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Op naar een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college
De gemeenteraadsverkiezingen van
2022 zijn achter de rug. 57 Procent
van de Ambachtse inwoners bracht
zijn/haar stem uit. Nu is de weg naar
een nieuwe gemeenteraad en een
nieuw college ingezet. Burgemeester Jan Heijkoop vertelt kort hoe dat
werkt.
“Alle stemmen zijn geteld en de
verdeling is bekend. Nu maken
de negen Ambachtse politieke
partijen een lijst met kandidaten
voor de nieuwe gemeenteraad. De
beëdiging van de nieuwe raadsleden vindt plaats op woensdag 30
maart 2022. Twee dagen eerder
is de laatste vergadering van de
‘oude’ gemeenteraad.
Voorkeuren
Intussen start ook de weg naar
een nieuw college, wat we landelijk het kabinet noemen. De grootste partij, de SGP/ChristenUnie,
neemt daarin normaal gesproken
het voortouw, maar het kan ook
zo zijn dat partijen voorkeur heb-

ben voor een externe formateur.
Deze formateur gaat gesprekken
voeren met alle politieke partijen.
Uitgangspunt is welke voorkeuren
er zijn voor het nieuwe college
in Ambacht. Gaan we verder met
het college van SGP/ChristenUnie,
GemeenteBelangen en het CDA of
maken we voor de komende vier
jaar een andere keuze?
Niet te lang
Na die keuze gaat het nieuwe college aan de slag met het zogenoemde raadsprogramma, waarbij
de raad wordt betrokken om zo
veel mogelijk draagvlak te verkrijgen. Daarin staan de afspraken die
het college voor de komende vier
jaar maakt. Oftewel dat wat het
college belooft aan de inwoners,
de ondernemers en andere organisaties. Wanneer het nieuwe college
er is, weten we nog niet precies.
Wel dat we in Ambacht doorgaans
snel schakelen. Ik verwacht dat het
niet te lang duurt.”

Grifﬁer Gert Logt (links) en burgemeester Jan Heijkoop waren en zijn nauw betrokken bij de
gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Werkzaamheden
Om deze tijdelijke verplaatsing aan
het eind van het jaar goed te kunnen uitvoeren, zal volgende week
al een aantal voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden. De groenaannemer zal de wortels van de
perenboompjes die later worden
verplaatst, lossnijden. Hierdoor ontstaan nieuwe wortels en daarnaast
geeft dit ruimte om de boompjes uit
elkaar te halen.
We geven de komende
maanden via
www.devolgerlanden.nl/perenlaantje
informatie over de werkzaamheden
rond het Perenlaantje.
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2022 verplaatsen we daarom tijdelijk een aantal perenboompjes en de
bijbehorende stalen bogen.

Laatste vergadering
“oude raad”
20.00 uur, online te
volgen
Beëdiging
nieuwe raad
20.00 uur, online te
volgen

Apr

Het Perenlaantje is een belangrijk
onderdeel van dit nieuwe gebied
dat wordt ontwikkeld in De Volgerlanden. De gemeente Hendrik-IdoAmbacht heeft bij de ontwikkeling
van de wijk gekozen om de berceau
in ere te herstellen en daarmee te
behouden voor Ambacht.
Recent is aan beide zijden van het
Perenlaantje een drainageriool aangelegd. Hiermee wordt gezorgd voor
een constant grondwaterpeil. Daarbij
worden vier duikers aangelegd. Voor
deze aanleg is tijdelijk ruimte nodig
in het Perenlaantje. In het najaar van

Agenda

Commissie
RZ-De Volgerlanden
20.00 uur, online te
volgen
Commissie
ABA-Financiën
20.00 uur, online te
volgen

Telslangen meten verkeer
Tot en met 15 april kunt u op
zo’n 40 locaties in Ambacht telslangen op de weg tegenkomen.
We gebruiken de slangen niet om
uw snelheid te meten, maar om
te zien hoeveel motorvoertuigen
en ﬁetsers van onze wegen gebruikmaken. De telslangen zijn
hol aan de binnenkant. Als u over
een telslang rijdt, verplaatst u de

lucht aan de binnenkant. Door
de hoeveelheid verplaatste lucht
weten we bijvoorbeeld hoeveel
auto’s en ﬁetsen er op een dag
voorbijkomen. We gebruiken deze
informatie om in ons verkeersbeleid uit te gaan van de juiste verhoudingen tussen verschillende
voertuigen.

Ofﬁciële uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Op maandag 14, dinsdag 15 en
woensdag 16 maart 2022 waren
de gemeenteraadsverkiezingen en
mochten alle stemgerechtigde inwoners uit Ambacht naar de stembus.
57,09% van hen deed dat. De opkomst in Hendrik-Ido-Ambacht is
hiermee hoger dan het landelijke

gemiddelde. De SGP-ChristenUnie
kreeg de meeste stemmen en heeft
7 zetels. De volledige uitslagen van
de gemeenteraadsverkiezingen 2022
zijn te vinden op www.h-i-ambacht.
nl/verkiezingen. Hier vindt u ook de
uitgebrachte voorkeursstemmen per
politieke partij terug.
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Commissie WOS
20.00 uur, online te
volgen

Apr

In het zuidelijke deel van gebied De
Vier Dorpjes ligt het Perenlaantje. Een
perenberceau van bijna 550 meter
met ruim 1100 perenbomen langs een
boog. De komende maanden vindt
een aantal werkzaamheden plaats
rond het Perenlaantje.

Verkeer

Apr

Werkzaamheden rondom
Perenlaantje

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

Collecte
ZOA
28 maart tot en met 2 april

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram

@gemeentehia
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Duurzaam

DOE
M E E!

Werk in de wijk

Acties voor energie besparen
Laatste kans voor gratis
cadeaubon
We hebben nog een aantal cadeaubonnen van 85 euro voor
energiebesparende
producten.
Bent u woningeigenaar en hebt
u in het afgelopen jaar nog niet
eerder de cadeaubon van 85 euro
aangevraagd bij het Regionaal
Energieloket? Wees er dan snel
bij, want u hebt nog tot met 31

maart en OP=OP! Aanvragen kan
via www.regionaalenergieloket.nl/
cadeaubon. *U kunt de cadeaubon ook aanvragen als u vorig
jaar al de cadeaubon via Winst
uit je Woning t.w.v. €75,- voor
energiebesparende producen hebt
aangevraagd.

lijker, voordeliger én leuker wanneer dat samen kan. Daarom organiseren wij met het Regionaal
Energieloket een zonnepanelenactie voor u en uw buren. Deze actie
loopt tot 15 april. Kijk voor meer
informatie op www.regionaalenergieloket.nl/acties, vul uw postcode
in en klik op zonnepanelenactie.

Actie zonnepanelen
Zonnepanelen kopen is makke-

Gratis compost afhalen
Op zaterdag 26 maart is het Landelijke Compostdag. Ook in Ambacht
kunnen inwoners op deze dag gratis compost afhalen.
Door gratis compost uit te geven,
bedanken bedrijven en de gemeente inwoners voor het goed
scheiden van GFT-afval. U kunt zo
kennismaken met een waardevol
product voor zowel de bodem als
voor het milieu.
Uw compost kunt u afhalen op:
Datum: 26 maart 2022
Tijd: tussen 10.00 - 16.00 uur
Locatie: parkeerplaats bij
skatepark Antoniuslaan

1

Openbare vergaderingen
28 en 30 maart 2022
Op maandag 28 maart as. vindt het
afscheid van de oude gemeenteraad plaats. Op 30 maart as. zal de
installatie van de nieuwe gemeenteraad plaatsvinden. Deze vergaderingen starten om 20.00 uur en zullen
digitaal te volgen zijn. U kunt als
publiek via de website van de gemeente de vergaderingen in beeld
en geluid volgen: https://hendrikidoambacht.raadsinformatie.nl/.

2

Inrichten Waterbusplein, tot
voorjaar 2022.

3

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

•

•

opening, vaststelling van de
agenda, sluiting.

5. Afscheid van vertrekkende
raadsleden en burgerraadsleden

28 maart 2022 Afscheid oude raad

30 maart 2022 Installatie
nieuwe raad

4

3. Aanpassing Rechtspositiebesluit
politieke decentrale ambtsdragers
en aanpassing Verordening voor
de raadscommissie Hendrik-IdoAmbacht 2020.
4. Vaststelling van het rechtmatig
verloop van de gemeenteraadverkiezingen. Onderzoek geloofsbrieOp de agenda staan de volgende ven.
vaste punten:

Ofﬁciële publicaties

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

3. Installatie van de gemeenteraad
4. Benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de raad,
burgerraadsleden, leden auditcommissie, leden Rekenkamercommissie, leden agendacommissie en de leden auditcommissie,
leden werkgevercommissie.
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•

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

•

De Straatjes, bouwrijp maken;
tot 25 maart 2022.

•

Spade 12 t/m 20 afgesloten
aanleg trottoirs en herbestrating van de rijbaan; 21 maart
t/m 1 april.

•

•

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 a.s.
Diverse werkzaamheden aan
watergangen; inpeilen en
inventarisaties beschoeiingen:
kwartaal 1 2022.
Vrouwgelenweg ter hoogte van
Karper; plaatselijke sanering
met BK Ingenieursbureau.
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Ofﬁciële publicaties
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
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Verleende besluiten APV en bijzondere wetten**

Besluit verlening beslistermijn**

Breedeweer 61, leggen kabels en leidingen | Hoge Kade 50, verruimen sluitingstijd naar 3.00

• Op 15 maart 2022 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de

uur | Burgemeester Hofplein, organiseren braderie ‘Gezinsmarkt’ | Langeweg, verwijderen/

aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie Energieweg 1p (Bedrijvenpark Ambachtse-

aanleggen laag- en middenspanningskabels.

zoom kavel Omega 7), ingediend op 21 januari 2022, voor het bouwen van een bedrijfspand,
plaatsen erfscheiding, vlaggenmasten en bijgebouw en aanleg in- en uitrit, te verdagen tot

Nieuwe aanvragen*

uiterlijk 29 april 2022.

Ambachtsezoom kavel I1 t/m I3 (Kringloopweg 1), bouwen bedrijfsgebouw | Beatrixsingel 7,

• Op 15 maart 2022 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aan-

vergroten berging | Julianasingel 4, bouwen bijgebouw en twee toegangspoorten |

vraag omgevingsvergunning voor de locatie Van der Eijndestraat 16, ingediend op 18 januari

Langengriend 40, plaatsen dakkapel/voordakvlak | Noordeinde nabij nummer 2, bouwen

2022, voor het plaatsen van een nokverhoging en dakkapel, te verdagen tot uiterlijk 27 april

bedrijfsgebouw met ondersteunende kantoren.

2022.

Verleende omgevingsvergunningen**

* 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

Brederodehof 20, plaatsen dakopbouw met dakkapel/voorzijde | Julianasingel 12, onderkelderen van reeds vergunde woning en maken twee koekoeken | Veersedijk 301 en 303,
uitvoeren bodemsanering | Vrouwgelenweg 7, bouwen woning.

handhaving) via telefoonnummer 14 078.

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

INLOOPPUNTEN
(zie www.sophia.nl voor openingstijden)

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE
www.ﬁxi.nl
Bij spoed, ook buiten kantoortijden (078) 770 8100

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam
• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam
• Tromplaan 49, sociaal wijkteam

