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Speuren naar het Spoorhuis
en andere bijzondere locaties

Werk in de wijk

Dit statig pand aan de Kerkstraat werd in 1900 gebouwd voor Willem Spoor, burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht
van 1896 tot 1911. Naar hem wordt dit huis ook wel het Spoorhuis genoemd. Hert Spoorhuis is een van de tientallen
bijzondere historische locaties in Hendrik-Ido-Ambacht. Peter den Ouden maakte de foto in 2019.

Kapvergunning verleend
Ieder jaar laten we inspecties uitvoeren aan de bomen in onze gemeente.
Tijdens de laatste inspectie is vastgesteld dat een aantal bomen zijn afgestorven of in zodanige slechte staat
verkeren dat ze niet langer kunnen
blijven staan.
Daarom is voor 51 bomen een kapvergunning verleend. De aanvragen
zijn beoordeeld aan de hand van
het gemeentelijk bomenbeleid. De
lijst met bomen kunt u inzien via
https://www.h-i-ambacht.nl/Bomenkap.
U kunt uw bezwaar kenbaar maken
door het schrijven van een brief aan
het college.

1

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

2

Inrichten Waterbusplein,
tot voorjaar 2022

3

Hark noordzijde; aanbrengen
deﬁnitieve rijbaan tot aan de
bouwplaats van Den Dunnen; voorlopig 6 tot en met
24 december 2021; tijdens de
kerstvakantie is de weg open

4

5

6

De Straatjes, bouwrijp maken;
tot 14 maart 2022

Noot: In week 52 en 01 vinden
er geen bestratingswerkzaamheden plaats.

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
De Volgerlanden; reiniging
van heesters en bosplantsoen
/ inspectie riool; gefaseerde
(vanaf januari start Baxpark en
uitvoering tot en met april
verder doorlopend);
2022 (bewoners worden vooraf • Controle en snoei bomen
geïnformeerd)
voor een deel van het bomenbestand: april 2021 – oktober
De Laantjes; woonrijp maken;
2022;
tot en met april 2022
• Aanplant van bomen vanaf
januari, zie website voor de
locaties.

locatie van de gekapte boom. Omdat er bijvoorbeeld te weinig ruimte
is of de groeiplaatsomstandigheden
te slecht zijn. We proberen bij aanplant rekening te houden met de
soortkeuze en de inrichting van de
groeiplaats. Hierdoor kunnen bomen
langer meegaan in een stedelijke
omgeving. Als dit betekent dat een
boom op een bepaalde plek geen
toekomstperspectief heeft, zoeken
we naar locaties waar nieuwe bomen
wel tot wasdom komen.

17
24
25

26

Nieuwe boom op dezelfde
of op andere plek
Voor alle gekapte bomen planten we
een nieuwe boom, meestal op dezelfde plek. Mogelijk wordt de grond
rondom de boom op een later tijdstip
bestraat of beplant. Dit is afhankelijk
van het weer en de planning. Soms
vindt er geen herplant plaats op de

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen
Om 20.00 uur
Commissie WOS
Online te volgen
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

Wet inburgering 2021 vanaf
1 januari 2022
Vanaf 1 januari 2022 geldt de Wet
inburgering 2021. In de nieuwe wet
worden inburgeraars beter ondersteund in hun inburgering, krijgen ze
hulp om hun woongemeente goed te
leren kennen en wordt er meer maatwerk ingezet. Doel is om inburgeraars
snel en volwaardig mee te laten doen
in de Nederlandse maatschappij. Het
grote verschil met de oude Wet inburgering is dat gemeenten verant-

Agenda
Jan

Op de kaart
U vindt de kaart met bijzondere
locaties op
www.h-i-ambacht.nl/monumenten.
Scant u de QR-code in de foto, dan
wordt de kaart direct getoond. Ook
deze keer wensen we u natuurlijk
veel wandel- en kijkplezier!

Jan

Monumenten
Gelukkig zijn er ook bijzondere panden bewaard gebleven. Sommige zijn
zelfs Rijksmonument, zoals de toegangspoort tot begraafplaats Waalhof, Den Brommert - het oude
woonhuis-met-winkel waarin het
Historisch Genootschap is gevestigd
- en de voormalige burgemeesterswoning aan de Kerkstraat, ook wel

Andere bijzondere locaties
In Ambacht zijn ook andere bijzondere locaties te vinden, zoals het
Oorlogsmonument op Begraafplaats
Waalhof. In 2016 werden de fundamenten van Huis Vreedenborgh aan
de Wepsterlaan onderzocht en enkele jaren geleden kwamen tijdens
archeologisch onderzoek bij verrassing industriesporen uit de 13e eeuw
aan het licht bij de aanleg van circulair Bedrijvenpark Ambachtsezoom.
Natuurlijk vindt u ook die locaties
op de kaart.

Jan

Ambacht heeft een vrij rijke historie
en wie daar oog voor heeft, ziet dat
tijdens een wandeling door het dorp.
Vooral langs de Achterambachtseweg, Dorpsstraat, Kerkstraat en
Veersedijk zijn bijzondere locaties te
vinden. Natuurlijk: in de loop van de
tijd zijn veel bijzondere gebouwen
verdwenen. Denk aan de watertoren
aan de Veerweg, de opstapplaats
voor de veerdienst aan diezelfde
weg of aan Huis Boucquet, een echt
kasteel vlakbij de Dorpskerk.

Spoorhuis genoemd. Verder vindt u
in Ambacht tientallen gemeentelijke
monumenten. De bekendste zijn het
voormalig gemaal aan de Rijksstraatweg, nu een dierenpension, hoeve
Bouwlust, nu een café/restaurant en
De Hoogt, een rij van 12 woningen
van ruim een eeuw oud, aan de Onderdijk.

Jan

We kregen veel leuke reacties op
de duurzame wandelroute die we
onlangs publiceerden. En de vraag
of we dat ook met een ander thema
konden doen. Dat doen we graag.
Daarom, in het kader van oud &
nieuw, deze keer: bijzondere historische locaties in Ambacht.

woordelijk zijn voor de inburgering.
De Sociale Dienst Drechtsteden voert
deze wet namens de 7 Drechtstedengemeenten uit. Ga voor meer informatie over inburgeren naar de website
van de Sociale Dienst Drechtsteden:
https://bit.ly/SDDinburgering2022.

Collecte
Geen collectevergunning
afgegeven

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram

Ofﬁciële publicaties
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Ofﬁciële publicaties
Sinds kort 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.
Verleende besluiten APV en bijzondere wetten**
Van Kijfhoekstraat 2-146, hekwerk rondom de kopgevel.

Besluit buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning**
De Baak 8, bouwen loods (wijzigingsaanvraag op verleende omgevingsvergunning).

Nieuwe aanvragen*
Achterambachtseweg 14, bouwen bijbehorend bouwwerk | Achterambachtseweg 41, bouwen
vrijstaande woning | Bongerd 33 (rectiﬁcatie i.p.v. Boterbloem 33), plaatsen 2 dakkapellen
|Brederodehof 3, plaatsen dakkapel in voordakvlak |Geertruid Pijnsenhof 24, plaatsen (zorg)
unit |Reeweg 75 B, uitbreiden kleedkamers ASWH | Zoutziedersstraat 21, plaatsen dakkapel
achterdakvlak.

Besluit verlenging beslistermijn**
Graaf Willemlaan 7, bouwen schuur met overkapping | Touwslagerhof 2 en 4, verhogen van de
nok en plaatsen van een dakkapel.

Verleende omgevingsvergunningen**
Aert de Gelderstraat 10, plaatsen dakkapel in zijdakvlak |Huygensstraat 14, plaatsen dakopbouw
en aanbouw | Willem de Zwijgerstraat, nabij de Beatrixhof, vellen van 2 Noorse esdoorns en
2 gewone linden.

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

