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Manifest Ambachts Verbond Vroegsignalering

Inwoners met hulpvragen zo vroeg mogelijk helpen
Problemen van inwoners voorkomen
door (kleine) hulpvragen zo vroeg
mogelijk te beantwoorden. Dat is
het uitgangspunt van een manifest
dat wethouder Steven van Die (Sociaal Domein) en Carlo Oostindie
(directeur-bestuurder van Rhiant)
op maandag 21 februari ondertekenden.
Ook een aantal betrokken lokale
partijen ondertekende het manifest
Ambachts Verbond Vroegsignalering. Hierin spreken zij met elkaar
af te willen voorkomen dat problemen van inwoners groter worden.
Wethouder Van Die: “Het gaat bijvoorbeeld om signalen van armoede, dementie of eenzaamheid. Het
Ambachts Verbond Vroegsignalering
biedt ondersteuning aan de lokale
organisaties. Met elkaar vormen zij
een netwerk vol kennis en ervaring.
Een vangnet voor iedereen die dat
nodig heeft. Inmiddels ondertekenden 14 organisaties het manifest.
Aansluiten kan op ieder moment,
want hoe meer (maatschappelijke)
organisaties vroeg signaleren, hoe
steviger het vangnet is. Door aan-

dacht te houden voor ieders welzijn
zorgen we ervoor dat iedereen kan
blijven meedoen. Dat noemen we de
Kracht van Ambacht.”
Ambachtse Bond
Volgens Carlo Oostindie van Rhiant
is het manifest een prima ontwikkeling: “We kunnen als woningcorporatie echt én snel iets doen voor
onze huurders, zodat zij niet meer
tussen wal en schip vallen. In geval
van nood zijn we bereikbaar voor
ze.” Onderdeel van het Ambachts
Verbond Vroegsignalering is de Ambachtse Bond. De Ambachtse Bond
kan financieel uitkomst bieden als
inwoners zijn vastgelopen of er is
sprake van een acute noodsituatie.
Dat gaat via een professional, maar
het geld is uiteindelijk bedoeld voor
de inwoner.
Wil uw organisatie zich ook verbinden
aan het Ambachts Verbond Vroegsignalering? Kijk voor meer informatie op
www.h-i-ambacht.nl/ambachtsebond,
of benader het Sociaal Wijkteam en/
of de gemeente (Pamela van Erve,
Pfm.van.erve@h-i-ambacht.nl).

Wethouder Sociaal Domein Steven van Die en directeur-bestuurder Carlo Oostindie van Rhiant tonen met trots de
handtekeningen van de deelnemende organisaties onder het manifest Ambachts Verbond Vroegsignalering.

Blog wethouder André Flach

Storm raast door Ambacht

Elk jaar ontvangt u eind februari
het aanslagbiljet van de gemeente.
Daarop staat welke belastingen u
moet betalen, hoe hoog de bedragen zijn en hoe en wanneer u betaalt. Als u een koopwoning hebt,
staat de WOZ-waarde van uw pand
ook op de aanslag.

Storm Eunice raasde vorige week
door Ambacht. Dit leidde o.a. tot
afgevallen takken en tientallen omgevallen bomen. Er waren veel Fiximeldingen en de brandweer was
volop in de weer. De opruimwerkzaamheden nemen naar verwachting
nog deze hele week in beslag.

Belasting betalen is voor niemand
leuk, maar wel heel belangrijk.
Want hiermee betaalt de gemeente
de voorzieningen waar u als inwoner dagelijks gebruik van maakt.
Denk aan sporthallen, zwembad,
bibliotheek, straatverlichting, onderhoud van wegen en groen. Ik
heb goed nieuws: de onroerendezaakbelasting (OZB) wordt ook dit
jaar naast de inflatie niet extra verhoogd.

dan de gemiddelde stijging van de
huizenprijzen? Dan betaalt u meer
of minder.
Ook de rioolheffing verhogen we
alleen met het inflatiepercentage.
Het geld van deze belasting gebruiken we voor onderhoud/vervanging
van ons rioolstelsel. Helaas kunnen
we dit jaar het tarief van de afvalstoffenheffing niet gelijk houden.
In onze gemeente zijn de kosten
van afvalinzameling en –verwerking hoog. De afvalstoffenheffing
stijgt in 2022 met meer dan alleen
het inflatiepercentage. Meer informatie over de gemeentelijke belastingen vindt u verder op in deze
krant en op www.h-i-ambacht.nl/
belastingen.

Burgemeester Heijkoop twitterde zaterdag: “Storm Eunice is gaan liggen,
maar niet ongemerkt aan ons voorbij
gegaan. Ik hoop dat u de storm schadevrij hebt doorstaan. Ik wil iedereen
bedanken die zich heeft ingezet om
Ambacht veilig te houden. Zoals de

André Flach
Ondanks de financieel spannende Wethouder Financiën
tijden en de stijgende huizenprijzen, is het gelukt het niveau van
de OZB gemiddeld gelijk te houden. De gemiddelde stijging van de
waarde van koophuizen is uit de
berekening van het tarief gehaald.
Daarna is alleen inflatiecorrectie
toegepast. Zo betaalt u gemiddeld
gezien maar een klein hoger bedrag van vorig jaar. Is uw woning
meer of minder in waarde gestegen

Zwerfafval te lijf tijdens de Opschoondag
Helpt ook u mee tijdens de Landelijke Opschoondag? Kom in actie, meld
u aan en omcirkel zaterdag 19 maart
in uw agenda. We gaan met zoveel
mogelijk inwoners de straat op om
onze buurten zwerfafvalvrij te maken.

afvalzakken uit. Gaat u liever zelf op
pad? Tijdens de openingstijden kunt u
vóór 19 maart deze materialen op het
gemeentehuis ophalen. U mag deze
materialen houden om later nog eens
zwerfafval in de buurt op te ruimen.

overal meteen zwerfafval opvegen.
Daarom is het fijn als inwoners af en
toe helpen om onze buurten schoon
te houden.

Meld uw opruimactie aan
Tot 1 maart kunt u uzelf, uw gezin,
We vertrekken op zaterdag 19 maart Het doel van de opschoondag is om school/klas, (sport)vereniging of beom 12.00 uur vanuit het gemeente- zoveel mogelijk zwerfafval op te rui- drijf aanmelden via:
huis. Daar delen we hesjes, grijpers en men. We kunnen helaas niet altijd en www.h-i-ambacht.nl/opschoondag.

brandweer, Rijsdijk, GKB, Ambacht- Momenteel zijn we ook flink bezig met
Veilig en onze eigen medewerkers.
geplande snoeiwerkzaamheden, voor
een vitalere beplanting. Zo is aan de
Boominspectie
Zuidwende de afgelopen weken flink
Tegen een storm als deze is weinig gesnoeid. In het voorjaar herstelt de
bestand. Door de overvloedige re- beplanting zich weer en zorgen licht
genval staan bomen minder stevig en lucht voor een veel betere ontwikin de grond, waardoor ze met harde keling van de struiken en bomen. Om
wind sneller omwaaien. Een aantal rust- en verblijfplaatsen van dieren
van de omgevallen bomen stonden en vogels te beschermen voeren we
deze week op de planning om te ver- een deel van de werkzaamheden gewijderen. Dit geeft maar weer eens faseerd in het najaar uit.
aan hoe belangrijk de boominspectie
is. Jaarlijks keuren we een deel van www.h-i-ambacht.nl/bomen
ons bomenbestand om afwijkingen
en risico’s te signaleren.
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Agenda
Om 20.00 uur
Commissie ABA/
Financiën
Online te volgen
Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen
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Eigenaar aanhanger
gezocht
Op het parkeerterrein bij de flat aan
de Tesselschadestraat staat al weken
een aanhanger. Vanwege het ontbreken van een kenteken kunnen wij de
eigenaar niet achterhalen. Ook op
andere manieren konden wij de eigenaar tot nu toe niet vinden. Dit is een

Werk in de wijk

laatste oproep voor de eigenaar om
zich te melden bij de BOA’s van onze
gemeente via 14078. We verwijderen
de aanhanger als deze er na dinsdag 1
maart 2022 nog staat. De kosten hiervan verhalen we op de eigenaar, als
deze alsnog bekend wordt.

Meer informatie over de
activiteiten kunt u vinden
op www.h-i-ambacht.nl

Collecte
Geen collecte
van 28 februari t/m 5 maart
1

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook

2

Inrichten Waterbusplein:
tot voorjaar 2022

3

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

Twitter

Instagram

Krijg gratis advies tijdens de
Energiebespaardag
17.00 uur staat er een kraam op het
schoolplein van SOL Villa Ambacht.
De gecertificeerde energiecoaches van
vrijwilligersorganisatie Drechtse Stromen staan hier de hele middag paraat
om u en andere inwoners gratis adOp zaterdag 5 maart tussen 12.00 en vies te geven over energie besparen
Samen met vrijwilligersorganisatie
Drechtse Stromen organiseert de gemeente op zaterdag 5 maart een Energiebespaardag in de wijk Kruiswiel.
Wat houdt dat in?

zonder dat u daarvoor comfort hoeft
in te leveren. Wilt u ook graag aan de
slag met energie besparen in uw woning, maar weet u niet zo goed waar
u moet beginnen? Kom dan langs voor
een gesprek.

Stembureaus gemeenteraadsverkiezingen
De stembureaus zijn open van 7.30
uur tot 21.00 uur. Alle stembureaus
in Hendrik-Ido-Ambacht zijn toegankelijk voor mindervaliden. U vindt
een overzicht van alle stemlocaties
op www.h-i-ambacht.nl/verkiezingen.

Door het coronavirus kan de plek van
een stembureau kort voor de verkiezingen nog veranderen. Als dit zo is,
leest u dat op:
www.h-i-ambacht.nl/verkiezingen.

Nieuwe natuurspeeltuin in aanbouw
In het centrum van Ambacht, waar
de Steenbakkerstraat en de Schildmanstraat elkaar kruisen, komt een
natuurspeeltuin. Vanaf mei kunnen
kinderen hier hun hart ophalen. De
speeltuin krijgt stammen en rotsen,
water om op te pompen, zand om in
te kliederen en nog veel meer.
Grenzen verleggen
Wethouder Ralph Lafleur is enthousiast over de nieuwe speelplek,
waarmee een ambitie uit het coalitieprogramma van het college werkelijkheid wordt: “Het wordt een plek waar
ouders elkaar ontmoeten en kinderen
samen ravotten. Buiten spelen is gezond; een natuurspeeltuin biedt bovendien extra uitdaging ten opzichte
van een gewone speelplek. Kinderen
zijn creatiever in een natuurspeeltuin,
durven hun grenzen meer te verleggen en leren spelenderwijs over de
elementen en seizoenen.”
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•

YouTube

Op woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. U mag dit
jaar ook stemmen op maandag 14
maart en dinsdag 15 maart. Dit kan
op twee locaties: het gemeentehuis
en bij Yulius De Volgerlanden.

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

Rookvrij
Eind vorig jaar is ook al een natuurspeeltuin opgeleverd aan de Sophialaan in De Volgerlanden. Net als die
speelplek wordt ook deze nieuwe natuurspeeltuin rookvrij. Dit beschermt
kinderen tegen de gevolgen van meeroken en vermindert de kans dat ze
zelf gaan roken.
Participatie
Het ontwerp kwam tot stand met betrokkenheid van de bewoners rondom de speeltuin. De komende weken
kunnen ouders en kinderen meedoen
met de wedstrijd voor de naam van
de nieuwe natuurspeeltuin. De winnaar krijgt een leuke prijs én de naam
komt op een groot bord bij de entree.
Inzenden van naamsuggesties kan
per mail naar spelen@h-i-ambacht.nl.

4

De Laantjes: woonrijp maken;
tot en met april 2022

5

De Straatjes: bouwrijp maken;
tot 14 maart 2022

6

Reconstructie bushaltes
Ambachtsezoom ter hoogte
van kruising met Het Tasveld
en aanbrengen opslagdepot
groenvak tussen De Zelling en
Ambachtsezoom:
tot eind februari 2022

•

•

7

8

Zaaivat: in etappes aanbrengen van definitieve bestrating;
t/m 25 februari; bewoners ontvangen brief van de aannemer
IJdenhove: boring door HVC
vanaf parkeerplaats naar BSO;
inzet van verkeersregelaars;
t/m 25 februari

•

•
•

•

Watervlinder schoolplein;
voorbereidingswerkzaamheden
28 februari - 4 maart; vergroeningswerkzaamheden 7 maart
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
Aanplant groen in De Laantjes;
vanaf 7 februari;
Diverse werkzaamheden aan
watergangen; inpeilen en
inventarisaties beschoeiingen:
1e kwartaal 2022;
Ophangen bijenhotels verspreid door Ambacht (o.a.
bij Tinyforest en Baxpark);
dinsdag 1 maart
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Binnenkort: uw aanslag
gemeentelijke belastingen
Over de aanslag en hoe u kunt betalen

De aanslag gemeentelijke belastingen krijgt u
per post of via de Berichtenbox op MijnOverheid.
Voor de Berichtenbox meldt u zich aan via
mijn.overheid.nl. Afmelden kan daar ook.
Onze contactgegevens,
waar u meer informatie
vindt en hoe u digitaal
zaken met ons regelt.

Op deze plek staan de soorten
belastingen die u betaalt.
Op de achterzijde van
deze brief staat de uitleg
van deze afkortingen.

Deze gegevens gaan over
uw aanslag. Hou deze bij de
hand als u contact opneemt.
Ook als u een formulier invult,
heeft u deze gegevens nodig.

Betalen kan op verschillende
manieren: ineens of in termijnen.
U maakt het bedrag zelf over of
u gebruikt de QR-code. Heeft u
automatische incasso geregeld,
dan staat dat op uw aanslag. Als u
recht heeft op kwijtschelding, dan
ziet u hier dat u niets hoeft te betalen.

Kwijtschelding aanvragen

Misschien kunt u het aanslagbedrag niet of niet meteen volledig
betalen. U kunt kwijtschelding aanvragen als u weinig inkomen
en vermogen heeft. Dit kan via belastingbalie.drechtsteden.nl
(DigiD nodig) of gebruik het formulier dat u bij uw aanslag
ontvangt. Kreeg u vorig jaar al kwijtschelding? Dan toetsen wij
automatisch of u daar ook dit jaar recht op heeft. Als dat zo is,
staat dat op uw aanslag.

Staat op uw aanslag een
QR-code, dan kunt u deze
code gebruiken om het
aanslagbedrag over te maken.

Als er iets niet klopt

Vindt u dat u ten onrechte een bepaalde belasting moet
betalen die niet klopt bij uw situatie? Neem dan contact op.
Bent u het niet eens met de berekende waarde van uw woning
(WOZ-waarde), dan kunt u bezwaar maken. Dat doet u via
belastingbalie.drechtsteden.nl (DigiD nodig) of met het formulier
dat u bij uw aanslag ontvangt. Vraag eerst het taxatieverslag op,
hierin leest u hoe de waarde van uw woning berekend is.

www.h-i-ambacht.nl/belastingen
GBD is onderdeel van de gemeente Dordrecht en heft en int gemeentelijke belastingen en voert de Wet WOZ uit voor de gemeenten Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.
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Vastgesteld: ‘Herziening De Volgerlanden-Oost, uitwerkings- en wijzigingsplan gebied C1-C2’
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
maken bekend dat met ingang van
donderdag 24 februari tot en met
woensdag 6 april 2022 de op 15 februari 2022 vastgestelde herziening
‘Herziening De Volgerlanden-Oost,
uitwerkings- en wijzigingsplan gebied
C1-C2’ voor iedereen ter inzage ligt.

Inhoud van de herziening
In het onherroepelijke bestemmingsplan De Volgerlanden-Oost is voor
woningbouw een uitwerkingsplicht
en een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Voor het gebied C1-C2
zijn al twee eerdere uitwerkingen
vastgesteld, die de realisatie van dit
gedeelte van de nieuwbouwwijk mogelijk maken. Inmiddels is een deel

van dit gebied in ontwikkeling. Door
voortschrijdend inzicht voorziet deze
herziening in het wijzigen van het
maximum aantal woningen, in specifieke bouwregels voor zes patio woningen en drie waterwoningen.

zienswijzen op het plan ontvangen.
Op 15 februari 2022 is de herziening
vastgesteld (onveranderd ten opzichte van het ontwerpplan).

Stukken ter inzage
Van donderdag 24 februari tot en
met woensdag 6 april 2022 ligt de
Zienswijzen
Gedurende de terinzagelegging van ‘Herziening De Volgerlanden-Oost,
de ontwerp herziening zijn geen uitwerkings- en wijzigingsplan gebied

C1-C2’ met de bijbehorende stukken
ter inzage. De herziening is in te zien
op de www.ruimtelijkeplannen.nl, onder publicatienummer NL.IMRO.0531.
bp06VolgerlOstUP03-2001
De papieren versie is tijdens de openingsuren in te zien in de hal van het
gemeentehuis, Weteringsingel 1 te
Hendrik-Ido-Ambacht.

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 https://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! Binnenkort 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 18 april 2022 tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet een aanvraag uitgebreide procedure omgevingsvergunning te volgen (in plaats van een aanvraag voor een
bestemmingsplanwijziging). Zo voorkomt u vertraging en extra kosten. Vragen? Neem gerust contact op met team Ruimtelijke Ordening van de gemeente via telefoonnummer 14078.

Verleende besluiten APV en bijzondere wetten**
Hoofdlaantje 124, plaatsen van een autolaadkraan| Sophiapromenade 14, wijzigen van
leidinggevenden op de slijterijvergunning.
Nieuwe aanvragen*
Ambachtsezoom t.h.v. rotonde bij de Reeweg, maken uitweg | Pieter Oudelandstraat 43,
realiseren dakkapel | Veersedijk 301 en 303, plaatsen damwanden.

Verkeersbesluiten**
Uiterwaard, elektrische laadvoorziening.
Kennisgeving besluiten
- Bestemmingsplan “Centrumgebied, Graaf Willemlaan” gewijzigd vastgesteld
- besluit Hogere grenswaarden - Bestemmingsplan “Centrumgebied, Graaf Willemlaan”

* 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.

Besluit buiten behandeling laten en intrekking op verzoek*
Vrouwgelenweg 40, plaatsen carport in voortuin.
Verleende omgevingsvergunningen**
Moerbeigaarde 17, realiseren opbouw op bestaande woning | Sandelingenstraat 38, wijzigen
zijgevel | Sandelingenstraat 38, wijzigen voorgevel | Stoelenmatter 24, vergroten aanbouw
| Tesselschadestraat 1, plaatsen reclameletters op entreegebouw | Vrouwgelenweg 104,
bouwen woning.

** 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.
*** Op www.h-i-ambacht.nl/bomenkap vindt u de overzichten van de te vellen bomen.

Besluit verlenging beslistermijn**
Reeweg 75B, uitbreiden van de kleedkamer op sportpark Schildman, verdagen tot uiterlijk
28 maart 2022.

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

