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Verhuisbericht

Leilindes vinden nieuwe leefplek

Zuurstof en verkoeling
Bomen zijn belangrijk voor mens
en dier. Ze zorgen voor zuurstof,
afvang van fijnstof, biodiversiteit,
verkoeling én leefbaarheid. Ruud de
Jong daarover: “Uit onderzoek blijkt
dat mensen met bomen in de buurt
gelukkiger zijn dan mensen zonder
bomen in de omgeving.”

Vier zware leilindes verhuisden onlangs van het Jaagpad naar de rotonde aan het Noordeinde.

Deze maand herhalen we de landelijke campagne Senioren en Veiligheid van vorig jaar september. Onder de slogan ‘Maak het oplichters
niet te makkelijk’ is er vier weken
lang aandacht voor verschillende
vormen van criminaliteit: meekijken
bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp)
en phishing.

maken of ze proberen belangrijke informatie bij u los te krijgen, zoals uw
inloggegevens, pincodes of beveiligingscodes. Soms vragen ze zelfs
om directe toegang tot uw computer.

De ouderenbond KBO-PCOB heeft samen met de NOOM ook een speciaal
telefoonnummer beschikbaar gesteld
om persoonlijke tips te krijgen of om
een verhaal als slachtoffer kwijt te
Babbeltruc aan de deur
kunnen. Deze speciale Babbeltiplijn
Babbeltrucs komen in vele vormen is op alle 5 woensdagen in april te
voor. De meest bekende is dat een bereiken tussen 9:00 en 17:00 uur
oplichter bij u aanbelt en met een op 030-3400670.
smoes probeert binnen te komen.
Meestal zijn ze samen, zodat de één Op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl
u kan afleiden en de ander de dief- leest u wat u zelf kunt doen om opstal kan plegen. Ook kan de oplich- lichting te voorkomen.
ter zich voordoen als iemand anders.
Bijvoorbeeld als monteur of iemand
van de thuiszorg of GGD. Vaak komen ze betrouwbaar over, omdat zij
het uniform dragen van het betreffende bedrijf.
Telefonische babbeltruc
Ook via de telefoon kunnen oplichters u benaderen. De beller doet zich
voor als uw bank of een andere belangrijke organisatie. Zij proberen u
te overtuigen om direct geld over te

Een mes op zak, sommige jongeren vinden dit ‘normaal ’. Maar
het is niet normaal en zelfs verboden. Steeds vaker horen we
in het hele land over messteekincidenten onder jongeren, soms
zelfs met dodelijke afloop.
Als onderdeel van de landelijke
aanpak om de verharding van
de straatcultuur een halt toe te
roepen, is de messen-inleveractie
#No Shank bedacht. Jongeren
kunnen in de actieweek anoniem
en ongestraft hun messen inleveren. Vuurwapens kunnen tijdens
deze actie niet anoniem ingeleverd worden, maak hiervoor tijdens kantooruren een afspraak
via telefoonnummer 0900-8844.
Actieweek Ambacht/
Zwijndrecht: 12 t/m 15 april
Tussen 15.00 en 17. 00 uur kun
je dagelijks je mes(sen) inleveren.
Op maandag 12 april in het Bax-

huis (Hoge Kade 58, Hendrik-IdoAmbacht). Op de andere dagen
kun je in Zwijndrecht terecht:
• Dinsdag 13 april:
in Wijkcentrum Kubiek,
Zwaluwstraat 1
• Woensdag 14 april:
in Wijkcentrum Xiejezo,
Grote Beerstraat 10
• Donderdag 15 april:
Wijkgebouw Hart van
Meerdervoort – Perkstraat 57,
Zwijndrecht

Agenda
12
19
20
21

apr

Maak het oplichters niet te Veiligheid
makkelijk
#noshank-actieweek
Lever anoniem je mes in

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen

apr

Veiligheid
Daarbij kijkt de aannemer in eerste
instantie naar de veiligheid van de
bomen. Denk bijvoorbeeld aan gebroken takken of dood hout, maar
hij let ook op de begeleiding van
(de groei van) jonge bomen. “De
meeste bomen kun je op ieder
moment in het jaar snoeien”, weet

500 extra bomen
Het káppen van bomen oogst soms
kritiek. Ruud: “Wanneer, om wat
voor reden dan ook, we een boom
moeten kappen, planten we altijd
een nieuwe boom terug. Zo is dat
afgesproken in het collegeprogramma. Net als het planten van 500
extra bomen. Daarmee zitten we
op schema. Met nog één seizoen te
gaan, resten ons nog het planten
van zo’n 100 extra bomen in Ambacht.”

Om 20.00 uur
Commissie WOS
Online te volgen

apr

Leilindes vallen onder de makkelijk
te verplaatsen boomsoorten, zegt
beleidsontwikkelaar Ruud de Jong.
“Het moet wel in de winter gebeuren, wanneer er nog geen groen aan
de boom zit.” Sinds vorige week is
gestart met het snoeien van een
deel van het bomenbestand in Ambacht.

Ruud, “maar vanwege de drukte
in de zomer kiest de aannemer er
vaak voor het in de herfst en winter
te doen.”

Om 20.00 uur
Commissie RZ –
De Volgerlanden
Online te volgen

apr

Onlangs verhuisden vier zware
leilindes van het Jaagpad naar de
rotonde aan het Noordeinde. Hier
krijgen de bomen een tweede kans
en fungeren ze als blikvanger. Binnenkort komen er vaste planten bij,
die aantrekkelijk zijn voor bijen en
vlinders. Laat het voorjaar maar komen!

Om 20.00 uur
Commissie ABA –
Financiën
Online te volgen

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

Collecte
Hartstichting
Van 12 t/m 17 april 2021

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram

@gemeentehia
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Onderzoekcentrum Drechtsteden
Onderzoek naar ‘Meedoen in Ambacht’
Hoe staan we ervoor op sociaal gebied? Bent u actief bij een vereniging
of in uw buurt? Hoe bekend zijn de
voorzieningen? Wat zijn uw wensen
en behoeften op deze gebieden? En
hoe ervaart u de coronatijd? Onderzoekcentrum Drechtsteden gaat een
groot onderzoek doen: ‘Meedoen in
Hendrik-Ido-Ambacht’.

inzameling van

Dit onderzoek levert belangrijke informatie op om beleid en concrete
plannen op sociaal gebied te kunnen
maken. Zo zorgen we voor een prettig en sociaal Ambacht. Bent u een
van de willekeurig geselecteerde inwoners, dan ontvangt u begin april
per post een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. We hopen van
harte op uw deelname!
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Ambachtsezoom: bouw- en
woonrijp maken toekomstig
bedrijvenpark. Tot eind december 2021.

16-4

•

hvcgroep.nl

hvcgroep.nl
hvcgroep.nl

Overige werkzaamheden, op
diverse plaatsen:
Veegwagen, maaien en
schoffelen in hele gemeente:
doorlopend.
Controle en snoei van alle
bomen: februari 2020 - eind
2022.
Snoeien bomen: het uitvoeren
van boomonderhoud: vanaf 2e
week februari gedurende circa
8 weken.
Op diverse locaties het
planten van bomen, een deel
betreft nieuwe locaties en een
deel is herplant van gekapte
bomen: tot en met april.

•

•
•

•

Werkzaamheden aan diverse
beschoeiingen in de gemeente: tot 23 april.
Omgeving Burg. Van Akenwijk,
aanbrengen damwanden en
graven watergangen: t/m 30
april.
Het verwijderen van 37
gemeentelijke bomen (vergunningsvrij) op diverse locaties
(zie http://bit.ly/bomengemeentehia).
De Volgerlanden-Oost
Aanbrengen voorbelasting
De Erfjes (zuid) en de Hofjes:
t/m begin mei.
Verwijderen voorbelasting
De Straatjes: tot medio april.
Omgeving Perenlaantje: aanbrengen drainageriool:
t/m eind maart.
Woonrijpmaken De Laantjes:
tot november 2021.

hvcgroep.nl

Ondernemen

Openbare raadsvergadering
maandag 12 april 2021
Op maandag 12 april vindt een
raadsvergadering plaats. Deze digitale vergadering start om 20.00
uur. U kunt als publiek de vergadering in beeld en geluid volgen via onze website: https://
hendrikidoambacht.raadsinformatie.nl/.
Op de agenda staan de volgende
vaste punten: opening, vaststelling
van de agenda, spreekrecht burgers, vragenhalfuurtje raadsleden,
notulen raadsvergadering, lijst van
ingekomen stukken en eventuele
mededelingen en de sluiting.
Op grond van de adviezen van de
raadscommissie zijn de raadsvoorstellen onderverdeeld in hamerstukken (H) en debatstukken (D).
De raad behandelt de volgende
voorstellen:

7.		
		
		
7.1 H
7.2 D
		
9.		
		
9.1 H
plan
		
9.2 H
plan
		

Raadsvoorstellen Algemeen
Bestuurlijke Aangelegenheden
– Financiën
Privacy Drechtsteden
Uitgangspunten
Servicegemeente Dordrecht
Raadsvoorstellen Ruimtelijke
Zaken – De Volgerlanden
Vaststellen
bestemmingsVrouwgelenweg achter nr. 80
Vaststellen
bestemmingsRijksstraatweg 42b e.o.

U kunt de stukken via de
gemeentesite inzien:
www.h-i-ambacht.nl/gemeenteraad.
In het scherm kunt u dan klikken
op ‘Vergaderstukken’ in raadsinformatie.
Wilt u uw mening geven over een

Nieuws voor ondernemers in Ambacht
agendapunt? Maak dan gebruik
van het spreekrecht aan het begin
van de vergadering. Dit moet u ten
minste 48 uur voor aanvang van de
vergadering melden bij de griffier.
De griffier is bereikbaar via telefoonnummer 14 078 en per e-mail:
gh.logt@h-i-ambacht.nl. U geeft
dan aan over welk onderwerp u
iets wilt zeggen. Vermeldt ook uw
naam, adres en telefoonnummer.
Tijdens de vergadering krijgt u
maximaal vijf minuten het woord
van de voorzitter. Wanneer er
meerdere insprekers zijn gaat dit in
volgorde van aanmelding. Tenslotte doet de voorzitter of een lid van
de raad een voorstel voor de behandeling van uw inbreng. De totale spreektijd bedraagt dertig minuten. Meer over het spreekrecht
kunt u lezen in de gemeentegids
en op de gemeentesite.

In de nieuwsbrief van april onder meer:
•

•

•

Onderwijsroute: voor kinderen van groep 8 een geweldige ervaring! Doe mee!
In de rubriek Ondernemer
aan het woord: Frank Glimmerveen over ondernemen in
coronatijd.
Het Ondernemersklankbord:
een gratis landelijk buddysy-

•
•

steem, ook voor u!
Bespaar op uw energie!
Nieuwe steunmaatregelen
Rijksoverheid.

Meld u nu aan voor deze gratis nieuwsbrief via www.bit.ly/
NieuwsAmbachtOnderneemt of kijk
op www.h-i-ambacht.nl/ondernemen.

Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers (Tozo-4)
Bent u actief als zelfstandige in
de Drechtsteden en hebt u door
de coronacrisis direct inkomensondersteuning nodig? U kunt
gebruikmaken van de Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig

ondernemers. Tot 1 juli 2021 kunt u
een aanvraag voor de Tozo-4 indienen. Kijk voor de voorwaarden en
het aanvragen op de website van
de Sociale Dienst Drechtsteden:
http://bit.ly/TOZO4SDD.

Omgevingsvisie
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Deze week start de tweede participatieronde voor de omgevingsvisie. Tijdens de digitale Ontmoetingen zetten we de vervolgstappen om samen met u de omgevingsvisie voor Hendrik-Ido-Ambacht
verdere invulling te geven. Deze visie beschrijft wat wij met elkaar
belangrijk vinden in onze leefomgeving.

Komt u ook naar de Ontmoetingen?
Wij willen graag van u weten hoe
u de toekomst van de gemeente
voor u ziet. Dit doen we aan de
hand van de volgende thema’s:
•
•
•
•
•
•

Wonen en vrije tijd
Ambacht en ondernemen
Typisch Ambacht
Gezond en veilig leven
Omgaan met
klimaatverandering
Groen en blauw

ven we de auto meer ruimte? Of
willen we meer natuur en recreatie? Het gaat om de vraag hoe
Ambacht er over 20 jaar uit moet
zien. De komende tijd zoeken we
antwoorden op die vraag, samen
met u: de inwoners, ondernemers,
instellingen en iedereen die zich
betrokken voelt in Ambacht!

Wat gebeurt er als we ondernemers meer ruimte geven? Willen
we meer veilige fietspaden of ge-

Stellingen

DOE
M E E!

Denkt u met ons mee?
Meld u dan aan voor één of beide
Ontmoetingen!
•
Dinsdag 20 april 2021
19.30 tot 21.30:
digitale Ontmoeting 1
•
Donderdag 29 april 2021
19.30 tot 21.30:
digitale Ontmoeting 2
•
Dinsdag 25 mei 2021
19.30 tot 22.00:
Slotontmoeting (locatie n.t.b.)
U kunt uzelf nu al aanmelden via de
QR-code of onderstaande link! www.
eventbrite.nl/d/online/hendrik-ido-ambacht/

In de aanloop naar de ontmoetingen
zullen wij elke week (soms meerdere) •
stellingen posten op onze sociale
media, afwisselend tussen Instagram,
Twitter en Facebook. Stellingen zoals:
•
•

“Er zijn voldoende woningen
voor starters, doorstromers en
senioren in onze gemeente.”

•

“We moeten meer groen in
Ambacht, ook als dit ten koste
gaat van bijvoorbeeld parkeerplaatsen.”

“Ik wil meer zelf initiatief nemen en mij meer inzetten voor
mijn eigen buurt.”
“Ik voel mij thuis in Ambacht.”

Zo kunt u voorafgaand aan de ontmoetingen al met ons meedenken
en uw mening geven. Dit kan op verschillende manieren: u kunt online
een reactie plaatsen bij de berichten,
maar het is ook mogelijk om per email (omgevingsvisie@h-i-ambacht.nl)
te reageren.

STELLING
STELLING
Ik voel
mij
in Ambacht.
Ik voel mij
thuis
inthuis
Ambacht.

Terugblik
Week van de Omgevingsvisie
Van vrijdag 5 tot en met zaterdag
13 februari was het de Week van
de Omgevingsvisie. Tijdens deze
eerste participatieronde hebben
we de eerste stappen gezet om samen met u de omgevingsvisie voor
Hendrik-Ido-Ambacht te maken.
Online Wijkprikker
In de Week van de Omgevingsvisie
heeft u op het online participatieplatform Wijkprikker kunnen laten
weten wat u belangrijk vindt om

Kijk op www.
Kijk op www.
h-i-ambacht.nl/
omgevingsvisie
h-i-ambacht.nl/

fijn te kunnen wonen en leven in
onze gemeente.
Hier is bijvoorbeeld uitgekomen
dat veel inwoners trots zijn op het
groene, verzorgde en dorpse karakter. Als punten voor verbeteringen is aangegeven dat er aandacht
moet blijven voor de woonwijken
en er gezocht moet worden naar
oplossingen voor milieu- en parkeerproblemen. Gebiedsgericht zijn
er uiteenlopende reacties opgehaald die we gaan verdiepen in de
Ontmoetingen.

omgevingsvisie
Vervolg
juni – september

maken van keuzes en

			

schrijven omgevingsvisie

september – november de formele zienswijzeprocedure
december		

vaststelling omgevingsvisie

			

door de gemeenteraad

Toelichting omgevingsvisie
De omgevingsvisie is één van de ‘instrumenten’ voor de nieuwe Omgevingswet, die op 1 januari 2022 in werking treedt. Vanaf dan werkt de
omgevingsvisie als hèt strategisch afwegingskader bij nieuwe plannen,
ontwikkelingen, initiatieven en vraagstukken voor de buitenruimte.
De omgevingsvisie voor Hendrik-Ido-Ambacht beschrijft hoe we willen
dat onze gemeente er uitziet. Dit kan over gebouwen, wegen, stoepen
en water gaan, maar ook over gras, bomen en monumenten. Over vergrijzing, bereikbaarheid, winkelaanbod, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. In de omgevingsvisie kijken we dus niet alleen naar de echte
(fysieke) leefomgeving. We kijken ook naar sociale onderwerpen die in
de gemeente spelen. In de omgevingsvisie schrijven we op hoe wij willen dat Hendrik-Ido-Ambacht er in 2040 uitziet. De omgevingsvisie is, als
de Omgevingswet in werking treedt, één van de kerninstrumenten van
de gemeente. Gemeenten zijn volgens de Omgevingswet verplicht om
een omgevingsvisie te maken.

Meer weten?
Kijk op www. h-i-ambacht.nl/omgevingsvisie
of houd onze social media kanalen en
deze gemeentepagina in de gaten!

Officiële publicaties
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Bestemmingsplan Centrumgebied, Graaf Willemlaan in voorbereiding
aan de Tesselschadestraat geen onderdeel is
van het plangebied. Aan de noordwestzijde
wordt het plangebied begrensd door de Van
Godewijckstraat. Tot slot behoort de groenstrook (richting Cascade) tussen de vier bestaande appartementencomplexen tot het
Het plangebied betreft het gebied ten zuidwes- plangebied.
ten van winkelcentrum De Schoof ter hoogte
van de Graaf Willemlaan. Aan de zuidoostzijde De beoogde ontwikkeling bestaat uit ruim 50%
wordt het gebied begrensd door de Tesselscha- groen en water met veel aandacht voor het
destraat, waarbij het appartementengebouw ontwerp van de openbare ruimte. Daarnaast
Burgemeester en wethouders van Hendrik-IdoAmbacht maken op grond van artikel 1.3.1. van
het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij
een bestemmingsplan voorbereiden voor het
Centrumgebied, Graaf Willemlaan.

worden drie woongebouwen toegevoegd voor
twee belangrijke doelgroepen: jongeren en ouderen. In totaal worden 79 woningen mogelijk
gemaakt en maximaal 250 m2 dienstverlening
en maatschappelijke voorzieningen.
Deze kennisgeving betreft alleen het voornemen tot het maken van het bestemmingsplan.
Als een ontwerp van dit plan is gemaakt, wordt
dit op de gebruikelijke wijze gepubliceerd en
in procedure gebracht. Op dit moment liggen

er dus nog geen stukken ter inzage, kunnen
nog geen zienswijzen naar voren worden gebracht en wordt onafhankelijke instanties nog
niet om advies gevraagd.
Mocht u naar aanleiding van deze bekendmaking vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Van Boxel van de afdeling
Beleid en Ontwikkeling, via telefoonnummer 14
078.

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten
Verleende besluiten**
Adres

Omschrijving

Datum activiteit

Datum bekendmaking

Tesselschadestraat

het verlengen van het termijn voor het innemen van het bouwdepot

1 april tot 1 juni 2021

1 april 2021

**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.

Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

diverse locaties in de gemeente

vellen 26 bomen volgens kaplijst zie website *

houtopstand vellen

23 maart 2021

Dorpsstraat 125

aanleggen van pontons

planologisch afwijken, aanleggen

2 maart 2021

Rijksweg A16 5
uitbreiden restaurant met McDrive
		

planologisch afwijken,
19 maart 2021
aanleggen, handelsreclame maken, bouwen

Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Appelgaarde 20

realiseren dakopbouw

planologisch afwijken, bouwen

30 maart 2021

Kringloopweg 16, 24-76 (even)

het bouwen van 26 bedrijfsunits + kantoorgebouw

bouwen

2 april 2021

Willem van Leenpad 5

plaatsen dakkapel/voorzijde

bouwen

30 maart 2021

*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) op telefoonnummer 14 078.
*De gemeente zal in het eerstvolgende plantseizoen nieuwe bomen herplanten in de gemeente om het totale bomenbestand op peil te houden. Wilt u meer weten over deze herplant, dan
kunt u contact opnemen met de afdeling Beheer Openbare Ruimte, via telefoonnummer 14078. Op www.h-i-ambacht.nl/bomenkap vindt u de overzichten van de te vellen bomen.
**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.

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

