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Ruim 40 jaar werkte Wout Vrolijk 
voor Shell in allerlei technische be-
roepen. “Na mijn pensionering zocht 
ik iets waarmee ik mensen in en om 
Ambacht kan helpen.”

Dat vond Wout als Energiecoach: 
“De combinatie van techniek en hulp 
bieden, dat leek me wel wat. Na een 
korte leerzame cursus en enkele da-
gen stage werd ik Energiecoach. Kan 
ik iedereen aanraden. Je maakt heel 
gemakkelijk echt verschil.”

Huiskamer
Er is veel behoefte aan tips en trucs 
om energie- en warmtelekken te-
gen te gaan, merkt Wout, die eens 
in de twee weken spreekuur houdt 
in de Huiskamer van de Wijk aan 
het Banckertplein: “Huurders kijken 
vaak afwachtend naar hun woning-
corporatie, maar kunnen zelf met 
goedkope oplossingen zoals tocht-
strips al veel bereiken.” 

Isoleren, ventileren
Duurdere investeringen als warmte-
pompen en zelf energie opwekken 
zijn pas zinvol als isolatie en ven-

tilatie op orde zijn: “Daarmee ga je 
warmteverlies tegen en zorg je voor 
frisse lucht. Die is beter en dus zui-
niger te verwarmen dan vochtige. 
En veel beter voor de gezondheid.” 
Wout toont nog iets opvallends: 
“Kijk, met een warmtecamera zie 
je dat vaak het vensterglas niet het 
grootste lek is, maar het venster 
zelf.”

Huisbezoek
De meeste adviesvragen komen van 
huiseigenaren, legt Wout uit. “Die 
willen bijvoorbeeld energieverlies 

beperken, hun wooncomfort verho-
gen, verbouwen, of bijdragen aan 
een betere wereld. Een huisbezoek 
duurt een uurtje. Na dat onderzoek 
maken we een rapport waarmee de 
huiseigenaar aan de slag kan. We 
kunnen daarbij ondersteunen, ook 
door te wijzen op regelingen en sub-
sidies. Kortom: De Energiecoaches 
helpen u graag uw woning te ver-
beteren!”

Meer informatie vindt u op 
drechtsestromen.net. 

“Welkom op het spreekuur in de Huiskamer van de Wijk en natuurlijk op 
Drechtsestromen.net!”

Energiecoach Wout Vrolijk heeft een missie:
“Aarde iets beter doorgeven dan we die in handen kregen”

Vervallen van grafrechten
Grafrechten zijn er voor een stuk 
grond (het graf), dat eigendom blijft 
van de begraafplaats, maar u mag 
grotendeels bepalen wat ermee ge-
beurt. Deze grafrechten kunnen in 
bepaalde gevallen vervallen.

Grafrechten vervallen bijvoorbeeld 
wanneer niet is gereageerd op een 
bericht van de gemeente waarin 
staat dat de termijn van het graf-
recht is verlopen. Maar ze vervallen 
ook wanneer een rechthebbende is 
overleden en het recht na oproep 
niet binnen een jaar is overgeschre-
ven op naam van een nieuwe recht-
hebbende. De graven met vervallen 
grafrechten vindt u op het informa-
tiebord op de begraafplaats en op 
www.h-i-ambacht.nl, onder begraaf-

plaatsen en de titel ‘besluit vervallen 
graven’.

Oneens of vragen?
Na de termijn van zes weken zullen 
het eventueel aanwezige gedenkte-
ken, beplanting en losse voorwerpen 
namens het college worden verwij-
derd. De gemeente hoeft niets te 
vergoeden en de graven komen weer 
beschikbaar.

Bent u het oneens met het vervallen 
van het grafrecht of hebt u vragen? 
Neemt u dan binnen zes weken na 
dagtekening van dit besluit contact 
op met Edwin Korsmit, afdeling Be-
heer Openbare Ruimte, via 14 078 of 
ep.korsmit@h-i-ambacht.nl.

Energiecoach Wout Vrolijk in Huiskamer van de 

Wijk Banckertplein

Vrijdag 3 februari 10.00 – 12.00 uur 

Vrijdag 17 februari 10.00 – 12.00 uur

Vrijdag 3 maart  10.00 – 12.00 uur

Vrijdag 17 maart  10.00 – 12.00 uur

Vrijdag 31 maart  10.00 – 12.00 uur

Werk in de wijk

Ambachtsezoom; bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark tot begin 2023

  Inrichten Waterbusplein; tot en 
met januari 2023

  Veersedijk afgesloten t.h.v. no. 
49; bouw woningen tot 30 juni 
2023; bedrijven zijn   bereik-
baar van no. 49 – 79; omlei-
dingsroutes zijn ingesteld

  Koolwijk en Koog; werkzaam-
heden in verband met renova-
tie van twee speelplekjes; 23 
t/m 27 januari 

  

  Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

• het reguliere onderhoud 
aan de groenvoorzieningen 
uitvoeren, zoals schoffelen, 
maaien en randsnoei bij hees-
terbeplantingen; doorlopend

• vervangen zuilen ondergrond-
se containers en verwijderen 
ondergrondse containers; 
door de hele gemeente; tot 1 
april 2023

• Renovaties, snoeien en inboe-
ten van beplantingen en bo-
men door de hele gemeente; 
tot eind maart 2023

• Baggerwerkzaamheden door 
de hele gemeente; loopt door 
tot 15 maart 2023
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Om 20.00 uur
Raadsvergadering

Om 20.00 uur 
Commissie WOS

Om 20.00 uur
Commissie 
RZ-De Volgerlanden

Om 20.00 uur
Commissie 
ABA-Financiën

Meer informatie over de
activiteiten kunt u vinden
op www.h-i-ambacht.nl

Agenda

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Collecte

Hersenstichting Nederland
van 30 januari t/m 4 februari
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Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Aanvraag: Koedood Dieselservice B.V., Z-22-415369.

Activiteit(en): Milieu (vergunning), verandering van de inrichting.

Voor: het verplaatsen van één van de twee gasfl essen opslagplaatsen binnen de inrichting.

Locatie: Noordeinde 21 en Frankepad 1 te Hendrik-Ido-Ambacht

Inzage 
De ontwerpbeschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen van 26 januari 2023 tot 
en met 9 maart 2023 ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, Weteringsingel 
1 te Hendrik-Ido-Ambacht. Raadpleeg de website www.h-i-ambacht.nl voor de actuele 
openingstijden. 

Zienswijzen 
Vanaf de dag van ter inzage legging kan een ieder gedurende zes weken schriftelijke of 
mondelinge zienswijzen inbrengen bij burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, 
Postbus 34, 3340 AA  Hendrik-Ido-Ambacht. Hierna zullen wij een defi nitief besluit opstellen 
waartegen belanghebbenden beroep kunnen instellen. U kunt ook digitaal zienswijzen indienen 
bij de gemeente via https://www.h-i-ambacht.nl/bezwaar. Daarvoor moet u beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD of e-Herkenning). Op de genoemde site staan de precieze 
voorwaarden vermeld.

Hierna stellen wij een defi nitief besluit op waartegen belanghebbenden beroep kunnen 
instellen. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan 
worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men 
belanghebbende is. Wanneer u niet reageert op het ontwerpbesluit, kunt u later ook niet 
reageren op het defi nitieve besluit.

Wilt u informatie over nieuwe of gewijzigde regelgeving of over wat er speelt in uw wijk? Wilt u weten welke vergunningen voor evenementen, kappen of bouwen zijn aangevraagd 
of verleend? Kijk dan voor een volledig overzicht op https://bit.ly/OffPubHIA of abonneer u op de e-mailservice. Een korte versie van alle bekendmakingen vindt u wekelijks op deze 
gemeentepagina’s.

Verleende besluiten APV en bijzondere wetten**
Rossenburgpad 10, het wijzigen van een leidinggevende op de exploitatievergunning 
|Rossenburgpad 10, het wijzigen van een leidinggevende op de Alcoholwetvergunning 
|Spade, het verwijderen van een laagspanningskabel door Stedin Netten BV  Barbeel, het 
leggen/verwijderen van middenspanningskabels door Stedin Netten BV (verlenging) |De 
Wadi, het plaatsen van diverse straatkasten door ParkPlus BV.

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunningen*
Achterambachtseweg 9, realiseren woning | Bezembinder 45, realiseren nieuwe woning | 
Sophiapromenade 238, plaatsen balkonbeglazing.

Verleende omgevingsvergunningen**
Fonteinkruid 74, plaatsen dakkapel / voordakvlak |Guldenweg 40, realiseren uitrit |
Onderdijkse Rijweg 260C, realiseren nieuwe woning.

Besluit aanvraag omgevingsvergunningvrij plan**
Achterambachtseweg 8B, vervangen bestaande drainage.

Besluit buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning**
Reeweg 56, uitbreiden woning

Besluit verlenging beslistermijn**
Noordeinde 201, plaatsen van twee meerpalen in de Rietbaan, verdaagd tot uiterlijk 8 maart 
2023.

Verkeersbesluit**
Vondelstraat, elektrische laadvoorziening

* 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.

Aanvraag gedaan via het omgevingsloket? Check dan uw e-mail!

Hebt u via de website van het omgevingsloket een aanvraag voor een omgevingsvergunning, een vooroverleg, een sloopmelding of nog een andere aanvraag of melding gedaan?
Dan ontvangt u de reactie van de gemeente via de e-mail op het door u opgegeven e-mailadres. Let op: onze e-mails ontvangt u via de berichtenbox van jeleefomgeving.nl. Dit is een 
beveiligde omgeving. Via een inlogcode die u per e-mail ontvangt, kunt u inloggen op deze omgeving. Het is dus belangrijk dat u deze e-mails opent (het is geen spam).

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 ZORG

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam

• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam

• Druivengaarde 15, sociaal wijkteam

Meer weten over welzijn, zorg, opgroeien, 
opvoeden of werk en inkomen?

www.sociaalwijkteamambacht.nl • 078 682 2416 

Hebt u nieuwe afvalzakken voor uw 
plastic afval (PBD) nodig? U kon 
deze al gratis bestellen via de web-
site van HVC, webshop.hvcgroep.
nl, of ophalen in het gemeentehuis. 
Sinds deze week kunt u de zakken 
ook ophalen bij uw supermarkt. 

In elke Ambachtse supermarkt staat 
een blauwe kar met PBD-zakken om 
gratis mee te nemen: 

• De Plus, Louwersplein
• Jumbo, De Schoof
• Lidl, De Schoof
• Dirk, Sophiapromenade
• AH Hoogambacht, Sophiaprome-

nade
• AH Reeweg, Reeweg

Is de bak leeg? De karren worden 
om de week op woensdag bijgevuld 
met nieuwe PBD-zakken.

Wekelijkse inzameling PBD
PBD-afval is het (verpakkings-)plas-
tic, blik en drankpakken. Sinds 1 
januari haalt HVC deze zakken we-
kelijks op. Uw PBD-zakken kunt u 
tussen donderdagavond en vrijdag-
ochtend 07.30 uur aan de kroon-
ringen hangen. Zo voorkomen we 
zwerfafval en houden we met elkaar 
de buurt netjes. 

PBD-zakken vanaf nu bij uw supermarkt

Afval


