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Nieuw college stelt zich voor
Een kort portret van de wethouders en burgemeester

ANDRE FLACH (SGP-ChristenUnie)
Wethouder Financiën, Economie,
Regio & De Volgerlanden
André Flach is geboren en opgegroeid in
Ridderkerk. Sinds 1997 woont hij in HendrikIdo-Ambacht samen met zijn vrouw en later
hun vier zoons.

RALPH LAFLEUR (Gemeente Belangen)
Wethouder Duurzaamheid, Ruimte,
Mobiliteit & Wonen
Ralph Lafleur woont sinds acht jaar in Hendrik-Ido-Ambacht. Hij is niet onbekend met
de regio; hij woonde lange tijd in Dordrecht
en heeft zijn roots in Ridderkerk.

STEVEN VAN DIE (CDA)
Wethouder Sociaal domein, Onderwijs & Sport
Steven van Die is een echte Ambachter;
geboren en getogen in ons dorp en van
jongs af aan al actief, bijvoorbeeld als lid
van voetbalvereniging ASWH of het jeugdcentrum HJF.

Loopbaan
In 2001 werd André politiek actief voor
de SGP-ChristenUnie. Sinds 2004 was hij
burgerraadslid, in 2006 werd hij gemeenteraadslid vanaf 2010 is hij wethouder.

Loopbaan
Ralph startte drie jaar geleden als schaduwfractielid bij Gemeente Belangen. Nu
is hij de eerste wethouder van die partij
sinds de oprichting in 1974. Naast zijn werk
als schaduwfractielid werkte Ralph ruim 25
jaar in diverse functies bij de gemeente
Rotterdam.

Loopbaan
Zo’n acht jaar geleden werd hij door een
voormalig wethouder gevraagd om mee
te lopen met de lokale politiek. Sindsdien
voelt hij zich thuis in de raad en op het
gemeentehuis. Naast zijn werk als raadslid
werkte Steven als consultant bij BMC, een
adviesbureau voor de publieke sector.

Ambitie
Ralph heeft de ambitie om in de komende
vier jaar er voor te zorgen dat inwoners aan
de voorkant betrokken worden bij plannen
en het uitvoeren van beleid. Dit doet hij bij
alle onderwerpen uit zijn portefeuille, maar
denk hierbij vooral aan onderwerpen als de
energietransitie en afvalverwerking.

Ambitie
Steven gaat zich de komende vier jaar inzetten voor met name:
- Zorg dichtbij en meer aandacht voor preventieve zorg
- De bouw van zwembad De Louwert afronden
- Van Cultureel Centrum Cascade een multifunctionele ontmoetingsplaats voor alle
inwoners maken

Ambitie
André heeft veel zin om met het nieuwe
college aan de slag te gaan. Waar hij het
meeste naar uitkijkt in zijn portefeuille is:
- De (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen AmbachtseZoom, Antoniapolder en
Waterbusplein
- Werken aan goede onderwijshuisvesting
voor kinderen in Hendrik-Ido-Ambacht
- Van de laatste fase van De Volgerlanden
net zo’n mooie wijk maken als de rest van
de Volgerlanden.

Activiteitenkalender
n Woensdag 23 mei
Om 20.00 uur
	Commissie RZ –
De Volgerlanden/
Commissie A.B.A.-Financiën
Raadzaal gemeentehuis
n Maandag 4 juni
Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis
n Dinsdag 12 juni
Van 19.30 - 21.30 uur
Spreekuur politie
Politiebureau
Weteringsingel 1

Sandelingenknoop:
oprit A16 afgesloten
In het weekend van vrijdag 25 mei
van 22.00 tot maandag 28 mei
05.00 uur is de oprit naar de A16
richting Rotterdam afgesloten voor
verkeer. De afrit naar Hendrik-IdoAmbacht vanuit de richting Breda
is dit weekend gewoon open. Het
verkeer wordt omgeleid via omleidingsroutes die met borden zijn
aangegeven.
Het verkeer stroomt op dit Sandelingenknooppunt vooral in de
spits niet goed door. Om dit te
verbeteren, wordt het knooppunt

JAN HEIJKOOP
Burgemeester
Jan Heijkoop is geboren en getogen in
Oud-Alblas. In 2013 verhuisde hij voor de
eerste keer naar de Veersedijk in HendrikIdo-Ambacht.
Loopbaan
Politiek en bestuur boeien hem al van
jongs af aan; op zijn 28e werd hij lid van
Provinciale Staten. Daarna was hij verschillende keren waarnemend burgemeester en
regelmatig onafhankelijk voorzitter voor
speciale commissies bij de provincie en de
ministeries. Naast deze bestuurlijke rollen
is de schapenfokkerij zijn grootste hobby.
Ambitie
Onze burgemeester gaat zich de komende
vier jaar inzetten voor onder andere:
- Openbare orde en veiligheid
- Politie en brandweer
- Kabinetszaken en gemeentehuis

Koninklijke
onderscheiding

aangepast. Maar naast het aanpassen van de weg kunt u zelf
ook helpen om de bereikbaarheid
te verbeteren. Hoe? Door minder
vaak in de spits te rijden!
Actuele informatie over de geplande
werkzaamheden is te
vinden op www.rijkswaterstaat.nl/
werkzaamheden. U kunt ook contact opnemen met de Landelijke
Informatielijn van Rijkswaterstaat
via telefoonnummer 0800 - 8002
(gratis).

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

n Priester Van Reisen wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Tijdens het Hoogfeest van Pinksteren en de viering van zijn 70 jaar
priesterschap, ontving de heer
Van Reisen een Koninklijke onderscheiding. Voor zijn langdurige en
intensieve inzet voor de samenleving is hij benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau.
De heer Van Reisen is jarenlang
werkzaam geweest als moderator
en godsdienstleraar op het R.K.
St. Montfortcollege in Rotterdam.

Hij stond klaar voor leerlingen, ouders, collega-leraren en schoolleiding in vreugdevolle en verdrietige
omstandigheden. Daarnaast was
hij jarenlang pastor in de zielzorg.
Ook na zijn emeritaat bleef hij regelmatig voorgaan in vieringen en
stond hij mensen uit de parochie
bij. Op zijn huidige hoge leeftijd
gaat hij nog veelvuldig naar vieringen in zowel de kerk als het verpleeghuis.

Op 30 mei is er voor ouders,
trainers en coaches een (gratis)
informatieavond over het onderwerp: jongeren, sociale media, alcohol en drugs. Mag uw
puberkind experimenteren met
meer zelfstandigheid, nieuwe
vrienden en roken, alcohol en
drugs? Of stelt u grenzen? Hoe
kunt u uw kinderen beschermen tegen (online) verleidingen? Als ouder heeft u vaak
meer invloed op uw kinderen
dan u wellicht denkt!
De bijeenkomst is een initiatief
van Hi5Ambacht samen met de
Dienst Gezondheid en Jeugd en
Bureau Leefstijl. De avond is
op woensdag 30 mei van 19.00
uur tot 21.30 uur. Locatie: voetbalvereniging ASWH, Sportpark
Schildman aan de Reeweg 75b.

Zo maaien wij het gras!
De gemeente kent verschillende
grassoorten en elk soort wordt
zorgvuldig onderhouden. Door
de verschillende grassoorten en
manieren van onderhoud lijkt het
soms alsof gedeelten slecht gemaaid zijn of zelfs vergeten zijn.
Dit is natuurlijk niet het geval!
Waarom wordt het ene grassoort
wel gemaaid en het andere niet?
Gazon
Een gazon is een veld met kort
gemaaid gras. De gemeentelijke
gazons maaien wij in het groeiseizoen ongeveer elke week zodat
het gras ook kort blijft.
Bermen
Daarnaast hebben wij bermen.
Bermen zijn eigenlijk een ruwe
grassoort en worden twee keer per

jaar gemaaid. De zichthoeken bij
kruisingen maaien wij vaker, want
dit is nodig om te zorgen dat u
veilig over de wegen blijft rijden
en fietsen.
Kruidenbermen
Naast de gewone bermen hebben
we ook kruidenbermen. Deze bermen zijn een belangrijk onderkomen voor insecten, omdat ze de
kruiden en bloemen gebruiken als
voedsel. Veel van de kruiden in
de bermen zaaien zichzelf uit. Het
zaad van deze planten moet dus
voldoende tijd krijgen om te rijpen
en te drogen. Daarom maaien we
de kruidenbermen één keer per
jaar. Met onze kruidenbermen bevorderen wij een diversiteit aan
flora en fauna in de gemeente.

Werk in de wijk
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➊	Elzengaarde tussen Boomgaarde en Aardbeigaarde dicht; bouw
woningen Waterhof
17 juli 2017 - december 2018

➋	Vrouwgelenweg; vervangen van beschoeiing; blijft toegankelijk
voor bestemmingsverkeer voor bewoners en hulpdiensten
9 april tot en met 1 juni 2018

➌	Van der Eijndestraat, Scheltingastraat en Van Valckesteinstraat-

Grootschalig onderhoud. Werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Omleiding verkeer met bebording. Rioolreconstructie
Van de Eijndestraat start 16 mei
Half mei tot eind augustus 2018

Diamanten huwelijk

➍	Dreef;

werkzaamheden aan het gemaal op het fietspad; voor
fietsers is een omleidingsroute ingesteld. Voor autoverkeer
geldt een halve baan afzetting
14 mei t/m 15 juni 2018

Het volledige programma vindt
u op www.hi5ambacht.nl.

➎	Graaf

Willemlaan, weggedeelte tussen de Antoniuslaan en de
Pompe van Meerdervoortsingel; grootschalig onderhoud. Omleiding verkeer met bebording
14 mei t/m 22 juni

➏	De Ring vanaf nummer 361 t/m 455, aan beide kanten van de
weg; herstelwerkzaamheden aan trottoirs en parkeervakken
In mei en juni.

De glasbak
bestaat 40 jaar!

➐

Hoge Kade; nieuwbouw binnenbad zwembad De Louwert
vanaf heden tot juni 2019

➑

Elke keer wanneer een fles of
potje in de glasbak verdwijnt,
wordt het glas zonder kwaliteitsverlies gerecycled. De
glasbak is hiermee een symbool van duurzaamheid, recycling en circulaire economie.
Hebt u vandaag al geglasbakt?
#ikglasbak

Controle hondenbelasting
Is ùw hond al aangemeld?

BINNENKORT HUIS-AAN-HUIS
CONTROLE HONDENBELASTING

De huis-aan-huis controle voor
de heffing van hondenbelasting
is gestart. Bureau LEGITIEM BV
voert deze in opdracht van de
gemeente uit.
Als uw hond is aangemeld, dan
hoeft u dit alleen maar door te
geven aan de controleur. Als uw
hond nog niet is aangemeld,
dan kunt u dit direct bij de controleur doen of online regelen
via de pagina hondenbelasting
op www.h-i-ambacht.nl.
De controleurs kunnen zich legitimeren als werknemer bij LEGITIEM BV en vragen nooit om
contant geld.

A16 afslag Hendrik-Ido-Ambacht
	Rijkswaterstaat voert negen nachten vanaf 13 mei en in de
weekenden van 25 mei en 1 juni werk uit aan de op- en afritten
van de A16 (Hendrik-Ido-Ambacht). Verkeer kan gebruik blijven
maken van het knooppunt, maar van vrijdag 25 mei 22.00 tot
maandag 28 mei 05.00 uur is de oprit naar de A16 richting Rotterdam dicht. Van vrijdag 1 juni 22.00 uur tot maandag 4 juni
05.00 uur zijn zowel de op- als de afrit van de A16 Hendrik-IdoAmbacht volledig afgesloten. Het verkeer wordt in beide weekenden omgeleid met borden.
www.werkzaamheden.rijkswaterstaat.nl.

n 60-jarig huwelijk echtpaar Brug-Kremers 
Het echtpaar van Brug-Kremers
was op 23 april zestig jaar getrouwd.
Burgemeester Jan Heijkoop heeft

Fotograaf: Meerten, C. van, 2018

hen op deze dag gefeliciteerd met
hun diamanten huwelijk. Het echtpaar heeft 3 kinderen en 2 kleinkinderen.

De buxusmot in uw tuin?
Hebt u dode blaadjes, kale takken
en webben in uw buxus? Dan is
de kans groot dat u last hebt van
de buxusrups die in korte tijd de
plant aantast. Hoe kunt u dit verhelpen?
De preventieve aanpak
Tover uw tuin om tot een bio diverse tuin. Zorg bijvoorbeeld voor
een mix van planten die allerlei
nuttige dieren aantrekken. Uiteraard is er plek voor een paar
buxusplanten, maar door de combinatie met andere planten is de
impact van de rupsen minder desastreus. Ook zijn er planten die
sprekend op de buxusplant lijken,
maar niet gevoelig zijn voor de
buxusziektes.
Verwijderen
De meest milieuvriendelijke bestrijding is de rupsen en poppen
met de hand verwijderen. Door het
verwijderen van de rupsen doorbreekt u de continue voorplanting
waardoor de schade beperkt blijft

en de toename in populatie voorkomt. Gooi de rupsen nooit levend
in de groencontainer, maar voer ze
af in een gesloten zak. Zo kunnen
ze niet ontsnappen.
Biologische bestrijdingsmiddel
Er zijn biologische bestrijdingsmiddelen te koop die de buxusmotten
vangen in een mottenval. De motten komen af op de feromonen die
het apparaat afscheidt. Ook kunt u
aaltjes kopen. Deze bestrijden de
larven en zijn niet schadelijk voor
de buxus.
De gemeente bestrijdt de buxusrups bij het groen dat zij in beheer heeft op de begraafplaats De
Waalhof.
De buxus staat echter ook bij veel
graven. Wij vragen u om die buxus
zelf te verzorgen en wanneer u
sporen ziet van de buxusrups,
deze zelf te bestrijden.
Ook kunt u uw buren op de hoogte
brengen van de aanwezigheid van
de buxusrups zodat verspreiding
wordt tegengegaan.

Overige werkzaamheden, op diverse plaatsen:
• 	veegwagen, maaien en schoffelen in hele gemeente, doorlopend;
•	rooien, stobben, inboet/aanplant van bomen in de gemeente tot
eind mei 2018 jaarlijkse onderhouds-/schoonmaakbehandeling
kunstwerken in de openbare ruimte op diverse locaties, maand
april (op de website van de gemeente kunt u alle informatie
vinden over de kunstwerken in de omgeving)

www.h-i-ambacht.nl/werkindewijk

Infoavond
sociale media,
alcohol en
drugs

Officiële publicaties
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Nieuwe aanvragen
omgevingsvergunning*
• Bongerd 9, plaatsen dakkapel aan
voorzijde, -bouwen, 15 april 2018
• Dorpsstraat 5, samenvoegen woningen Dorpsstraat 1 en 5 en kapverhoging
woning Dorpsstraat 5, -bouwen, -planologisch afwijken, 9 mei 2018
• Schildmanstraat 72, vervangen van
het bestaande deurkozijn in de schuur/
garage, -bouwen, 9 mei 2018
• Struweel 24, plaatsen dakkapellen,
-bouwen, 9 mei 2018
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 14078.

Beheer Openbare Ruimte (team vergunningverlening en handhaving) via telefoonnummer 14078.

Gedoogbeschikking voor het exploiteren
van een Kringloopwinkel*
• Nijverheidsweg 46a, 46b en 46c,
15 mei 2018
*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

AANLEG GERESERVEERDE
GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
Burgemeester en wethouders maken
bekend, dat zij hebben besloten om
aan de Gemeenlandskade een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan
te leggen, door het plaatsen van bord
E6 van bijlage I van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.
Op grond van de Algemene Wet

POSTADRES Postbus 34
	3340 AA
Hendrik-Ido-Ambacht
telefoon
14 078
e-mail
gemeente@h-i-ambacht.nl
website
www.h-i-ambacht.nl

gemeentehia

BEKENDMAKING

Bestuursrecht kunt u binnen zes weken
na de datum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift daartegen indienen bij het college van burgemeester
en wethouders, Postbus 34, 3340 AA
Hendrik-Ido-Ambacht. De op het besluit
betrekking hebbende stukken liggen
gedurende een periode van zes weken
ter inzage in de publieksruimte van
het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te
Hendrik-Ido-Ambacht.
PRIVACYBELEID DRECHTSTEDEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de Raad
op 15 mei 2018 het Privacybeleid
Drechtsteden heeft vastgesteld.

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEWINKEL (BALIES PUBLIEKSHAL)
ma en wo
14.00 - 19.30 uur
di, do en vr 09.00 - 12.00 uur
OPENINGSTIJDEN RECEPTIE (PUBLIEKSHAL)
ma t/m vr
08.00 - 17.00 uur
MELDPUNT OPENBARE RUIMTE
www.h-i-ambacht.nl/meldpunt
Bij spoed, ook buiten kantoortijden 078 - 770 81 00

Ter inzage
Het Privacybeleid Drechtsteden ligt
met ingang van heden gedurende 6
weken voor een ieder ter inzage in de
publiekshal van het gemeentehuis.
Een ieder kan op verzoek tegen betaling van de kosten een afschrift krijgen
van het genoemde besluit.
Het is wettelijk niet mogelijk om een
zienswijze, of bezwaar in te dienen.
Voor vragen over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met
mevr. H. Verhagen-Somsen, afdeling
Bestuurszaken, via telefoonnummer
(078) 7702667.

SOCIAAL WIJKTEAM EN JEUGDTEAM AMBACHT
T (078) 682 24 16
E info@sophia.nl
I www.sociaalwijkteamambacht.nl
I www.jeugdteamambacht.nl
Inlooppunten (zie websites voor openingstijden)
• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam
• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam
• Tromplaan 49, sociaal wijkteam
Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht
woensdag 23 mei 2018

