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Peter de Roode van de milieustraat

“De wachttijd is gemiddeld 2 uur”
Het advies van de milieustraat blijft
hetzelfde, ook de komende weken:
stel je bezoek uit tot na de coronamaatregelen. Desondanks is het
iedere dag ontzettend druk. “Wanneer we doordeweeks om 9 uur
opengaan, staat er al een rij tot aan
de stoplichten en dat betekent twee
uur wachten”, zegt beheerder Peter
de Roode.

het allerbeste is om je bezoek aan
de milieustraat uit te stellen. Want,
nogmaals, u staat uren in de rij.
Indien een bezoek aan de milieustraat echt noodzakelijk is: combineer je spullen met die van buren,
vrienden enzovoort.”
Beheerder Peter de Roode kijkt
dagelijks zijn ogen uit: “Natuurlijk
begrijpen we inwoners die aan het
verhuizen zijn, of die de woning
van een overleden persoon moeten
leeghalen. Voor hen staan we zes
dagen per week klaar. Voor de andere inwoners van Ambacht is mijn
dringende verzoek: ”Wacht alstublieft met het wegbrengen van grofvuil tot na de coronamaatregelen.”
www.bit.ly/afvalbrengstation

Maar ook op vrijdag en zaterdag
staat men gemiddeld twee uur in
de rij. Om alles in goede banen
te kunnen leiden, staan er nu ook
verkeersregelaars. “Zij spreken de
mensen in de rij aan en adviseren
om later, na alle maatregelen, terug
te komen”, aldus De Roode. “Maar
de meeste mensen blijven toch
staan wachten. Uiteindelijk laten we
per keer vijf auto’s op het terrein. Grof afval niet in/bij de container
Soms gaat het alleen om een oude Vanzelfsprekend doet u uw grof aftv of een kapotte föhn.”
val niet in de ondergrondse container en zet u uw oude spullen niet
Kinderen thuislaten
naast de container. Dat zorgt voor
Op het terrein moeten kinderen tot overvolle containers en overlast
14 jaar in de auto blijven zitten. voor uw buren. Laten we samen
“Ons advies is dan ook: laat kin- Ambacht ook nu gewoon schoon
deren thuis”, stelt De Roode. “En houden.
als je komt, kom dan alleen. Maar

Blog van Ton Brouw,
wijkagent centrum
“Ik ben tevreden over Ambacht”
“Natuurlijk waren de Paasdagen
spannend. Want hoe zou Ambacht
zich met het mooie weer aan de coronamaatregelen houden? Maar ik
ben tevreden. Ook over de jeugd,
want ook zij beseffen steeds vaker
dat de regel van 1,5 meter afstand
noodzakelijk is.
Eerst even iets anders: wat mij en
mijn collega-wijkagenten in Ambacht in deze coronatijd opvalt, is
de terugloop van het aantal terugbelverzoeken bij overlast, burenruzies, huiselijk geweld enz. Voor de
coronacrisis waren dat er drie of vier
per dag, nu zijn het er nul per dag.
Geen idee hoe dat komt. Misschien
denken mensen: de wijkagent heeft
deze tijd wel iets anders aan zijn
hoofd. Indien nodig kunnen mensen mij altijd benaderen.
Ik ben er overigens van overtuigd
dat het 1,5 meter afstand gedrag
van jongeren geen onwil of opzet
is. Kennelijk heeft het puberbrein
moeite zich aan de regel te hou-

den. Wanneer je jongeren erop aanspreekt, zie je ze denken: o ja, dat
is waar ook. De meeste jongeren
pakken het goed op. En natuurlijk
is er een hardnekkig groepje dat
vaker over de schreef gaat. Helaas
hebben we tot nu toe aan negen
van hen een proces-verbaal moeten
opmaken. Maar nogmaals: over het
algemeen gaat het steeds beter.

Dagelijks staan lange rijen auto’s te wachten voor de milieustraat. Hou alstublieft voldoende ruimte in de rij voor
de vrachtwagens die van en naar de milieustraat en van en naar het bedrijf Plaisier rijden. Zo voorkomen we ongelukken!

Herinrichting Kerkstraat
De gemeente heeft met inbreng van
het bewonerscomité Oostendam
een schetsontwerp gemaakt voor
de herinrichting van de Kerkstraat,
tussen de Veersedijk en de Graaf
Willemlaan. Met deze herinrichting
vervangen we de bestrating, die
versleten is, en brengen we bestra-

ting terug die meer past bij het historische karakter van de Kerkstraat.
Daarnaast gaan we er voor zorgen
dat de Kerkstraat veiliger wordt
voor fietsers. Dit doen we door het
aanbrengen van fietsstroken en het
verbieden van doorgaand vrachtverkeer. Het schetsontwerp is inmiddels

We volgen in Ambacht massaal de
richtlijnen van het RIVM, vooral
het 1,5 meter afstand houden gaat
goed, ook tijdens de Paasdagen.
De tijd van waarschuwen is wel
voorbij en we handhaven strenger.
We moeten helaas een enkele keer
onze tanden laten zien. Maar ik wil
en blijf benadrukken: ik ben tevreden over hoe Ambacht zich aan de
maatregelen houdt.”

Zo ziet de Kerkstraat er straks misschien uit. Omwonenden kunnen nu reageren.

uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Het voorlopig ontwerp staat
op www.h-i-ambacht.nl/kerkstraat.
Direct omwonenden van de Kerkstraat hebben een brief ontvangen,
zij kunnen reageren op de plannen
voor hun straat.

@gemeentehia

Agenda
Onderstaande bijeenkomsten en
evenementen gaan niet door:
25 april opening Den Brommert
27 april festiviteiten Koningsdag
4 mei Dodenherdenking
5 mei festiviteiten Bevrijdingsdag
16 mei Veteranendag
25 mei Avondvierdaagse
Aangepast
4 mei Dodenherdenking

Meer informatie op
www.h-i-ambacht.nl/corona
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Eerste online
geboorteaangifte
Veel is anders deze tijd. Het is traditie dat kersverse ouders of verzorgers de geboorte van een baby aangeven op het gemeentehuis. Vanaf
nu kan dit ook online.

kunnen dat over een paar jaar vaker
online aangifte wordt gedaan. Kersverse ouders/verzorgers kunnen nu
vanuit huis binnen drie dagen na de
geboorte aangifte doen. En in deze
moeilijke tijd lijkt mij dat heel pretDienstverlening Drechtsteden heeft tig.”
de mogelijkheid vanwege de coronacrisis versneld. Sinds januari is de Ouders die online geboorteaangifte
online geboorteaangifte wettelijk doen, ontvangen een uitnodiging
toegestaan en op 1 april kwam de om later alsnog een geboorteknufeerste aangifte binnen. “Het is nu fel op te halen in het gemeentebijzonder”, zegt burgemeester Jan huis. U doet online aangifte via
Heijkoop, “maar het zou zo maar www.bit.ly/geboorteaangifte-hia.

De scholen zijn dicht maar Hi5 wil de Koningsspelen niet zomaar voorbij
laten gaan. Daarom organiseert team Hi5Ambacht op vrijdag 17 april de
Koningsspelen thuiseditie. Op de facebookpagina van Hi5 komt tussen 10.00
uur en 16.00 uur elk half uur een filmpje van een spelletje. Zo kunnen alle
kinderen toch thuis aan de Koningsspelen meedoen!

Collecte
Landelijke collecties opgeschort

Werk in de wijk

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram

Burgemeester Heijkoop met de geboorteknuffel voor ouders/verzorgers en
de baby.

Camerahandhaving start later
De Sophiapromenade en het Sophiapark is een voetgangersgebied waar
fietsen is toegestaan. De gemeente
ontving afgelopen jaar steeds meer
meldingen over brommers, scooters
en ander gemotoriseerd verkeer die
over de promenade en door het park
reden.

leefbaar blijft, zou per 1 april een project camerahandhaving starten. Met
camera’s die geen livebeelden maar
kentekens registreren. Hiermee worden kentekens van gemotoriseerde
rijwielen die door de voetgangers- of
fietsgebieden rijden, automatisch op
camera vastgelegd. Eigenaren krijgen
een bekeuring. Dit geldt ook voor eiOm ervoor te zorgen dat het gebied genaren van auto’s en vrachtwagens

die buiten de toegestane tijden op
de promenade rijden. Als zij geen
ontheffing hebben, ontvangen zij
ook een bekeuring. Door de coronacrisis liggen veel projecten (tijdelijk)
stil, waaronder ook dit project. De
camera’s hangen er al wel, maar zijn
nog niet aangesloten. We hopen de
camerahandhaving halverwege 2020
alsnog te starten.
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Hoge Kade; afronding
werkzaamheden nieuwbouw
zwembad ‘De Louwert’;
tot eind april 2020

6

Vrouwgelenweg tussen Forel
en Karper; aanleggen fietspad. Omleidingsroute voor de •
fietsers blijft staan tot en met
vrijdag 17 april 2020. Daarna
kunnen de (brom)fietsers weer •
rechtdoor over de Vrouwgelenweg rijden en moeten de
•
auto’s permanent omrijden.
Ambachtsezoom: bouwrijp maken toekomstig bedrijvenpark; •
tot eind december 2020
De Vijverhof: vervangen
beschoeiing;
1 april - 30 april

•
•

5

De Sophiapromenade en het Sophiapark, voetgangersgebied waar fietsen is toegestaan.

De Raadtweg/Van Kijfhoekstraat, werkzaamheden rioolreconstructie wijk Kruiswiel
fase 2;
tot en met woensdag 16 september 2020

Hoge Kade; uitvoering rioolproject - fase 2 ter hoogte van
zwembad ‘De Louwert’;
tot mei 2020
Overige werkzaamheden,
op diverse plaatsen:
Veegwagen, maaien en
schoffelen in hele gemeente,
doorlopend;
Snoeiwerkzaamheden (onderhoud plantsoenen); door heel
de gemeente
Renovatie groen; wijk Oostendam; van eind januari tot
medio april 2020.
Snoeien van een derde deel
van de bomen voornamelijk in
de wijk De Volgerlanden. Tot
eind april 2020
Controle en snoei van alle
bomen: tot eind 2022
L.A. Spoor van Ticheltplantsoen; renovatiewerkzaamheden - medio april 2020

@gemeentehia

donderdag 16 april 2020

Bijentelling
Komend weekend, 18 en 19 april, is gewassen en bijna 90% van onze
er weer een Nationale Bijentelling. wilde planten worden bestoven door
Telt u ook mee?
bijen en andere insecten”, aldus
Koos Biesmeijer, bijenexpert bij NaMeedoen is makkelijk, ook als u turalis. “Onderzoekers gebruiken de
niet zoveel van bijen weet. Op resultaten van de Nationale Bijentelwww.nationalebijentelling.nl leest u ling om te zien waar de verschillende
hoe u 20 wilde bijensoorten in uw bijensoorten voorkomen in Nedertuin kunt herkennen en hoe u mee land en of die aantallen toe- of afkunt doen.
nemen.”
Waarom bijen tellen?
Hoe meer we over bijen weten, hoe
beter we de bijen kunnen helpen. In
Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan
is bedreigd. Bijen zijn belangrijk voor
bestuiving. “80% van onze eetbare

De Nationale Bijentelling is een project van Naturalis, Natuur & Milieu,
IVN en LandschappenNL, met als
doel om zoveel mogelijk te weten te
komen over de stand van de bijen in
ons land. Zo kunnen we deze nuttige
dieren helpen beschermen.

APV en noodverordening
Hoewel in deze tijd de neiging bestaat naar noodbevoegdheden te
grijpen, moet worden beseft dat niet
alle maatregelen via een noodverordening of noodbevel kunnen worden
getroffen. Omdat de burgemeester
voor veel openbare ordeproblemen
op grond van de APV beschikt over
specifieke bevoegdheden, zullen
noodbevoegdheden in veel gevallen niet nodig zijn. De reeds uitge-

vaardigde noodmaatregelen laten
die APV-bevoegdheden bovendien
onverlet. De burgemeester kan met
andere woorden zijn bevoegdheden
op grond van de APV nog steeds
gebruiken, naast de reeds genomen
maatregelen op grond van de noodverordening. De noodverordening
blijft ten allen tijde leidend. Er mag
niet in strijd met de noodverordening worden gehandeld.

Noodmaatregelen en APV
Een drastische gebeurtenis, zoals het
coronavirus, vraagt om drastische
maatregelen. Veel gemeenten hebben daarom de afgelopen periode
noodverordeningen en noodbevelen
uitgevaardigd. Dit wordt geregeld
binnen de Veiligheidsregio’s. Onze
gemeente valt onder de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Zuid-Holland Zuid, de heer Kolff,
een bovenlokale noodverordeningen
vastgesteld. Deze noodbevoegdheden berusten op de artikel 175 en
176 van de Gemeentewet (en artikel
39 van de Wet veiligheidsregio’s) en
komen in beeld als sprake is van een
hoogst uitzonderlijke situatie, zoals
een ‘ramp’. Onder een ramp wordt
op grond van artikel 1 van de Wet
In het kader hiervan is er door de veiligheidsregio’s onder andere vervoorzitter van de Veiligheidsregio staan: “een […] gebeurtenis waarbij

het leven en de gezondheid van
veel personen […] in ernstige mate
zijn geschaad of worden bedreigd
en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van
verschillende disciplines is vereist
om de dreiging weg te nemen of de
schadelijke gevolgen te beperken”.
Het coronavirus kan gelet op deze
definitie worden gezien als een ramp
en rechtvaardigt dus de inzet van de
noodverordening en het noodbevel.

Subsidie voor energiebesparing in koophuizen
Hebt u een koopwoning of -appartement en woont u in Ambacht? Dan
kunt u dit jaar meedoen aan aantrekkelijke groepsaankopen voor energiebesparing in uw woning en een
leuke kortingsactie. Vanuit de landelijke Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) is subsidie beschikbaar
om huiseigenaren te helpen bij het
energiezuinig maken van hun koopwoning. Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht schakelt hiervoor het bedrijf
Winst uit je Woning BV in.

Nu: advies op maat en tips
Huiseigenaren ontvangen binnenkort
een brief met tips voor energiebesparing en een advies over zonneenergie en isolatiemogelijkheden,
gebaseerd op het bouwjaar van uw
woning. Voor 29 euro kunt u advies
op maat laten maken. U kunt meedoen aan aantrekkelijke groepsaankopen.
Later: vouchers
Vanwege de maatregelen om het co-

ronavirus in te dammen, stellen we Meer weten over energie(besparen)?
de kortingsactie bij bouwmarkten Kijk op www.drechtstedenenergie.nl.
uit tot later dit jaar. Het advies van
het RIVM is immers om nu zoveel
Oproep aan Ambachtse installateurs
mogelijk thuis te blijven. Bij de kortingsactie ontvangt elke woningeiEén van de maatregelen waar de We verwachten dat hier veel begenaar een voucher ter waarde van
voucher later dit jaar voor kan langstelling voor zal zijn. Daarom
70 euro, voor energieadvies of voor
worden gebruikt is ‘waterzijdig in- roepen we installateurs uit de gekleine energiebesparende maatregeregelen’ van CV-installaties. Deze meente op om zich aan te melden
len, zoals radiatorfolie, tochtstrips,
vrij onbekende maatregel is vaak als geïnteresseerde voor dit project
een waterbesparende doucheknop
een snelle manier om het gasver- op www.bit.ly/winstuitjewoning.
of ledlampen.
bruik van een woning te verlagen.

Openbare vergadering op 21 april 2020 om 20.00 uur
ning, vaststelling van de agenda, Welzijn, Onderwijs en Sport
spreekrecht burgers, mededelingen • Besluitenlijst commissie WOS van
17 februari 2020
en ingekomen stukken, informatie
van het college/de portefeuillehou- • Nota publieke gezondheid en
preventie-en handhavingsplan alder, uitwisseling regionale samencohol 2020-2023
werking, agendapunten volgende
vergadering en sluiting.
Ruimtelijke Zaken - De Volgerlanden
Daarnaast moet tijdens deze verga- • Besluitenlijst commissie RZ - De
Volgerlanden van 18 februari 2020
dering de besluitenlijst van de opiniërende debatvergadering van 6 april • Zienswijze Gevudo
2020 vastgesteld worden en staat
de ‘Veiligheidsrapportage 2019’ on- Algemeen Bestuurlijke
der de commissie agendapunten Aangelegenheden - Financiën
Op de agenda van deze gezamen- vanuit B&W op de agenda. De an- • Besluitenlijst commissie ABA-Financiën van 19 februari 2020
lijke commissievergadering staan de dere specifieke agendapunten vindt
volgende vaste agendapunten: ope- u hieronder per commissie vermeld: • Aanwending Eneco middelen
Op maandag 11 mei 2020 vergadert de gemeenteraad. Als voorbereiding daarop vergaderen er normaal gesproken drie commissies
op drie verschillende avonden in
de raadszaal. Deze maand worden
de commissies gecombineerd en
zal de vergadering op 21 april om
20.00 uur digitaal gevoerd worden. De gemeenteraad vergadert
dan vanuit huis. U kunt deze openbare vergadering live volgen via
www.bit.ly/hia-raadsinformatie.

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
agendapunt of over een onderwerp
dat behoort tot het werkterrein van
een van de commissies? 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
e-mail gh.logt@h-i-ambacht.nl. U

geeft dan aan over welk onderwerp
u iets wilt zeggen. Vermeld ook uw
naam, adres en telefoonnummer.
Tijdens de (digitale) 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.

Officiële publicaties
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Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Bongerd nabij nr. 4

bouwen fiets- en voetgangersbrug

bouwen, werken en werkzaamheden uitvoeren

26 maart 2020

Hoogveen 104

plaatsen dakkapel voorzijde

bouwen

7 april 2020

Jan Luijkenhof 14

plaatsen dakkapel voorzijde

bouwen

25 maart 2020

Snoek 21

plaatsen dakkapel voorzijde

bouwen

7 april 2020

Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Kerkstraat 1

plaatsen dakopbouw

bouwen, planologisch afwijken

9 april 2020

Nibbelinkstraat 12

doorbraak tussen keuken en woonkamer vergroten

bouwen

8 april 2020

Steur 366

bouwen woning en realiseren uitrit

bouwen, uitweg maken, hebben of veranderen

8 april 2020

* 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.
** 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.h-i-ambacht.nl/meldpunt
Bij spoed, ook buiten kantoortijden (078) 770 8100

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

