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Wethouder Steven van Die (Sociaal domein) over plannen Cascade

“Je loopt straks ook gewoon spontaan naar binnen”
Cascade als het sociaal-culturele
hart van Ambacht. Een dorpshuis
2.0 dat bezoekers laat genieten, verwonderen, verleiden en inspireren.
Een open en levendige locatie waar
van alles te beleven valt. “Dus ook
wanneer je niet direct een doel hebt
om naar binnen te gaan”, zegt wethouder Steven van Die.
Van de buitenkant ziet Cascade
er nu wat gesloten uit. Wanneer
je spontaan binnenstapt, sta je er
wat verloren bij. “Je moet nu echt
een doel hebben wanneer je naar
Cascade gaat en na je activiteit
ga je weer weg”, vertelt de wethouder. “In de nieuwe situatie is
Cascade een sociaal-cultureel hart
voor kunst, cultuur, ontmoeting
en vermaak. Een open plek met
veel bedrijvigheid, zoals horeca,
de bibliotheek, het theater en een
terras. Een plek waar Ambachters
graag zijn en waar voor iedereen
wat te doen is.”

Duurzaamheid
In de plannen speelt ook duurzaamheid een belangrijke rol. De voorbereidingen voor de vernieuwing
zijn gestart, zoals u vorige week
op deze gemeentepagina’s al kon
lezen. Er ligt een programma van
eisen waar het nieuwe Cascade
aan moet voldoen. De gemeenteraad stemde hier maandag 17 januari jl. mee in en stelde een krediet
ter beschikking om dit verder uit
te werken. De gemeente neemt de
inwoners zo snel mogelijk mee in
de plannen.
Top 5
Cascade kreeg onlangs een 9 van
het publiek op de onafhankelijke
beoordelingssite MeetingReview.
Voor het achtste jaar op rij eindigde het centrum daarmee in de top
5. Van Die: “Een prachtig resultaat
en het geeft aan hoe Cascade leeft
in Ambacht en omstreken. Daarom
verdient het gebouw na 25 jaar
een moderne, nieuwe look en een
neemt het straks een nog belangrijkere plek in onze gemeente in.”

Het gebouw van Cascade is 25 jaar oud en heeft een opknapbeurt nodig. Deze wordt aangegrepen om het
gebouw een modernere uitstraling te geven.

Wethouder Ralph Lafleur (openbare ruimte)
over het opknappen van groen

Eerste bedrijfspand op Ambachtsezoom bijna gereed

“Groen is goed voor mens,
dier en milieu”

Ondernemer Richard Treure van Ribouw:
“Ik zou het zo weer doen!”

Groen speelt een belangrijke rol in
Ambacht. Daarom besteden we er de
komende tijd extra aandacht aan. Niet
alleen door het voltooien van het 500
extra bomen-plan, maar ook door het
opknappen van het andere groen. Dat
is goed voor mens, dier en het milieu.
En met de komst van tiny forests zetten
we in op natuureducatie voor de jeugd.

opknapbeurt is het flink snoeien en
het zogenoemde inboeten van beplanting. Met de renovatie zorgen we
voor meer kwaliteit en biodiversiteit
van het groen in onze gemeente. De
wethouder: “Groen draagt bij aan
een gevoel van veiligheid, gezondheid en leefbaarheid. Het biedt ook
plek voor ontmoeting en beweging.”

Bomen produceren zuurstof, ze verbruiken CO2 en ze houden het water vast bij hevige regenval en geven
schaduw bij hitte. “Vandaar dat we
in het collegeprogramma 2018-2022
hebben opgenomen om 500 extra
bomen te planten en dat aantal gaan
we halen”, zegt wethouder Ralph Lafleur. “Soms moeten we een boom
vanwege de veiligheid verwijderen,
maar dan plaatsen we elders een
boom terug.”

Insectenhotels en bijenlint
Duurzaamheid speelt een belangrijke
rol bij het opknappen van het groen.
Een aantal bermen en groenstroken
in Ambacht wordt ecologisch beheerd, waardoor kruiden en bloemen
meer ruimte krijgen om te groeien.
Een dode boomstronk blijft soms
liggen, er verschijnen insectenhotels
en we zetten vaste planten neer die
voedsel bieden aan vinders en bijen.
Sinds 2016 stopten we met gif bij de
bestrijding van onkruid. Dit is beter
voor alles en iedereen.

Richard Treure van Ribouw is de eerste ondernemer die zelf bouwt op Bedrijvenpark Ambachtsezoom en zijn
circulair bedrijfspand oplevert. Circulair klinkt mooi, maar heeft tot gevolg dat er allerlei eisen (bijvoorbeeld
100% recyclebare materialen) worden
gesteld en naar bijzondere oplossingen moet worden gezocht. “Dat blijkt
gaandeweg tijdens het proces”, zo
blikt Richard Treure terug. “We hebben een architect gezocht die bekend
is met de eisen voor circulair bouwen.
Dat heeft geresulteerd in een gebouw,
waarin alles is geschroefd of met
bouten in elkaar zit. Zo nodig kan het
hele gebouw weer uit elkaar worden
gehaald.”

Kwaliteit en biodiversiteit
De komende tijd is er extra aandacht voor het grondig opknappen
en waar nodig opnieuw beplanten
van verschillende groenplekken door
aannemer GKB. Onderdeel van de

Groener Ambacht
De maatregelen hebben soms effect
op de beeldkwaliteit. Ralph Lafleur
zegt daarover: “Doordat we de natuur meer de ruimte geven is af en
toe meer onkruid zichtbaar en worden de groenstroken niet per se kort
gemaaid. We hebben met elkaar een
hoger doel, want we moeten en willen toe naar een groener Ambacht
met alle aandacht voor onze inwoners, maar ook voor de dieren en het
milieu.”
Meer informatie leest u op
www.h-i-ambacht.nl/bomen.

Lange levensduur
De gekozen materialen hebben een
lange levensduur. Isolatie en zonnepanelen zijn bijna vanzelfsprekend.
Ingewikkeld bleek ook de elektrische
installatie in het pand. “Die loopt niet
via vaste leidingen, maar alle machines worden via stekkers aangesloten
op enige centrale kastjes. Dat bleek
voor installateurs een uitdaging”.

Veel geleerd
Terugblikkend stelt Treure dat hij
van het hele proces veel heeft geleerd, kennis die hij met zijn eigen
bedrijf kan doorgeven en toepassen.
Ondanks dat hij vaak heeft moeten
zoeken naar goede oplossingen om
te bouwen binnen het concept, zou
hij het weer doen en het andere ondernemers ook aanraden. “Als je als
ondernemer over het gebruik van

grondstoffen en de invloed op het
klimaat nadenkt, dan besef je wel
dat circulair bouwen helpt en nodig
is. Het is mooi om dat dan ook in je
eigen bedrijf door te voeren.” Naar
verwachting is het pand van Ribouw
in februari 2022 gereed.

Dit is een ingekorte versie van een artikel van Trudy Wehrmeijer, lees verder
op www.ambachtsezoom.nl/nieuws.

Richard Treure van Ribouw B.V. is de eerste ondernemer die zelf bouwt op
Bedrijvenpark Ambachtsezoom.

Duurzaam

Acties verduurzaming

DOE
M E E!

- Collectieve inkoop actie isolatie
- Collectieve inkoop actie dubbelglas

16 februari: digitale informatieavond energie besparen
voor huurders

9 februari: digitale informatieavond isolatie/dubbelglas voor woningeigenaren

Wilt u meer informatie over bovenstaande acties?
Ga naar www.regionaalenergieloket.nl/acties.

@gemeentehia

22

23

Jan
Feb

21

Om 20.00 uur
Commissie WOS
Online te volgen

Feb

07

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen

Feb

26

Om 20.00 uur
Commissie ABA-Financiën
Online te volgen

Feb

Agenda

Om 20.00 uur
Commissie RZ/
De Volgerlanden
Online te volgen
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
Hersenstichting
van 31 januari tot 5 februari

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
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Ambachts Verbond VroegWerk in de wijk
signalering: een stevig vangnet
Maakt u zich als eigenaar, bestuurder of
manager van een organisatie wel eens
zorgen om medewerkers, vrijwilligers
en anderen die met uw organisatie in
aanraking komen? En wilt u deze mensen graag helpen maar weet u niet goed
hoe? Zou uw organisatie hier graag ondersteuning bij willen maar weet u niet
goed waar u die kunt vinden? U en vele
andere organisaties worstelen regelmatig met dezelfde vragen.

saties vroeg signaleren, hoe steviger
dit vangnet wordt.

Ambachts Verbond Vroegsignalering
We starten daarom met het “Ambachts Verbond Vroegsignalering”.
Het doel van het netwerk is dat we
als organisaties op een effectieve
manier samenwerken. En dat deelnemende organisaties een plek hebben waar ze terecht kunnen met hun
vragen en zorgen. Zodat we inwoners
helpen om actief te (kunnen) blijven
De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht deelnemen aan onze samenleving en
vindt het belangrijk dat alle Am- dat zij met elkaar ‘De Kracht van Ambachtse inwoners deelnemen aan de bacht’ vormen.
samenleving. We willen ook dat onze
inwoners met een hulpvraag zo vroeg Eerste kennismaking
mogelijk ondersteuning krijgen. Zo- Voor een eerste kennismaking met
dat kleine hulpvragen niet uitgroeien het Ambachts Verbond Vroegsignatot zware en ingewikkelde proble- lering nodigen we organisaties graag
men. Om zo vroeg mogelijk hulp te uit op:
kunnen bieden, moeten we de vraag Datum: 3 februari 2022
zo snel mogelijk horen. We noemen Tijd: 20.00 – 21.30 uur
dit vroegsignalering.
Locatie: MS Teams (na aanmelding
ontvangt u de vergaderlink)
Vroegsignalering:
met elkaar voor elkaar
Aanmelden
Vroeg signaleren kan de gemeente al- Wilt u deelnemen aan deze informaleen samen met organisaties, vereni- tieavond, mail dan naar Pamela van
gingen en bedrijven die veel inwoners Erve van de gemeente Hendrik-Idozien. Denk aan kerken, sportvereni- Ambacht: pfm.van.erve@h-i-ambacht.nl.
gingen, woningcorporaties, culturele
verenigingen, de bibliotheek, ondernemers en scholen. Samen kunnen
wij een vangnet vormen om inwoners
op tijd en goed te kunnen helpen.
Hoe meer (maatschappelijke) organi-

Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart zoeken we extra
leden voor onze stembureaus. Bent
u 18 jaar of ouder, sociaal vaardig,
flexibel (tijd, pauzes, locatie, tot laat
moeten blijven) en betrokken bij
onze gemeente? Dan bent u de persoon die wij zoeken voor onze stembureaus. Aanmelden kan per mail via
verkiezingen@h-i-ambacht.nl.

af volgt u een digitale training die
afgesloten wordt met een toets. Hierdoor bent u bekend met het stemproces en de werkzaamheden op een
stembureau.

Vergoeding
Werken op een stembureau is een bijzondere ervaring en staat ook goed
op uw CV. U ontvangt daarnaast als
stembureaulid een vergoeding van
€176,-. De voorzitter ontvangt €226,Als stembureaulid heet u alle stem- Dit is inclusief maaltijdvergoeding
mers welkom en zorgt u ervoor dat (lunch en diner).
het stemproces goed verloopt. Voor-

Digitaal Opkopers Register om heling
te ontmoedigen
Gestolen goederen worden vaak
doorverkocht. Gezamenlijk zetten
we in op de aanpak van heling (het
opkopen van gestolen goederen)
om de afzetmarkt van inbrekers te
verstoren. Opkopers spelen hierin
een grote rol, want het is verplicht
om opgekochte producten te registreren in het Digitaal Opkopers
Register. Daarmee vinden we gestolen goederen makkelijker terug

en krijgen opkopers bericht dat
een product gestolen is.
Politie en Handhaving hebben
hierop de controlerende taak. Zij
voeren controles uit op juist gebruik van het Digitaal Opkopers
Register. Als dit niet het geval is,
kunnen zij hiervoor een boete uitschrijven. Kijk voor meer informatie
op https://bit.ly/HIATweedehands.

Ambachtsezoom: bouw- en
woonrijp maken toekomstig
bedrijvenpark, tot eind maart
2022

2

Inrichten Waterbusplein, tot
voorjaar 2022

3

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

•

•

Help mee op het stembureau

Veiligheid

Ook in Hendrik-Ido-Ambacht wordt,
net als in de rest van Nederland,
regelmatig ingebroken. De gevolgen
van een inbraak zijn erg vervelend.
Schending van de privacy, aantasting van het veiligheidsgevoel en
het missen van dierbare en kostbare spullen. Het terugdringen van
woninginbraken heeft dan ook hoge
prioriteit bij de politie, het Openbaar
Ministerie en de gemeente.

1

4

5

6

•

De Laantjes; woonrijp maken;
tot en met april 2022

•

De Straatjes, bouwrijp maken;
tot 14 maart 2022

•

Reconstructie bushaltes
Ambachtsezoom ter hoogte
van kruising met Het Tasveld;
en aanbrengen opslagdepot
groenvak tussen De Zelling
en Ambachtsezoom; start 31
januari tot eind februari

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;
Diverse werkzaamheden aan
watergangen; inpeilen en
inventarisaties beschoeiingen:
1e kwartaal 2022.

Webinar Jong JGZ over
borstvoeding
Binnenkort start Jong JGZ met webinars
over borstvoeding. Deze gratis bijeenkomst is bedoeld voor aanstaande ouders die zich willen voorbereiden op
het geven van borstvoeding. U kunt
kiezen uit meerdere data in de komende maanden. Op de website van
JGZ leest u hierover meer informatie en
kunt u zich aanmelden.
https://www.jongjgz.nl/webinars.

af zwangerschap tot de leeftijd van 18
jaar kijken zij mee met de ontwikkeling van uw kind. Dat doen zij tijdens
contactmomenten op het consultatiebureau of op school. Ze adviseren,
wegen, meten, verzorgen vaccinaties
en nemen oog- en gehoortesten af.

Jong JGZ is de jeugdgezondheidszorgorganisatie in Zuid-Holland Zuid. Van-

Nieuwsbrief voor
Ambachtse ondernemers
Bent u ondernemer in Ambacht en
wilt u op de hoogte blijven van ondernemersnieuws, coronaregelingen
en netwerkmogelijkheden? Meld u
dan nu aan voor de gratis nieuwsbrief van Ambacht onderneemt! Hierin leest u maandelijks informatie over

uiteenlopende onderwerpen, digitale
bijeenkomsten en nieuwtjes die voor
u als (startende) ondernemer van belang zijn. Aanmelden gaat eenvoudig
via: https:// bit.ly/NieuwsAmbachtOnderneemt. U kunt zich op ieder gewenst moment weer afmelden.

Officiële publicaties
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Openbare kennisgeving gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022
Stemmen per volmacht
U ontvangt uiterlijk 14 dagen voor de
verkiezingen uw stempas. Hiermee
mag u stemmen in een van de stembureaus van Hendrik-Ido-Ambacht. De
locaties van de stembureaus staan op
de bijsluiter bij uw stempas, op de kandidatenlijst en op www.h-i-ambacht.nl/
verkiezingen. In het stembureau draagt
u een mondkapje en legitimeert u zich
met uw identiteitsbewijs. Dit document
mag op dat moment maximaal 5 jaar
verlopen zijn. Hebt u coronaklachten?
Blijf dan thuis en ga niet naar het
stembureau. Vraag een andere kiezer

om namens u te stemmen. Dat regelt u •
met een volmacht.
Kunt u niet naar een stembureau?
Vraag dan een andere kiezer om namens u te stemmen. Dit heet een volmacht afgeven. De kiezer die voor u
gaat stemmen (de gemachtigde):
•
woont ook in Hendrik-IdoAmbacht;
•
moet op hetzelfde moment ook
zelf stemmen;
•
mag 2 keer stemmen met een
volmacht.

Er zijn 2 manieren om een volmacht te geven. Het makkelijkst
is om de achterkant van uw
stempas in te vullen.

1. Achterkant stempas invullen (onderhandse volmacht)
De kiezer die voor u gaat stemmen,
neemt het volgende mee naar het
stembureau:
•
uw stempas. Op de achterkant
staat het volmachtbewijs. U
vult dit helemaal in. Ook zet u
hierop allebei een handtekening.

•

een kopie van uw identiteitsbewijs. Dit mag ook digitaal,
bijvoorbeeld op een telefoon.
Uw kopie identiteitsbewijs mag
op de dag van de verkiezingen
niet langer dan 5 jaar verlopen
zijn. U mag deze volmacht niet
op het stembureau zelf regelen.
Dit regelt u dus vooraf.

•
•

•

u uw stempas niet kunt overdragen aan een andere kiezer;
u een identiteitsbewijs hebt dat
tijdens de verkiezingen langer
dan 5 jaar is verlopen;
u geen identiteitsbewijs hebt.

De aanvraag moet voor 11 maart
2022 om 17.00 uur bij de gemeente binnen zijn. Er zijn 3 manie2. Schriftelijke volmacht aanvragen
ren om een schriftelijke volmacht
U
kunt
ook
een
schriftelij- aan te vragen. Digitaal, aan de
ke
volmacht
aanvragen.
Dit gemeentebalie en schriftelijk. Op
doet
u
bijvoorbeeld
omdat: www.h-i-ambacht.nl/verkiezingen
staat hierover meer informatie.

Zittingen van het centraal stembureau
Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn de
gemeenteraadsverkiezingen. Hierbij
heeft het centraal stembureau een belangrijke rol. Zij toetsen de voorbereidingen, het verloop en de uitslag van
de verkiezing aan de Kieswet.

Zitting 1 februari 2022
Op 1 februari 2022 onderzoekt het
centraal stembureau in een besloten
zitting de ingeleverde kandidatenlijsten. Direct na de zitting liggen ter inzage bij de receptie van de gemeente:
• de ingeleverde kandidatenlijsten;
• de ondersteuningsverklaringen;
• het proces-verbaal I1 van de zitting.

Het proces-verbaal I1 staat ook op • handhaving van de daarop
www. h-i-ambacht.nl/verkiezingen.
voorkomende kandidaten;
• handhaving van de geplaatste
aanduiding;
Zitting 4 februari 2022
Op 4 februari 2022 beslist het cen- • de nummering van de
kandidatenlijsten.
traal stembureau om 10.00 uur in een
openbare zitting over:
De openbare zitting is digitaal en te
• de geldigheid van de
volgen via MS Teams. De link hierkandidatenlijsten;

voor staat op 3 februari op www.
h-i-ambacht.nl/verkiezingen.
Het
proces-verbaal I4 van deze zitting
ligt direct na de zitting ter inzage bij
de receptie van de gemeente en op
www.h-i-ambacht.nl/verkiezingen. Op
het proces-verbaal I4 staat ook de
nummering van de kandidatenlijsten.

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 www.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! Op 1 juli 2022 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 15 februari 2022 tot 1 juli 2022 een aanvraag uitgebreide procedure omgevingsvergunning te volgen (in plaats van een aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging). Zo voorkomt
u vertraging en extra kosten. Voor aanvragen die na 1 juli worden ingediend, gelden de nieuwe regels van de Omgevingswet.
Vragen? Neem gerust contact op met team Ruimtelijke Ordening van de gemeente via telefoonnummer 14078.
Verleende besluiten APV en bijzondere wetten**
Ambachtsezoom, Kavel F, ontheffing geluidshinder m.b.t. inpandig vlinderen betonnen vloer.

Besluit omgevingsvergunningvrij plan**
Vijverhof 11, realiseren overdekte veranda in achtertuin.

Nieuwe aanvragen*
Julianasingel 12, vellen twee bomen in voortuin |Julianasingel 12, onderkelderen van reeds vergunde woning | Kerkstraat 10, verbouw Petrakerk |Kolenboer 4, vergroten aanbouw |Molenhoef
1, plaatsen dakkapel / voorzijde | Perengaarde 30, plaatsen dakkapel / voorzijde.

Besluit verlenging beslistermijn**
Zwanebloem26, bouwen bijgebouw.

Verleende omgevingsvergunningen**
Bongerd 33, plaatsen twee dakkapellen | Coba Ritsemastraat 49, plaatsen dakkapel / voorzijde
| Van Renesseborch 52, bouwen dakopbouw / voorzijde | De Touwbaan 2, plaatsen dakkapel
/ voorzijde | Zaaivat 30, plaatsen dakkapel / voorzijde.

Colofon

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

* 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.

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

