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Leve de koning!
Dinsdag 27 april was onze koning
jarig. We vierden Koningsdag helaas ook dit jaar weer onder andere
omstandigheden dan we gewend
zijn. Burgemeester Jan Heijkoop feliciteerde de koning, samen met bestuurslid van de Oranjevereniging
Hilma Legerstee en royaltyfotograaf
Gert-Jan de Wit.
“Koningsdag is anders altijd een
mooi feest in Ambacht”, zegt burgemeester Jan Heijkoop. “Net als
op de Zomerparkdag viert heel Ambacht dan feest. Dat viel me direct
op in mijn eerste jaar als burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht.”
Reünie
“Jan Schramm nam mij als voorzitter
van de Oranjevereniging op sleeptouw, die man kent bijna heel Ambacht”, lacht de burgemeester. “Het
is echt een verdienste van Jan dat
Koningsdag hier een feest is voor
alle mensen in de samenleving. Dat

was ik niet gewend. Gert-Jan valt
hem bij: “Ook mensen van buiten
Ambacht komen hier Koningsdag
vieren. Het is net een reünie. Ik
hoop echt dat we volgend jaar weer
zo vertrouwd Koningsdag kunnen
vieren.”
Herinneringen
Over de vraag wat hun mooiste
herinnering is aan het koningshuis,
hoeven Gert-Jan en de burgemeester
niet lang na te denken. “Ik was op
de Dam bij de troonwisseling. Een
van de foto’s die ik daar maakte,
werd gebruikt voor de poster voor
de zomertentoonstelling in het
Koninklijk Paleis later dat jaar. Zo
kwam mijn foto door heel Amsterdam te hangen. Op de receptie
kwam prinses Beatrix ook even
langs, ik wist van de zenuwen niet
wat ik moest zeggen. Maar, en dat
vind ik zo mooi aan haar, ze stelde
me op mijn gemak en we hadden
een heel fijn gesprek”, herinnert

Gert-Jan zich. “Mijn mooiste herinnering is toch wel de Re-Flax-boot
tijdens Koningsdag in Dordrecht,
2015. Het Ambachts koor Re-flax
wist wat het favoriete liedje was
van de prinsessen en zong dat vanaf de boot. De prinsessen zongen
vol overtuiging mee, prachtig om te
zien”, glundert de burgemeester.
Groot feest
Hilma, eigenaar van cafetaria Verhage aan de Sophiapromenade, is
vooral trots op de ontwikkeling van
Koningsdag. “In mijn eerste jaar,
2011, zag ik een prachtig park in De
Volgerlanden, waar veel te weinig
gebeurde. Ik sloot me aan bij de
Oranjevereniging om dat te veranderen en dat is gelukt! Heijkoop: “ In
de afgelopen 20, 25 jaar is het aantal inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht verdubbeld, maar onze dorpsfeesten houden een eigen karakter.
Ook wat dat betreft hoop ik dat de
sámen-leving vlug terugkeert.”

Hilma Legerstee, burgemeester Jan Heijkoop en Gert-Jan de Wit feliciteren
namens Hendrik-Ido-Ambacht de koning met diens verjaardag.

Merel Janssen wint
Woordkunstenwedstrijd 2021
Het gedicht van Merel Janssen, kinderambassadeur uit Zwijndrecht, is
gekozen als beste gedicht van de
Woordkunstenwedstrijd 2021. De
Woordkunstenwedstrijd 2021 is een
initiatief van de 4 en 5 mei comités
van Zwijndrecht en Hendrik-IdoAmbacht en is een jaarlijks terugkerende wedstrijd voor de jeugd tot
18 jaar. Dit jaar was het thema “na
75 jaar vrijheid”. Burgemeester Jan
Heijkoop en burgemeester Hein van
der Loo (Zwijndrecht) maakten op 21

april de uitslag bekend.
Compassie en betrokkenheid
Burgemeester Heijkoop: “De gedichten van alle inzenders en die
van Merel in het bijzonder, zitten
vol compassie en betrokkenheid. Ik
ben iedere keer weer positief verrast
door de gedichten en de daarin verweven boodschappen. Op deze wijze
samen herinneren en samen herdenken blijft voor mij daarom elk jaar
opnieuw waardevol.” Het winnende

gedicht publiceren we op woensdag
5 mei op deze pagina.
Tweede en derde prijs
De tweede en derde prijs ging naar
respectievelijk Monique van der Elst
en Amber Vanlerberghe. Merel gaat
haar gedicht voordragen tijdens de
Nationale Dodenherdenking in Hendrik-Ido-Ambacht op 4 mei. Monique
en Amber dragen hun gedichten voor
tijdens de herdenking in Zwijndrecht
en Heerjansdam.

Alle genomineerden met beide burgemeesters en de heer Van der Wulp
(voorzitter 4-5 mei comité) en mevrouw Hofland na afloop van de de prijsuitreiking.

Wie maakt de meest BIJ-zondere foto?
Ambacht is een bijenhotel rijker. Dit
is een plek waar wilde bijen hun
eitjes kunnen leggen. Het bijenhotel ‘staat’ aan de Graaf Willemlaan,
naast het bijenlint (bloemenstrook).
Wij dagen u uit op deze plek een
bijzondere foto te maken.
In onze gemeente helpen we de bedreigde bij graag een handje. Het levert een plek op voor een fraaie foto.
Die foto maakt kans op een leuk en
bij-vriendelijk prijsje voor uw tuin. Let
er bij het maken van de foto op dat u
Maar liefst zes Ambachtse inwoners krijgen dit jaar een Koninklijke onder- het bijenlint niet kapotmaakt door in
scheiding. Burgemeester Heijkoop bracht hen afgelopen maandag telefo- of tussen de bloemen te gaan staan.
nisch op de hoogte dat zij zijn benoemd tot Lid in de Orde van OranjeNassau. Zij krijgen hun onderscheiding deze week in kleine kring uitgereikt. Deel uw foto
Volgende week leest u hier in @gemeentehia welke Ambachtse inwoners Vanaf 28 april tot 28 mei kunt u de
leukste kiekjes met ons delen. Plaats
zijn onderscheiden.

een foto op Facebook of Instagram
en tag @gemeentehia. Gebruik bij uw
bericht ook de hashtags #blijmetdebij
en #gemeentehia. U kunt uw foto ook
mailen naar duurzaam@h-i-ambacht.nl.
Voorwaarden fotowedstrijd
Met het insturen van uw foto stemt u
ermee in dat de gemeente HendrikIdo-Ambacht uw foto mag gebruiken
als promotiemiddel in het kader van
deze fotowedstrijd. Een onafhankelijke jury kiest uit alle inzendingen de
winnaars. Het bijenhotel is gemaakt
door mensen uit de dagbesteding.
De firma Lubbe heeft dit sociale project opgezet in samenwerking met de
houtafdeling van de Stichting Rivierduim en Stichting Sterk Saam.

Wethouder duurzaamheid Ralph
Lafleur ging alvast op de foto met
Bep van Oord, de Ambachtse van
wie het idee van het bijenlint afkomstig is.

@gemeentehia
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Meer informatie over de
activiteiten kunt u vinden
op www.h-i-ambacht.nl
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Onderzoek verbetering
afval scheiden
De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
wil het scheiden van afval verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat het restafval nog veel GFT-E, plastic, blik,
drinkpakken, glas en papier bevat.
En dat is zonde, want deze materialen kunnen we voor een groot deel
opnieuw gebruiken. Om te onderzoe-

Facebook

YouTube

Twitter

Instagram

ken wat u nodig hebt om uw afval
nog beter te kunnen scheiden, voeren we een steekproef uit. Vanaf 1
mei valt bij een aantal inwoners een
korte vragenlijst op de mat. Stuur
hem uiterlijk 16 mei in en help ons
een goed beeld te krijgen van uw afvalinzameling. Alvast hartelijk dank.

4 en 5 mei
Het gemeentehuis en de gemeentewinkel zijn op 4 en 5 mei open
op de gebruikelijke tijden. De dodenherdenking op 4 mei vindt niet
plaats zoals gebruikelijk.

Openingstijden Gemeentewinkel
maandag en woensdag:
14.00 - 19.30 uur
dinsdag, donderdag en vrijdag:
09.00 - 12.00 uur

U kunt de herdenking en de toespraak van burgemeester Heijkoop
volgen via onze website en social
media.

Openingstijden Gemeentehuis
maandag tot en met donderdag:
08.30 uur - 17.00 uur
vrijdag:
08.30 uur - 12.00 uur

Geen collecte
van 3 t/m 8 mei 2021

Volg @gemeentehia
ook op social media

Werk in de wijk

Bestrijding eikenprocessierups van start
Deze week starten we met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. Om overlast te voorkomen
doen we dit vóórdat de rups brandharen krijgt. We spuiten natuurlijke
vijanden van de rups met een vernevelaar in de bomen. We gebruiken
hiervoor kleine aaltjes (nematoden).
Deze aaltjes zijn niet schadelijk voor
mensen, planten en dieren. Wel kunt
u tijdelijk enige geluids- of lichtoverlast ondervinden van de nachtelijke
werkzaamheden.
Werkzaamheden
Voor een goede bestrijding is het
nodig om de bomen twee keer te
bespuiten. Deze week voeren we de
eerste ronde bespuitingen uit, de
tweede ronde volgt binnen ongeveer

2 weken (afhankelijk van het weer).
De werkzaamheden starten ’s avonds
vanaf 20.00 uur en lopen door tot
ongeveer 07.00 uur. We werken ’s
avonds en ‘s nachts omdat de aaltjes gevoelig zijn voor UV-straling en
snel uitdrogen.
Afgelopen jaren weinig overlast
We behandelen niet alle eiken in de
gemeente. De afgelopen jaren is er
nauwelijks tot geen overlast geweest
waardoor een massale bestrijding
niet nodig is. Ontstaat in de loop van
het seizoen toch overlast, zuigen we
aanwezige nesten weg. Een overzicht
van de plekken waar we aan de slag
gaan vindt u op www.h-i-ambacht.nl/
eikenprocessierups.
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Ambachtsezoom: bouw- en
woonrijp maken toekomstig
bedrijvenpark.
Tot eind december 2021.
Inrichten Waterbusplein:
tot voorjaar 2022.
Van Assendelftgaarde en de
Halfweg: werkzaamheden
project Kruiswiel fase 3:
tot 2e week oktober 2021.

•

•

•

Bongerd, bouw van een toegangsbrug naar de speelweide
langs Sophialaan en realisatie
veilige oversteekplaats; door•
gaand verkeer afgesloten ter
hoogte van huisnummers 4-6:
28 april t/m 12 mei; omleiding •
met borden.
•
Overige werkzaamheden,
op diverse plaatsen:
•
Veegwagen, maaien en
schoffelen in hele gemeente:
doorlopend.
•
Controle en snoei van alle
bomen: februari 2020 - eind
2022.
•
Omgeving Burg. Van Akenwijk,
aanbrengen damwanden en
graven watergangen: naar

verwachting eind mei gereed.
Rondom Perenlaantje, aanbrengen drainagesysteem en
viertal gestuurde boringen:
naar verwachting eind mei
gereed.
Werkzaamheden aan diverse
beschoeiingen in de gemeente: loopt door in mei
Het verwijderen van 37
gemeentelijke bomen (vergunningsvrij) op diverse locaties
(voor details http://bit.ly/
bomengemeentehia)
De Volgerlanden-Oost
aanbrengen voorbelasting
De Erfjes (zuid) en de Hofjes:
t/m begin mei
De Laantjes, woonrijpmaken:
tot november 2021
De Straatjes, bouwrijpmaken:
tot november 2021
Stekelbaars / Voorn, aanbrengen van zes extra parkeerplaatsen: 28 april t/m 6 mei
Stekelbaars: aanpassing in
de versmalling bij het Molsysteem: 7 mei t/m 10 mei
Reeweg (tussen Weteringsingel en Sandelingenstraat)
reinigen en inspecteren riool:
maand april

Fiets-/voetgangersbrug
Bongerd
De maandelijkse test van de alarmeringssirene is op maandag
3 mei 2021 om 12.00 uur. Kijk op
www.ambachtveilig.nl wat u moet
doen als de sirene op een ander
moment gaat.

Tot en met 12 mei werken we aan
het plaatsen van een fiets-/voetgangersbrug van de straat Bongerd naar
de speeltuin aan de Sophialaan. De
ingang van de speeltuin komt daarmee op een veiligere locatie. De huidige drempel in de straat maken we
langer en we leggen een stuk trottoir
aan, zodat de brug veilig aangeslo-

ten wordt op het huidige trottoir. Om
voor voldoende parkeerplaatsen te
zorgen, leggen we acht parkeerplaatsen aan bij de Elzengaarde. Wanneer
u naar de speeltuin komt, kunt u
daar eventueel ook parkeren. In verband met de werkzaamheden is een
omleidingsroute ingesteld.

@gemeentehia
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Omgevingsvisie

Denkt u mee over de toekomst van Hendrik-Ido-Ambacht?
Morgen, donderdag 29 april, is de • Het ondernemersklimaat is best
goed en positief.
tweede Ontmoeting voor het opstellen van de nieuwe omgevingsvisie. • Inwoners kunnen en willen veel
zelf doen met klimaatmaatregeU kunt zich hiervoor nog aanmellen, als de gemeente dit stimuden! Dan kunt u meedenken over
leert en waar nodig faciliteert.
hoe onze gemeente de komende
twintig jaar verandert en wat dat
Denk en praat mee! Op deze manier
betekent voor de omgeving.
is de omgevingsvisie niet alleen een
visie van de gemeente, maar van
Terugblik
Dinsdag 20 april was de eerste digi- iedereen!
tale Ontmoeting. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties
Wanneer?
spraken we digitaal over allerlei theDonderdagavond 29 april:
ma’s voor de leefomgeving. Enkele
Ontmoeting 2
punten die naar voren kwamen:
• Het bouwen van tiny houses is een
Dinsdagavond 25 mei:
leuk idee, maar is dat een goede
Slotontmoeting
invulling van de schaarse ruimte?
• We hebben in Ambacht een hechte gemeenschap ondanks de forse groei.
• We moeten onderzoeken welke
groep eenzaam is en deze inwoners in de toekomst ondersteunen
Aanmelden via:
in samenwerking met partijen.
http://bit.ly/OntmoetingenHIA

Officiële publicaties

DOE
M E E!

Resultaat van een creatieve werksessie tijdens de 1e Ontmoeting

woensdag 21 april 2021

Kennisgevingen
Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene uit de basisregistratie personen (art. 2.22 wet BRP)
Burgemeester en wethouders van
Hendrik-Ido-Ambacht hebben besloten de adresgegevens te wijzigen van:
- E.G. Makengo
10-03-1999
per 11-03-2021
- J. Schuurmans
01-10-1958
per 02-10-2020
- R.O. Menasse
17-12-1975
per 02-10-2020
- J.F. Louhenapessy
13-06-1989
per 02-10-2020
- L.J.C. de Jong
11-09-1961
per 02-10-2020

- C.F.I. Bakker
30-10-1948

per 02-10-2020

Het laatst in de basisregistratie personen (BRP) opgenomen adres is niet
meer juist. Een nieuwe verblijfplaats
is bij de gemeente niet bekend.
De gemeente heeft na onderzoek de
volgende adresgegevens opgenomen:
Adres: onbekend
Woonplaats: onbekend
Land: onbekend

De registratie als inwoner van Neder- Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u
land is hiermee beëindigd.
het niet eens met dit besluit? Stuur
De gemeente heeft deze wijziging dan een bezwaarschrift naar het coldoorgegeven aan allerlei instellingen lege van burgemeester en wethouzoals: belastingdienst, uitkeringsin- ders. Dit doet u binnen zes weken
stanties, pensioenfondsen en zorg- na de dag van deze bekendmaking.
verzekeraars.
Schriftelijk bezwaar
Deze wijziging heeft gevolgen voor Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift
voorzieningen zoals: toeslagen, uit- aan het college van burgemeester en
keringen, zorgverzekering, AOW en wethouders, Postbus 34, 3340 AA
Hendrik-Ido-Ambacht.
pensioen.

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
telefoonnummer waarop u overdag
bereikbaar bent; de datum en uw
handtekening.

Inspreekbijeenkomst Provinciale Staten over Regionale Energiestrategieën
Provinciale Staten nodigen inwoners,
bedrijven en maatschappelijke organisaties uit om in te spreken en hun
mening te geven over de Regionale
Energiestrategieën (RES’en). Laat uw
mening horen bij de inspreekbijeenkomst op 14 mei. Deze inspraakbijeenkomst vervangt de mogelijkheid
tot inspreken over de RES’en tijdens
de commissievergadering op 26 mei.

terschappen gezamenlijk regionale
energiestrategieën (RES’en) gaan opstellen. In een RES wordt aandacht
besteed aan de beschikbaarheid en
verdeling van warmtebronnen op regionaal niveau en aan locaties voor
de opwek van duurzame elektriciteit, bijvoorbeeld via zonnepanelen
of windturbines. Op 16 juni nemen
Provinciale Staten van Zuid-Holland
een besluit over de zeven RES’en 1.0
Regionale Energiestrategieën
voor onze provincie. Meer informatie
In het Klimaatakkoord is besloten over de Regionale Energiestrategieën
dat gemeenten, provincies en wa- kunt u vinden op https://www.zuid-

uw mail o.v.v. “Inspreekbijeenkomst
RES” en vermeld bij uw aanmelding
uw naam, mailadres telefoonnummer
Laat uw mening horen
Provinciale Staten horen graag uw en indien van toepassing de Zuidmening op 14 mei tijdens een in- Hollands regio/gemeente waarover u
spreekbijeenkomst over de gemeen- wilt inspreken.
te overstijgende onderdelen van de
zeven Zuid-Hollandse energiestrate- De inspreekbijeenkomst is digitaal
gieën. De volksvertegenwoordigers via Microsoft Teams. De inspraakkunnen dit goed gebruiken bij de bijeenkomst van 14 mei vervangt
voorbereiding op de besluitvorming. de mogelijkheid tot inspreken over
U kunt zich tot maandag 10 mei 12.00 de RES’en tijdens de commissieveruur aanmelden bij commissiegriffier gadering. Indien beperkt gebruik
Ruby Horst (r.horst@pzh.nl). Stuur wordt gemaakt van de inspreekbijholland.nl/onderwerpen/energie/.

eenkomst vervalt 14 mei. De aangemelde insprekers kunnen dan alsnog
inspreken tijdens de vergadering
van de commissie Bereikbaarheid en
Energie op 26 mei.
Inspraakbijeenkomst volgen?
Geïnteresseerden die de inspreekbijeenkomst willen volgen, kunnen
deze live en achteraf bekijken via
http://zuid-holland.notubiz.nl/.

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

Omschrijving

Datum activiteit

Datum bekendmaking

Noordkade

het omleggen van het bestaande glasvezeltracé door CAI Digikabel BV

19 april tot 19 oktober 2021

28 april 2021

Veldoven

het leggen van een laagspanningskabel door Stedin Netten BV

1 tot 30 april 2021

28 april 2021

Watersnip

het verwijderen van een lagedrukgasleiding door Stedin Netten BV (verlenging)

4 september 2020 tot 1 mei 2021

28 april 2021

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

Datum bekendmaking

Gemeente

het houden van een huis-aan-huis inzameling kleding tbv de Hartstichting

2022

21 april 2021

Gemeente

het houden van een huis-aan-huis inzameling kleding tbv het Longfonds

2022

21 april 2021

Gemeente

het houden van een huis-aan-huis inzameling kleding tbv Stichting Cizre Botan

2022

21 april 2021

Gemeente

het houden van een huis-aan-huis inzameling kleding tbv de Hersenstichting

2022

21 april 2021

Gemeente

het houden van een huis-aan-huis inzameling kleding tbv Maag Lever Darm Stichting

2022

21 april 2021

Geweigerde besluiten**

Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Brederodehof 7

plaatsen dakopbouw met verhoogde nok/achtergevel en plaatsen dakkapel/voorgevel

bouwen, planologisch afwijken

29 maart 2021

Langengriend 54

maken uitweg

uitweg maken, hebben of veranderen

14 april 2021

Ingetrokken aanvraag op eigen verzoek*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Het Jaagpad 1

plaatsen damwand en verlengen duiker

bouwen

20 april 2021

Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Van Baerlehof 76

realiseren aanbouw/zijgevel woning

bouwen

19 april 2021

Scheltingastraat 13

aanbrengen dakkapel met nokverhoging/achterzijde

bouwen, planologisch afwijken

22 april 2021

Besluit verlenging beslistermijn**
Op 19 april 2021 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie Amandelgaarde 30, ingediend op 1 maart 2021
voor het maken van een uitweg, te verdagen tot uiterlijk 7 juni 2021.
Op 19 april 2021 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie Dorpsstraat 85, ingediend op 24 februari 2021
voor het uitbreiden van de woning, te verdagen tot uiterlijk 2 juni 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.
** 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

