligersorganisatie Drechtse Stromen. De coaches gaven 
inwoners gratis advies over energie besparen tijdens de Energiebespaardag 
van zaterdag 5 maart jl.
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Werk in de wijk

 Ambachtsezoom: bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark. Eind maart 
2022.

  Inrichten Waterbusplein, tot 
voorjaar 2022.

  
De Volgerlanden; reiniging/
inspectie riool; gefaseerde 
uitvoering tot en met april 
2022 (bewoners worden vooraf 
geïnformeerd).

  De Laantjes; woonrijp maken; 
tot en met april 2022.

  
De Straatjes, bouwrijp maken; 
tot 14 maart 2022.

Reconstructie bushaltes 
Ambachtsezoom ter hoogte 
van kruising met Het Tasveld; 
ook aanbrengen opslagdepot 
groenvak tussen De Zelling 
en Ambachtsezoom; start 31 
januari tot begin maart.

Reeweg – Weteringsingel; 
verplanten grote kastanjeboom 
10 en 11 maart.

   

Spade afgesloten; aanleg trot-
toirs en herbestrating van de 
rijbaan; 7 t/m 18 maart.

 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 het Bax-
park 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.

• Diverse werkzaamheden aan 
watergangen; inpeilen en 
inventarisaties beschoeiingen: 
kwartaal 1 2022.
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Ambacht en Dordrecht strijden op
NK Tegelwippen
Wateroverlast door hevige regen-
buien en langere periodes van hitte 
en droogte komen steeds vaker voor. 
Meer groen helpt. Daarom doet de 
gemeente dit jaar mee aan het NK 
Tegelwippen.

Het NK Tegelwippen loopt van 21 maart 
tot en met 31 oktober. De gemeente 
die de meeste tegels wipt, wint de 
prestigieuze gouden tegel. Wethouder 
duurzaamheid Ralph Lafl eur: “Tijdens 
dit NK gaan we zoveel mogelijk 
(tuin)tegels vervangen door groen. 
Naast de landelijke competitie kruist 
Ambacht de scheppen met Dordrecht 
in de strijd om de Drechtsteden-
gemeente te worden die de meeste 
tegels wipt.” Omdat een gemeente 
met meer inwoners eenvoudiger kan 
winnen, worden de gewipte tegels per 
inwoner geteld.

Doe mee!
De wethouder: “Als gemeente zetten 
we in op een klimaatbestendig en 
waterrobuust Ambacht, voor de 
huidige en toekomstige generaties. 

Elke gewipte tegel is een stap in 
die richting. Alleen samen met onze 
inwoners kunnen we de gemeente 
voldoende vergroenen.” De gemeente 
organiseert acties om het inwoners 
makkelijker te maken tegels te 
vervangen door groen. Ook maken 

inwoners elke maand kans om de 
Wipper van de Maand te worden.

Kijk voor alle informatie op 
www.h-i-ambacht.nl/tegelwippen.

De strijd is losgebarsten! De leerlingen van SOL de Watervlinder namen 
samen met wethouder Ralph Lafl eur de aftrap voor het NK Tegelwippen.

Oranje deelfi etsen: altijd en voor iedereen
Nu ook in Ambacht: oranje deelfi et-
sen. Wethouder Ralph Lafl eur ziet 
een goede aanvulling op de bus: 
“Een deelfi ets is erg handig voor 
korte ritten. Hiermee fi etsen reizigers 
eenvoudig van en naar de bushalte 
of een station in de Drechtsteden.”

Ophalen en achterlaten 
bij de bushalte
Er zijn 16 fi etsen verspreid over vijf 

bushaltes waar u een fi ets kunt op-
halen of achterlaten: Waterbusplein, 
Graaf Willemlaan, Reeweg, Kromme-
weg en Laan van Welhorst. 

Reserveer een fi ets 
via de Qmove reisapp 
Reserveer en ontgrendel een fi ets 
met de Qmove app voor Android en 
iPhone. U kunt fi etsen zo lang u de 
deelfi ets nodig hebt. De eerste 30 

minuten fi etst u gratis, met de code 
‘GREENRIDEDOT’. U betaalt met een 
abonnement of per minuut. De huur 
van de fi ets loopt door totdat u de 
fi ets terugbrengt bij de bushalte.

Ervaart u problemen met de 
deelfi etsen? 
Neem contact op met de Qbuzz 
klantenservice via 0900-0109.
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Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ma-
ken bekend dat op grond van het be-
paalde in artikel 3.8 van de Wet ruim-
telijke ordening en afdeling 3.4 van 
de Algemene wet bestuursrecht het 
op 15 februari 2022 vastgestelde uit-
werkingsplan ‘De Volgerlanden-Oost, 
uitwerkings- en wijzigingsplan gebied 

B2’ ter inzage ligt van donderdag 10 
maart 2022 tot en met woensdag 20 
april 2022. 

Inhoud van het uitwerkingsplan   
In het bestemmingsplan De Volger-
landen-Oost, dat onherroepelijk is, is 
voor woningbouw een uitwerkings-
plicht en een wijzigingsbevoegdheid 

opgenomen. Om de realisatie van 
dit gedeelte van nieuwbouwwijk De 
Volgerlanden mogelijk te maken, zijn 
in het uitwerkingsplan ‘De Volgerlan-
den-Oost, uitwerkings- en wijzigings-
plan gebied B2’ de bestemmingen 
‘Wonen’, ‘Verkeer’, ‘Groen’ en ‘Tuin’ 
onderscheiden.

Stukken ter inzage
Van donderdag 10 maart 2022 tot 
en met woensdag 20 april 2022 ligt 
het vastgestelde uitwerkingsplan ‘De 
Volgerlanden-Oost, uitwerkings- en 
wijzigingsplan gebied B2’ met de bij-
behorende stukken ter inzage. 
Het uitwerkingsplan is in te zien op de 
site www.ruimtelijkeplannen.nl, on-

der publicatienummer NL.IMRO.0531.
bp06VolgerlOstUP04-2001. 
De papieren versie is tijdens de ope-
ningsuren in te zien in de hal van het 
gemeentehuis, Weteringsingel 1 te 
Hendrik-Ido-Ambacht.

Vastgesteld uitwerkingsplan ‘De Volgerlanden-Oost, uitwerkings- en wijzigingsplan gebied 
B2’ ter inzage
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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.

Ontwerpbeschikking op 
aanvraag omgevingsvergunning 
(ontwerpvergunning)
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 een vergun-
ning te verlenen voor de volgende 
activiteiten:
• Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a 

Wabo);
• Planologisch afwijken (art. 2.1, 

lid 1 onder c Wabo);
voor het uitbreiden van het Dieren-
pension op het perceel Rijksstraat-
weg 52 te Hendrik-Ido-Ambacht.

Ontwerp verklaring van geen 
bedenkingen (ontwerp VVGB)
De gemeenteraad heeft op 17 janu-
ari 2022 een ontwerp verklaring van 

geen bedenkingen afgegeven voor 
het uitbreiden van het Dierenpension 
op het perceel Rijksstraatweg 52 te 
Hendrik-Ido-Ambacht. Deze ontwik-
keling past niet (volledig) in het 
huidige bestemmingsplan. Gebleken 
is dat het bouwplan niet in strijd is 
met een goede ruimtelijke ordening. 
De gemeente is daarom van plan om 
af te wijken van het huidige bestem-
mingsplan en een omgevingsvergun-
ning te verlenen voor het bouwplan. 
De gemeenteraad heeft hiervoor (in 
ontwerp) een zogenaamde verklaring 
van geen bedenkingen afgegeven. 
Met een verklaring van geen beden-
kingen kan op grond van artikel 2.1, 
eerste lid, onder c en 2.12, eerste lid 
onder a, onder 3� van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo), afgeweken worden van het 
bestemmingsplan en een omgevings-
vergunning worden verleend.

Stukken inzien
De ontwerpvergunning en de bij-
behorende stukken en de ontwerp 
VVGB liggen 6 weken ter inzage van 
10 maart tot en met 21 april 2022.

U kunt de stukken inzien op:   
• www.ruimtelijkeplannen.nl  
 Het planidentifi catie nummer is :
 NL.IMRO.0531.pb25Rijksstrwg52-2001
• Op de gemeentelijke website  

www.h-i-ambacht.nl/Inwoners_Ondernemers/ 
Alle_onderwerpen/Ruimtelijke_plannen/
Bouwplannen

• Ook liggen de stukken ter inzage  
 in de informatieruimte van het  
 gemeentehuis.

Zienswijze ontwerpvergunning
De aanvraag en de ontwerpbeschik-
king met bijbehorende stukken wor-
den op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht ter inzage gelegd. Een-
ieder kan binnen zes weken na de 

start van de terinzagelegging even-
tuele zienswijzen tegen de ontwerp-
beschikking indienen. Schriftelijke re-
acties kunt u sturen aan het college 
van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, 
Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-
Ambacht. Voor het geven van een 
mondelinge reactie kunt u een af-
spraak maken met de behandelend 
ambtenaar R. van der Woude, tele-
foonnummer 078-7702712 of e-mail 
r.van.der.woude@h-i-ambacht.nl. 
Vermeld altijd het zaaknummer (ons 
kenmerk B/2611931) en dat het om 
een zienswijze op een ontwerpbe-
schikking gaat.

Zienswijze ontwerp VVGB
De ontwerp Verklaring van geen be-
denkingen (ontwerp VVGB) worden 
op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht ter inzage gelegd. Een-
ieder kan binnen zes weken na de 

start van de terinzagelegging even-
tuele zienswijzen tegen de ontwerp 
VVGB indienen. Schriftelijke reacties 
kunt u sturen aan de gemeenteraad 
van de gemeente Hendrik-Ido-Am-
bacht, Postbus 34, 3340 AA Hen-
drik-Ido-Ambacht. Voor het geven 
van een mondelinge reactie kunt u 
een afspraak maken met de behan-
delend ambtenaar E. Blanker, tele-
foonnummer 078-7702645 of email 
ehj.blanker@h-i-ambacht.nl. Vermeld 
altijd het zaaknummer (ons kenmerk 
B/2611931) en dat het om een ziens-
wijze op een ontwerp VVGB gaat.

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.

Offi ciële publicaties

Kennisgeving ontwerpbeschikking op aanvraag omgevingsvergunning (ontwerpvergunning) 
en ontwerp Verklaring van geen bedenkingen (ontwerp VVGB) Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. Uitgebreide voorbereidingsprocedure Rijksstraatweg 52

Verleende besluiten APV en bijzondere wetten**
Ecologieweg: aanleggen/verwijderen laagspanningskabels | De Baak: aanleg/verwijderen 1 laag- 
en 2 middenspanningskabels | Welhorst: aanleg distributiekabel | Willem de Zwijgerstraat:
verwijderen 1 laagspanning elektrakabel | Grotenoord: aanleg 2 laagspanning elektrakabels | 
Breedeweer 61: leggen kabels en leidingen.

Nieuwe aanvragen*
Brasem 15: realiseren dakkapel/voordakvlak | Guldenweg 14: veranderen bestaande uitweg | 
Meerval 1: realiseren dakkapel/voordakvlak | Mispelgaarde 24: realiseren dakopbouw | Peren-
gaarde 70: realiseren vaste trap | Schildmanstraat 112: vervangen aanbouw achterzijde door 
nieuwe aanbouw | Veldwachter 5: bouwen woning | Watermunt 24: realiseren dakkapel voor-
zijde | Watermunt 26: realiseren dakkapel voorzijde | Van der Weddenhof 2: bouwen carport.

Verleende omgevingsvergunningen**
Achterambachtseweg 41: bouwen woning | Achterambachtseweg 41: realiseren paardenbak 
met hekwerk.

Ontwerpbeschikking**
Rijksstraatweg 52: realiseren nieuw dierenpension.

Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer***
Nijverheidsweg 75-77, veranderen van een tankstation door het verwijderen van een 
afl everinstallatie voor de verkoop van brandstoffen.

Besluit verlening beslistermijn**
Op 7 maart 2022 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag 
omgevingsvergunning voor de locatie Kerkstraat 10, ingediend op 22 december 2021, voor de 
verbouw Petrakerk, te verdagen tot uiterlijk 18 april 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.

*** Meer informatie bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, tel.nr. 078 - 770 85 85.




