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Spoorkamer in Den Brommert

Laatste wens Leonia in vervulling
Een plek waar verleden, heden en
toekomst samenkomen. Zo voelt
Den Brommert, de thuishaven van
Historisch Genootschap HendrikIdo-Ambacht. Een goede plek om
met bestuurslid Arie Verhoeven
over een erfenis te praten: de
Spoor-collectie. Vorige week is een
groot deel ervan naar Den Brommert overgebracht.

trek, zijn schoondochter al haar bezittingen naliet aan de Ambachtse
samenleving. Een klein deel van de
Spoor-collectie staat al jaren in het
gemeentehuis, maar het merendeel
lag tot voor kort in Den Haag opgeslagen. Nu geven we een nog mooiere invulling aan de laatste wens
van Leonia: we plaatsen een deel
van de collectie in de Spoorkamer.
Na de officiële opening, waarschijn“De Spoor-collectie is een deel van lijk in september, kan iedereen de
de erfenis die Leonia A. Spoor - erfstukken komen bewonderen.”
Van Tichelt in 1966 naliet aan Ambacht”, legt Arie uit. “Leonia was de Bijzonder
schoondochter van Willem Spoor, Niet alleen de gang van zaken rond
burgemeester van 1896 tot 1911. de erfenis, ook de Spoor-collectie
Spoor deed goede dingen voor zelf is bijzonder, vindt Arie: “Die beAmbacht, zoals het aanleggen van staat uit tastbare herinneringen aan
een waterleiding, aansluiting op het een bepaalde periode in Ambacht
openbaar vervoer en het stimule- en aan een burgemeester die veel
ren van het opzetten van de ‘Vak- betekend heeft voor onze gemeenteekenschool’.”
te. Wat ik het meest bijzonder vind?
Dit bureau. Of Willem Spoor hier
Erfstukken bewonderen
echt aan gezeten heeft, weten we
“Toch was het een verrassing dat, niet zeker. Maar het is niet moeilijk
ruim een halve eeuw na zijn ver- voor te stellen dat dat zo was.”

Arie Verhoeven in de Spoorkamer van Den Brommert aan een bureau waar waarschijnlijk ooit
burgemeester Willem Spoor aan werkte.

De stand van Ambacht in coronatijd
Donderdag 25 juni: Ambacht zucht onder een
bloedhete deken. De meter tikt de 30 graden
aan, de dag nadat premier Rutte verdere versoepelingen van de coronamaatregelen aankondigde. Wat vinden de Ambachters daarvan?

knuffelen. Je merkt het aan alles, want ook de
files nemen weer toe. Ik snap de versnelde
versoepelingen heel goed, en het kan volgens
mij ook. Tegelijkertijd reken ik op ieders verstand: houd je aan de basisregels.”

ik buiten op hem wachtte. We zijn een stukje
gaan wandelen en hebben op een bankje in
de schaduw gezeten. Kopje koffie erbij, een
gevulde koek. Hij genoot met volle teugen van
de zon, en ik ook. Hij heeft het zwaar gehad,
maar hij klaart nu weer op.”

Linda (30) bij Cascade
“Als concertliefhebber maakte ik wel een
vreugdesprongetje toen premier Rutte de nieuwe versoepelingen bekendmaakte. Eindelijk
weer meer ruimte voor concerten en met meer
mensen in de zaal. Ik snap dat we voorzichtig
moeten blijven en nu niet moeten doen alsof
alles voorbij is, juist nu moeten we oppassen
voor een nieuwe uitbraak. Want dat zal voor
mensen en bedrijven een ramp zijn.”

Angelique (27) bij De Volgerlanden
“Als dansliefhebber, vooral op house- en technofeesten en jaren 80 disco-avonden, weet
ik nog steeds niet wanneer dit soort feestjes
weer georganiseerd mogen worden. Pas op
1 september weten we meer, maar wie weet
Theo (51) bij het gemeentehuis
duurt het dan nog weken voordat ik weer kan
“Van de week ben ik voor het eerst sinds drie dansen met mijn vriendinnen. Want er is niets
maanden naar buiten geweest met mijn vader leuker dan dat. Desnoods met 1,5 meter afvan 87. Je had zijn gezicht moeten zien toen stand van elkaar. Zolang ik maar kan dansen.”

Marieke (68) in het
Leonia A. Spoor-van Ticheltplantsoen
“Het wordt weer zo veel drukker op straat,
zeker met het mooie weer. Mensen zijn het
binnen zitten zat en willen eropuit. Naar het
strand, de winkels, elkaar ontmoeten en liefst

Willen-Jan (45) bij winkelcentrum De Schoof
“Als fervent fietser maak ik aardig wat kilometers in en rondom Ambacht. Drie of vier keer
per week. En wat me opvalt is dat wielrenners zich matig aan de 1,5 regel afstand houden. Zeker niet in grotere groepen. Nu hoor je
steeds meer dat je buiten minder risico loopt
op een besmetting, maar minder risico is niet
hetzelfde als geen risico. Het is niet makkelijk,
weet ik, maar met mijn groep lukt het ook.”

Verderop in de Brug gaan
burgemeester en wethouders
in op de stand van Ambacht in
coronatijd.

@gemeentehia
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Afval

Beter scheiden, minder afval

Raadsvergadering
Deze kunt u digitaal
volgen.

Wist u dat oud papier en karton
tot wel zeven keer gerecycled kan
worden? Helaas komt er in Ambacht per inwoner gemiddeld nog
22 kilo oud papier en karton in de
restafvalcontainer terecht. En dat
is zonde.

Onderstaand evenement gaat
niet door:
29 augustus Zomerparkdag

Dat is niet alleen een gemiste
kans voor het milieu, maar ook
voor de verenigingen. Onze lokale
verenigingen die helpen bij de inzameling van oud papier en karton
ontvangen een vergoeding van
€ 40,- per ton. Daarnaast ontvangen we als gemeente nog
eens
een
vergoeding
van
€ 20,- per ton. Met deze opbrengst kunnen wij andere kosten
bij de inzameling en verwerking
van ons afval dekken.

Meer informatie op
www.h-i-ambacht.nl/corona

Collecte
Geen collecte

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook

Oud papier scheiden
Maar nog belangrijker, het scheiden van oud papier en karton
voorkomt dat het bij het restafval

Twitter
YouTube

terechtkomt waar de gemeente
voor de verwerking € 121,29 per
ton betaalt. Door allemaal goed
oud papier en karton te scheiden
kunnen wij de kosten van onze
afvalinzameling verlagen en onze
Ambachtse verenigingen steunen. Woont u in een huis (geen

appartementencomplex of flatgebouw) en hebt u nog geen oud
papier- en kartoncontainer? U kunt
bij HVC er gratis een bestellen via
0800 0700.

droog papier en karton in de oud
papier- en kartoncontainer mag.
Dus geen papier met voedsel- of
verfresten, geen vetvlekken en
geen plastic of nat papier. Meer
informatie vindt u op www.hvcDit mag bij het oud papier
groep.nl/papier-en-karton. Samen
De hoofdregel is dat schoon en halen we eruit wat erin zit.

In Hendrik-Ido-Ambacht
gooien we nog te veel
grondstoffen die we
kunnen recyclen in
de restafvalzak!

8%
34%
19%
12%
9%
9%
6%
3%

Restafval
GFT-E
Overig
Plastic, blik en
drinkpakken
Luiers
Papier en karton
Textiel
Glas

Gemiddeld is 92% van elke afvalzak
gevuld met grondstoffen. Door
beter te scheiden, hebben we
minder afval en minder kosten!

Instagram

Werk in de wijk

Het echtpaar Kok-Eijkenaar was op 14 mei jl. 50 jaar getrouwd. Vanwege de
onzekerheden rondom de coronacrisis kon het bezoek toen niet doorgaan.
Burgemeester Jan Heijkoop heeft hen op 24 juni gefeliciteerd met hun gouden huwelijk. Het echtpaar heeft vier kinderen en acht kleinkinderen.

1

2

3

4

Hoge Kade: afronding
werkzaamheden nieuwbouw
zwembad ‘ De Louwert’;
tot 5 juli 2020

Kruiswiel fase 2; tot en met
woensdag 16 september 2020.

Hoge Kade: herinrichtingswerkzaamheden buiten het
zwembad op het parkeerterrein en voor de entree; tot
medio augustus 2020

•

Ambachtsezoom: bouwrijp
maken toekomstig bedrijvenpark; tot eind december 2020

•

De Raadtweg/Van Kijfhoekstraat: werkzaamheden rioolreconstructie wijk

•

•

Overige werkzaamheden, op
diverse plaatsen:
Veegwagen, maaien en
schoffelen in hele gemeente,
doorlopend;
Controle en snoei van alle
bomen: februari 2020 - eind
2022
Rioolinspecties in wijken Centrum, Sandelingen en omgeving Grotenoord tot augustus
2020
Kap van 5 ontheffingsvrije
bomen bij het zwembad.

Op woensdag 24 juni werd de nieuwe Albert Heijn in winkelcentrum Hoogambacht feestelijk geopend. Eigenaar Cees van der Poel ontvangt de felicitaties van wethouder André Flach.

De maandelijkse test van de alarmeringssirene is op maandag 6 juli
2020 om 12.00 uur. Kijk op www.
ambachtveilig.nl wat u moet doen
als de sirene op een ander moment
gaat.

Officiële publicaties
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Agenda openbare raadsvergadering
maandag 6 juli 20.00 uur, Cascade
Op maandag 6 juli vergadert de raad
wederom fysiek in Cultureel Centrum Cascade, rekening houdende
met 1,5 meter afstand. Dat betekent
dat u als publiek via de website van
de gemeente de vergadering kunt
volgen. (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. Raadsvoorstellen Algemeen
Bestuurlijke Aangelegenheden –
Financiën
7.1 D Jaarstukken 2019
7.2 D Kadernota 2021
9. Raadsvoorstellen Ruimtelijke
Zaken – De Volgerlanden
9.1 H Voortgangsrapportage
CAI-projecten 1e half jaar 2020
9.2 H Rapportage projecten
structuurvisie 1e half jaar 2020
9.3 H Grex Ambachtsezoom

9.4 H 5de wijzigingsbesluit
gemeenschappelijke regeling BOVL

wilt zeggen. Vermeld ook uw naam,
adres en telefoonnummer.

U kunt de stukken inzien via:
www.h-i-ambacht.nl/gemeenteraad.
In het scherm klikt u op ‘Vergaderstukken’ in raadsinformatie.
Wilt u uw mening geven over een
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 e-mail
gh.logt@h-i-ambacht.nl. U geeft
dan aan over welk onderwerp u iets

Tijdens de vergadering krijgt u maximaal vijf minuten het woord van de
voorzitter. Wanneer er meerdere
insprekers zijn gaat dit in volgorde
van aanmelding. Ten slotte 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.

Z-20-367990
Kennisgeving ontwerpbeschikking / Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide procedure
Het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht
maakt bekend dat zij, in het kader
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voornemens zijn een
gewijzigde omgevingsvergunning aan
Groeneveldt Marine Construction B.V.
te verlenen. De aanvraag voor de omgevingsvergunning is ontvangen op 3
februari 2020 voor een oprichtingsvergunning. De aanvraag betreft de
inrichting gelegen aan de Noordeinde
121 te Hendrik-Ido-Ambacht.

De gewijzigde ontwerpbeschikking en
andere ter zake zijnde stukken liggen
van 2 juli 2020 tot en met 13 augustus 2020 ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht.
Let op! Als gevolg van de coronamaatregelen gelden aangepaste openingstijden. Raadpleeg de website
www.h-i-ambacht.nl voor de actuele
openingstijden.

ging kan een ieder gedurende zes
weken schriftelijke of mondelinge
zienswijzen inbrengen bij burgemeester en wethouders van Hendrik-IdoAmbacht, namens dezen Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus
550, 3300 AN Dordrecht. De zienswijzen moeten betrekking hebben op
de toegevoegde of gewijzigde voorschriften.

ambtenaar (de heer Remmerswaal, telefoonnummer 078 - 770 85 85).
Van mondeling naar voren gebrachte
zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Wij maken u erop attent dat slechts
beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als
ook een zienswijze is ingebracht teVoor het naar voren brengen van mon- gen de ontwerpbeschikking en men
delinge zienswijzen kan contact wor- belanghebbende is.
Zienswijze
Vanaf de dag van de ter inzage leg- den opgenomen met de behandelend

Drechtstedendinsdag
Op dinsdag 7 juli 2020 vindt de
maandelijkse Drechtstedendinsdag plaats, deze keer alleen de
Drechtraad met de Algemene beschouwingen. Vanwege de maatregelen rond het coronavirus,
wordt de vergadering zonder publiek gehouden in de Lockhorst
in Sliedrecht.
De vergadering is te volgen via de
website https://drechtsteden.notubiz.nl.
Agenda Drechtraad
Vanaf 19.00 uur komt de Drechtraad bijeen. Op de agenda staan
onder meer de Algemene beschouwingen met voorstellen
voor “Invulling Taakstelling sociaal domein” en “Begroting GR
Drechtsteden 2021”.
Meer informatie
Meer informatie, zoals agenda’s
en bespreekstukken, vindt u in
het Raadsinformatiesysteem van
de Drechtsteden. Hebt u vragen?
Mail ze naar regiogriffie@drechtsteden.nl.

Officiële publicaties
Besluit tot ambtshalve uitschrijving Het laatst in de basisregistratie perals ingezetene uit de basisregistratie sonen (BRP) opgenomen adres is niet
personen (art. 2.22 wet BRP)
meer juist. Een nieuwe verblijfplaats
is bij de gemeente niet bekend.
Burgemeester en wethouders van De gemeente heeft na onderzoek de
Hendrik-Ido-Ambacht hebben beslo- volgende adresgegevens opgenomen:
ten de adresgegevens te wijzigen van: Adres		
: onbekend
Woonplaats
: onbekend
Naam: Karatas, M
Land		
: onbekend
Geboren: 27-02-2011
De registratie als inwoner van NederDatum uitschrijving: 19-05-2020
land is hiermee beëindigd.

Uw bezwaarschrift is alleen geldig als
u de volgende gegevens vermeldt:
uw naam en adres; een duidelijke
omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld
een kopie van deze publicatie); de
reden waarom u bezwaar maakt; het
Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift telefoonnummer waarop u overdag
aan het college van burgemeester bereikbaar bent; de datum en uw
en wethouders, Postbus 34, 3340 AA handtekening.
Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u het Hendrik-Ido-Ambacht.
De gemeente heeft deze wijziging
doorgegeven aan allerlei instellingen
zoals: belastingdienst, uitkeringsinstanties, pensioenfondsen en zorgverzekeraars. Deze wijziging heeft
gevolgen voor voorzieningen zoals:
toeslagen, uitkeringen, zorgverzekering, AOW en pensioen.

niet eens met dit besluit? Stuur dan
een bezwaarschrift naar het college
van burgemeester en wethouders. Dit
doet u binnen zes weken na de dag
van deze bekendmaking.

Stukken ter inzage
Met ingang van 2 juli 2020 ligt gedurende een periode van zes weken het
ontwerp van het bestemmingsplan ter
inzage. Op de site ruimtelijkeplannen.nl
zijn de bestanden geplaatst, identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0531.
bp42NaastKromme20-2001
De pdf-bestanden staan op de gemeentelijke website www.h-i-ambacht.nl
in de rubriek “bestemmingsplannen in procedure”. De papieren

versie ligt in het informatiecentrum
van het gemeentehuis in HendrikIdo-Ambacht, Weteringsingel 1 tijdens
openingstijden.

Kennisgevingen
Ligging en begrenzing van
Ontwerpbestemmingsplan
Koetsenverhuurbedrijf Energieweg 1 het plangebied
Het plangebied ligt aan de (nieuwe)
(naast Krommeweg 20)
Energieweg 1, naast perceel KrommeBurgemeester en wethouders van de weg 20 en zal ontsloten worden via
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ma- de Ambachtsezoom.
ken bekend dat, op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruim- Het bestemmingsplan
telijke ordening, het ontwerp van het Het plan regelt de definitieve bestembestemmingsplan Koetsenverhuurbe- ming voor het bedrijf met o.a. een
drijf Energieweg 1 (naast Krommeweg bedrijfswoning, bedrijfsloods en paardenstal. Voor de bouw is al eerder
20) zes weken ter inzage ligt.
een omgevingsvergunning verleend.

Indienen zienswijzen
Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze
indienen over het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen
moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht,

Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen moet u vóór 23 juli
2020 contact opnemen met de behandelend ambtenaar mevrouw Van
Boxel via j.van.boxel@h-i-ambacht.nl.

Officiële publicaties
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Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten
Verleende besluiten**
Adres

Omschrijving

Datum activiteit

Datum bekendmaking

Stekelbaars

Instemming aan NEM BV

10 augustus 2020 tot 10 februari 2021

1 juli 2020

Stekelbaars

Vergunning aan Stedin Netten BV

26 februari tot 26 augustus 2020

1 juli 2020

Parkeerterrein bij WC de Schoof
zijde Beatrixsingel

ontheffing parkeren met groot voertuig ten behoeve van
doorlopend
piketdiensten voor hulp- en dienstverlening bij ongelukken		

24 juni 2020

Parkeerterrein bij zwembad
De Louwert en sporthal De
Ridderhal

ontheffing parkeren met groot voertuig ten behoeve van
piketdiensten voor hulp- en dienstverlening bij ongelukken

24 juni 2020

doorlopend

**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

Brasem 1

bouwen aanbouw en plaatsen 2 dakkapellen

bouwen, planologisch afwijken

23 juni 2020

Daniël van de Merwedestraat 17
(2e aanvraag)

plaatsen dakkapel voorzijde

bouwen

19 juni 2020

Frans Lebretstraat 4

plaatsen gewijzigd voorgevelkozijn

bouwen

22 juni 2020

Hark 157

bouwen vrijstaande woning

bouwen

17 juni 2020

Hoogtstraat 1

realiseren Bed & Breakfast

planologisch afwijken

19 juni 2020

De Plaats 10

vergroten bedrijfshal

bouwen, planologisch afwijken

23 juni 2020

Zuidwende 2G

plaatsing erfafscheiding voor voorgevellijn

bouwen

22 juni 2020

Ingetrokken aanvraag op eigen verzoek *
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Brasem 49

ommetselen bestaande schoorsteen

bouwen

22 juni 2020

Daniël van de Merwedestraat 17
(1e aanvraag)

plaatsen dakkapel voorzijde

bouwen

26 juni 2020

Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Elzengaarde 29

plaatsen dakkapel voorzijde

bouwen

22 juni 2020

Onderdijk 126

realiseren overkapping en gesloten erfafscheiding

bouwen, planologisch afwijken

26 juni 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

