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GKB Realisatie onderhoudt het groen in Ambacht

“Op weg naar nog meer duurzaamheid”

In Ambacht zijn tijdens de Tweede
Kamerverkiezingen van 2021 in totaal 19.260 stemmen uitgebracht.
Het opkomstpercentage was 83,36%.
Deze uitslag volgt grotendeels de
landelijke koers.
Verspreid gestemd
Het vervroegd stemmen op 15 en
16 maart en de briefstemmen waren
samen goed voor 23,08% van alle
uitgebrachte stemmen in Ambacht.
Verder viel op dat veel Ambachters
gehoor gaven aan het spreiden
van de stemmomenten en locaties
waardoor het veelal rustig was op

Eerste oplevering projectwoningen in De Laantjes

de stembureaus. De Sophiahal was Vorige week heette wethouder André
net als voorgaande jaren de drukbe- Flach de eerste bewoners van een
zochtste stemlocatie.
projectwoning van harte welkom in
dorpje De Laantjes in De VolgerlanWaardering voor stembureauleden
den. Het gezin met drie dochters
Burgemeester Jan Heijkoop sprak op ontving een symbolische eerste
de verkiezingsavond zijn waarde- sleutel uit handen van de wethouring uit voor de stembureauleden: der. Ontwikkelaar VolkerWessels laat
“Mooi om te zien hoe dit jaar ook door Kroon en de Koning in totaal
veel jonge mensen zich aanmeldden
als stembureaulid. Door de aangescherpte regels waren dit jaar meer
stembureauleden nodig. Samen met
de ervaren stembureauleden droegen zij bij aan het goede verloop van
de verkiezingen.” Het tellen van de
stemmen verliep dit jaar erg soepel
waardoor alle Ambachtse resultaten
net na middennacht bekend waren.
Dank voor uw begrip
De burgemeester bezocht op de
verkiezingsdag alle stembureaus.
Heijkoop: “Fijn dat de inwoners allemaal begrip toonden voor het feit
dat het dit jaar anders dan anders
ging. Er heerste op alle stembureaus
een goede sfeer, het voelde ook echt
als een bijzondere dag. De verkiezingen zijn één van de belangrijkste
onderdelen van de democratie. Dat
ondanks de huidige situatie zoveel
Ambachters hun stem hebben laten
horen, doet mij goed.”

77 woningen bouwen in dit gebied.
De komende maanden worden ook
woningen van de andere projecten in
het dorpje De Laantjes opgeleverd.
Het gezin is inmiddels aan de slag
met de muren en zal waarschijnlijk
over twee maanden in hun nieuwe
huis wonen.
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apr

Geslaagde verkiezingsdagen in Ambacht

Erwin Moerman van GKB Realisatie legt uit wat de plannen zijn voor de komende periode voor het onderhoud van
het groen in Hendrik-Ido-Ambacht.

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen

apr

Op naar de lente
GKB Realisatie, onderdeel van GKB
Groep, doet meer dan groenonderhoud van de openbare ruimte, zoals
het aanleggen van parken, wegen,
bruggen, waterbouw , sport- en
speelterreinen. De GKB groep beschikt ook over een afdeling staalwerk en bouwt machines. Er werken
momenteel 190 medewerkers, voornamelijk voor gemeentes in de regio Barendrecht. Een aantal van de
medewerkers zet zich de komende
Meld het bij Fixi!
vier jaar weer in voor Hendrik-IdoGKB werkt in onze gemeente aan Ambacht. Laat de lente maar komen!
het onderhoud en de aanleg van

Om 20.00 uur
Commissie WOS
Online te volgen

apr

Om de vier jaar moet de gemeente
het groenonderhoud aanbesteden
en net als vier jaar geleden kwam
GKB als beste uit de bus. De samenwerking met de gemeente verloopt
soepel, zegt projectleider Erwin
Moerman van GKB: “Gezamenlijk
richten we ons de komende jaren op
meer duurzaamheid in de openbare
ruimte. Een afstudeerstudent bij
ons werkt momenteel aan een rapport dat zich richt op het versterken
van de ecologie (samenhang van
levende wezens met elkaar en hun
omgeving), biodiversiteit (verscheidenheid aan dieren en planten) én
duurzaamheid in Ambacht.”

groen in de openbare ruimte. Erwin somt wat werkzaamheden op
die het bedrijf uitvoert: “Onkruidbeheersing in plantvakken en op
bestrating, weghalen en planten
van bomen, onderhoud van speeltuinen enz. Wanneer inwoners van
Ambacht gebreken in de openbare
ruimte zien, vragen wij hen dit te
melden in Fixi (www.fixi.nl).”

Om 20.00 uur
Commissie RZ –
De Volgerlanden
Online te volgen

apr

De lente komt eraan; Ambacht
kleurt groen en begint te bloeien.
En dus naderen er drukke tijden
voor GKB bij het groenonderhoud
in Ambacht.

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
ZOA
van 29 t/m 3 april 2021

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
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Cyclomedia maakt panoramafoto’s
CycloMedia start op 29 maart met de
jaarlijkse opnames in onze gemeente. Dit betekent dat u camera-auto’s
kunt tegenkomen in de Ambachtse
straten. Het bedrijf verwacht bij optimale weersomstandigheden de 360o
panoramafoto’s te kunnen maken in
de periode van eind maart tot medio
mei.

maken gebruik van de foto’s. Maar
CycloMedia stelt de opnamen onder
strenge voorwaarden aan hen ter
beschikking. Zij gebruiken ze uitsluitend voor activiteiten die passen
binnen de wet- en regelgeving op
het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Voordat Cyclomedia
de opnamen hiertoe beschikbaar
stelt, worden herkenbare personen
Cyclomedia heeft een ontheffing ge- en kentekens van auto’s onherkenkregen om voor het maken van de baar gemaakt (‘geblurd’). CycloMedia
foto’s over voetpaden, fietspaden en
voetgangersgebied te rijden. De foto’s
gebruiken we voor inspectie en beheer van de buitenruimte, visuele ondersteuning bij de uitvoering van wetgeving, ontwikkeling van ruimtelijke
plannen en voorbereiding van werkzaamheden in de openbare ruimte.

heeft haar activiteiten aangemeld bij
de Autoriteit Persoonsgegevens.
Meer informatie?
Voor meer informatie, vragen, verzoeken tot inzage, rectificatie, wissing en beperking van de verwerking
of het aantekenen van bezwaar kunt
u contact opnemen met CycloMedia
Technology B.V., Postbus 2201, 5300
CE Zaltbommel of via
privacy@cyclomedia.com.

1

Bescherming persoonsgegevens
Ook andere organisaties, zoals provincies, waterschappen en politie

2

BIJzonder hotel in Ambacht

3

Het gaat niet goed met de wilde bijen Imker Jeroen de Heer: “Bijen zijn héél
in ons land. Daar willen we wat aan belangrijk voor onze samenleving.
doen. Op donderdag 25 maart plaat- Doordat ze bloemen en bomen besen we een nieuw bijenhotel bij het
bijenlint aan de Graaf Willemlaan.

stuiven, kunnen wij mensen groente
en fruit eten. Wij zijn voor wel 75
procent van onze voedselgewassen
afhankelijk van de bestuiving door
insecten.”

Een bijenhotel is een plek waar wilde
bijen hun eitjes kunnen leggen. Ziet u
dicht gemetselde buisjes in het hotel?
Dat betekent dat er gasten zijn. Bijen
maken de gangen namelijk dicht.
Daarachter brengen de larven de winter door. Wanneer de babybijtjes er
klaar voor zijn, openen ze in de lente
de buisjes weer van binnenuit.

Wilt u meer weten over de bij? In de
volgende editie van de nieuwsbrief
Duurzaam Ambacht (16 april) komt
een interview met imker De Heer uit
Ambacht. Abonneer u gratis op de
nieuwsbrief via:
bit.ly/duurzaamambachtnb.

•

•

•

•

In gesprek over duurzaamheid
Wethouder Ralph Lafleur nodigt inwoners en ondernemers met nieuwe en
frisse ideeën uit om met hem in gesprek te gaan. Vorig jaar vond een aantal inspirerende gesprekken plaats. Er
zijn nu weer digitale sessies gepland.
Dus hebt u een idee om bijvoorbeeld

beter afval te scheiden, meer energie te besparen of om de biodiversiteit te verbeteren? Mail dit idee naar
communicatie@h-i-ambacht.nl.
U ontvangt dan een uitnodiging en link
voor MS Teams. Zo kunt u digitaal in
gesprek met wethouder Lafleur!

Vaststelling Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Drechtsteden
Het Drechtstedenbestuur heeft op
4 maart 2021 de ‘Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke
kosten Drechtsteden’ vastgesteld.
Deze beleidsregels vormen de lokale
uitwerking van de landelijke regeling
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). De TONK biedt
een tijdelijke financiële ondersteuning in de noodzakelijke woonlasten
voor huishoudens die te maken heb-

Werk in de wijk

ben met een inkomensterugval als Drechtstedengemeenten kunnen in
gevolg van de COVID-19 maatregelen aanmerking komen voor de TONKvan de Rijksoverheid.
tegemoetkoming als sprake is van:
een laag inkomen als gevolg van
Uit de nieuwe beleidsregels volgt dat de COVID-19 maatregelen, beperkte
voor de periode van 1 januari 2021 beschikbare geldmiddelen en hoge
tot 1 juli 2021 een tegemoetkoming vaste woonlasten. U kunt de beleidsvan maximaal €500,- per maand regels inzien op de website van de
kan worden verstrekt voor vaste Sociale Dienst Drechtsteden:
woonlasten zoals huur, hypotheek, www.socialedienstdrechtsteden.nl.
gas en elektriciteit. Inwoners van de

Ambachtsezoom: bouw- en
woonrijp maken toekomstig
bedrijvenpark. Tot eind december 2021.
Rietlaan – Stekelbaars; het
kappen, verplanten en planten
van bomen. Loopt door in
maart.
Inrichten Waterbusplein,
tot voorjaar 2022
Overige werkzaamheden,
op diverse plaatsen:
Veegwagen, maaien en
schoffelen in hele gemeente:
doorlopend.
Controle en snoei van alle
bomen: februari 2020 - eind
2022.
Snoeien bomen: het uitvoeren
van boomonderhoud: vanaf 2e
week februari gedurende circa
8 weken.
Op diverse locaties het
planten van bomen, een deel

•

•

•

betreft nieuwe locaties en een
deel is herplant van gekapte
bomen: tot april.
Werkzaamheden aan diverse
beschoeiingen in de gemeente: tot 23 april.
Omgeving Burg. Van Akenwijk,
aanbrengen damwanden en
graven watergangen: t/m 30
april.
Het verwijderen van 5
gemeentelijke bomen (niet
vergunningsplichtig) aan het
Jaagpad (voor details
http://bit.ly/bomenJaagpad).

De Volgerlanden-Oost
• Aanbrengen voorbelasting
De Erfjes (zuid) en de Hofjes:
t/m begin mei.
• Verwijderen voorbelasting
De Straatjes: tot medio april.
• Omgeving Perenlaantje:
aanbrengen drainageriool:
t/m eind maart.
• Woonrijpmaken De Laantjes:
tot november 2021.

Eigenaar aanhanger
gezocht
Aan de Zuidwende, ter hoogte van de
Hil, staat al weken deze aanhanger
zonder kenteken. Helaas hebben we
de eigenaar niet kunnen achterhalen.
Dit is een laatste oproep!We vragen
de eigenaar van deze aanhanger zich
te melden bij de boa’s van onze ge-

meente via 14078 en de aanhanger
voor 1 april te verwijderen. Na deze
datum wordt de aanhanger door ons
verwijderd. De kosten hiervan worden verhaald op de eigenaar, zodra
deze door ons is achterhaald.

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

Omschrijving

Datum activiteit

Datum bekendmaking

Vrouwgelenweg

het leggen van een laagspanningskabel,
mantelbuizen en middenspanningskabel c.a.

17 mei tot 30 oktober 2021

24 maart 2021

**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

Dorpsstraat 62

transformatie horecapand De Landbouw naar 3 woningen

bouwen, planologisch afwijken

22 februari 2021

Graaf Willemlaan 39

plaatsen nokverhoging achterzijde en dakkapel voorzijde

bouwen

16 maart 2021

Havenkade 8

bouwen mantelzorgwoning

bouwen, planologisch afwijken

12 maart 2021

Scheltingastraat 35

plaatsen dakkapel voorzijde

bouwen

16 maart 2021

De Spiegel 21

bouwen schuur met zadeldak

bouwen

5 maart 2021

Ingetrokken aanvraag op eigen verzoek*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Hoogveen 10

plaatsen dakkapel voorzijde

bouwen

19 maart 2021

Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Evertsenstraat 104

wijzigen voorgevel ter plaatse van garage

bouwen

19 maart 2021

Snoek 23

plaatsen dakkapel voorzijde

bouwen

16 maart 2021

Witte de Withstraat 12

plaatsen dakkapel voorzijde en nokverhoging achterzijde

bouwen

19 maart 2021

Besluit verlenging beslistermijn**
Op 17 maart 2021 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie Kerkstraat 30, ingediend op 15 januari 2021
voor het wijzigen van de opbouw aan de achterzijde en het slopen en verwijderen en plaatsen van een aanbouw aan de linkergevel, te verdagen tot uiterlijk 28 april 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

