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Culturele avond met partnerstad Bergen succesvol
Zo’n vijftig mensen bezochten op
12 november de culturele avond
in Cascade, om meer te weten te
komen over onze partnerstad Bergen. De burgemeester van Bergen,
Claudia Dettmar-Müller, was op uitnodiging van onze burgemeester
Jan Heijkoop met een delegatie uit
Bergen op bezoek.
De burgemeester van Bergen toonde het publiek mooie foto’s van
Bergens schoonheid, en van de verschillende voorzieningen. Een groot
verschil met Hendrik-Ido-Ambacht?
In Bergen wonen 83 inwoners op de
vierkante kilometer, in Hendrik-IdoAmbacht zijn dat er 2.605! Maar er
zijn ook overeenkomsten. Zo hebben beide steden een bloeiend verenigingsleven.
Van elkaar leren door ontmoeten
Bergen en Hendrik-Ido-Ambacht zijn
sinds 2003 partnergemeente. Burgemeester Heijkoop: “Het doel van
de stedenband (jumelage) is om
de goede contacten tussen de gemeenten te verdiepen en ontmoe-

tingen te bevorderen. Ook tussen
inwoners onderling, want we kunnen van elkaar leren.” Voorbeelden
zijn uitwisselingen van scholen en
leerlingen, ontmoetingen tussen
sportverenigingen, deelname aan
herdenkingen en netwerkbeurzen
voor bedrijven.
Stadsdichter van Bergen Ariëlla
Kornmehl las voor uit haar boek.
Aan het eind van de avond zijn 5
boeken verloot en 15 stuks verkocht. De stichting Jumelage kocht
een gesigneerd boek en schenkt
deze aan de bibliotheek.
Ideeën voor de jumelage welkom
“Een geslaagde avond”, vatte
Dettmar-Müller samen, die de samenwerking wil voortzetten, “niet
alleen op cultureel, maar ook op
economisch gebied moeten we
onze samenwerking versterken.
Ook Burgemeester Jan Heijkoop is
tevreden: “Jumelage is een project
van en voor de inwoners. Dit kan
alleen als eigen inwoners de jumelage ook zelf vormgeven. Dus kom
met ideeën!”

Burgemeester Dettmar-Müller (links) en Stadsdichter Kornmehl (rechts) van partnerstad Bergen waren onlangs op
uitnodiging van burgemeester Jan Heijkoop op bezoek in onze gemeente.

Leerlingen planten 60 knotwilgen
(en kregen 60 fruitbomen)
Vorige week woensdag, op de Boomplantdag, plantten 60 leerlingen van
groep 7/8 van SOL Villa Ambacht en
De Tweestroom 60 jonge knotwilgen
in de groenstrook achter hun scholen in de Jan Wissenslaan. Zij deden
dit samen met wethouder Ralph Lafleur (“wethouder van de openbare
ruimte en dus ook van de bomen”)
en medewerkers van groenaannemer GKB.

Appel, pruim of kers
De leerlingen kregen een speciale
bomen-les van natuur- en milieucentrum Weizigt. De wethouder gaf een
mooi boek over bomen voor de
schoolbibliotheek. En alle leerlingen
kregen als dank voor hun hulp een
fruitboom in pot van de medewerkers van GKB. Ze konden kiezen uit
een appel- pruimen- of kersenboompje. Zo verdubbelde opeens het aantal bomen en is de gemeente 120

bomen rijker geworden!
Plezier van groen
Tijdens de Boomplantdag kunnen
leerlingen van het basisonderwijs
het belang en plezier van groen en
natuur ervaren. De Boomplantdag
is een jaarlijks terugkerende activiteit uit het actieplan Duurzaamheid.
Hiermee geven we als gemeente ook
invulling aan de herplantplicht van
bomen.

60 leerlingen plantten 60 knotwilgen in de openbare groenstrook bij hun
scholen. Wethouder Ralph Lafleur hielp een handje.

Nieuwe
dienstregeling Qbuzz
Vanaf zondag 15 december 2019 gaat
de nieuwe dienstregeling in. Qbuzz
past enkele routes en reistijden aan.
Reist u met het Openbaar Vervoer
en bent u benieuwd wat er verandert? Kijk dan op www.qbuzz.nl/
dmg/reizen/nieuwedienstregeling

Het echtpaar Becker-De Graaf was op 4 november vijftig jaar getrouwd.
Burgemeester Jan Heijkoop heeft hen woensdag 27 november gefeliciteerd met hun gouden huwelijk. Het echtpaar heeft twee kinderen en
twee kleinkinderen.

Het echtpaar Van Hengel-Van der Burg was op 25 november vijftig jaar
getrouwd. Burgemeester Jan Heijkoop heeft hen op deze dag gefeliciteerd met hun gouden huwelijk. Het echtpaar heeft drie kinderen en tien
kleinkinderen.
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INLOOPOCHTEND
GEHEUGENSTEUN

Van 10.00 tot 11.00 uur
Spreekuur politie
Politiebureau
Weteringsingel 1

bedoeld voor mensen met
dementie, hun mantelzorgers
en iedereen die op wat voor
manier dan ook betrokken is
bij de ziekte dementie.

Om 19.00 uur
Informatiebijeenkomst
werkgroep
fairtradegemeente
Raadzaal gemeentehuis

Donderdag 5 december
van 10.00 tot 12.00 uur

Om 20.00 uur
Commissie W.O.S.
Raadzaal gemeentehuis

Locatie Restaurant ontmoetingscentrum Wielstaete
Van Kijfhoekstraat 146

Om 20.00 uur
Commissie RZ De Volgerlanden /
ABA-Financiën
Raadzaal gemeentehuis

Hendrik-Ido-Ambacht

KOM EN
PRAAT
MEE OVER
DEMENTIE

Om 19.30 uur
Nieuwjaarsreceptie
Raadzaal gemeentehuis

• Ambachtse Notaris is aanwezig voor
informatie over levenstestamenten.
U kunt vrijblijvend vragen stellen.

Een beetje regen houdt de klassenambassadeurs van SOL de Klimboom
niet tegen. Zij vinden het belangrijk dat er geen zwerfafval op het plein
en op straat ligt. Ze vertellen op school hoe het hoort. Wethouder Ralph
Lafleur ging op woensdag 27 november ook mee om afval te prikken op
en rondom het schoolplein. Opgeruimd staat netjes!

Werk in de wijk

• Stel uw overige vragen aan de
casemanager en ervaringsdeskundigen
vanuit het sociaal wijkteam H.I. Ambacht
• Informeel samen zijn met lotgenoten

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

Namens werkgroep
Dementievriendelijke gemeente,
Cristine Ruinard

Meer informatie over de
activiteiten kunt u vinden
op www.h-i-ambacht.nl
1

Collecte
Er is geen collectevergunning
afgegeven.
2

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook
Twitter

Ieder jaar bezoekt de gemeenteraad twee bedrijven. Dit jaar werd de
raad ontvangen door directeur Johan Peekstok van Peekstok Machining
& Constucting(foto). Daarna volgde een rondleiding in het Experience
Center van Bolidt.

YouTube
Instagram
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De Volgerlanden

Voorbereidingen Erfjes en Hofjes gestart
De voorbereiding van de aanleg
van de twee laatste dorpjes ‘Erfjes’ en ‘Hofjes’ in De Vier Dorpjes
is op dit moment te zien langs de
Jacobuslaan. Om de woningen te
kunnen bouwen, is het nodig dat
981 bomen worden verwijderd. Dat
doen we in januari 2020. Enkele
bijzondere bomen die in het gebied
staan, behouden we. Zo worden

drie haagbeuken verplaatst en blijft
de grote notenboom bij het Perenlaantje staan. Ook het Perenlaantje blijft zoals het is. In de nieuwe
dorpjes planten we meteen nieuwe
bomen op de juiste plaats. Er komen ongeveer 1000 bomen terug in
het gebied. We beginnen daarmee
al meteen in 2020 met het planten
van 170 bomen in de Dorpsweide

en het Landje.
We hebben in oktober 2019 laten
onderzoeken of er beschermde dieren in de bomen verblijven. Dat is
niet het geval. Net voordat de bomen worden verwijderd, onderzoeken we het gebied en de bomen
nog een keer.

Hoge Kade; werkzaamheden
nieuwbouw binnenbad zwembad ‘De Louwert’; werkzaamheden sloop oude binnenbad;
tot einde 2019

5

Vrouwgelenweg tussen Zilverreiger/Forel en Jacobuslaan:
aanleg Parkzone-Oost: afgesloten tussen Zilverreiger/Forel
en Karper;
tot en met vrijdag 20 december 2019

6

Ambachtsezoom: bouwrijp maken toekomstig bedrijvenpark;
tot eind 2019

7

Rioleringswerkzaamheden
Wegafsluiting tussen Aelbert
Cuijplaan en rotonde Hoge
Kade i.v.m. rioleringswerkzaamheden;
9 december t/m 20 december;
Afsluiting fietspad bij rotonde
Hoge Kade / Antoniuslaan,
aan de kant van de Aelbert
Cuijplaan;
25 november t/m 20 december. Omleiding is ingesteld.

•

•

•

•

Elzengaarde, Perzikengaarde,
Morellengaarde: aanleg extra
parkeerplaatsen en vervangen
grasbetontegels in parkeervakken door andere waterdoorlatende stenen;
27 november tot en met
20 december 2019
Tussen Boskamp en Heerenhof. Om gevaar te voorkomen:
verwijderen van dode en/of
instabiele bomen.
Voor eind 2019
Gemeenlandskade: vervolg
snoei bomen

Overige werkzaamheden,
op diverse plaatsen:
Veegwagen, maaien en
schoffelen in hele gemeente,
doorlopend;
Snoeiwerkzaamheden (beplanting en hagen); door heel de
gemeente
Herinrichting van de rotondes;
beplanten rotonde Droomeiland Krommeweg/Laan van
Welhorst - rotonde Ambachtsezoom - rotonde Ambachtsezoom/Sophialaan/Rietlaan
Rioolinspecties in wijk Centrum, voornamelijk in buurt
Oostendam: van 2 december
tot en met 24 december
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Ondernemen

Word ook lid van het broodfonds!
Zesentwintig lokale ondernemers
hebben zich sinds 1 september
2019 verzameld in het broodfonds
Drechtsteden. In een broodfonds
helpen ondernemers elkaar aan
inkomen wanneer dit wegvalt vanwege arbeidsongeschiktheid.

persoonlijke broodfondsrekening.
Zo bouwen ze gezamenlijk een buffer op. Bij langdurige arbeidsongeschikt ontvangt een deelnemer
een vooraf vastgesteld bedrag aan
schenkingen gedurende maximaal
twee jaar. Vooral een groeiend aantal zzp’ers ziet het broodfonds als
Deelnemende ondernemers zet- een socialer en beter betaalbaar
ten elke maand geld opzij op hun alternatief voor een arbeidsonge-

schiktheidsverzekering.
Het broodfonds Drechtsteden richt
zich op ondernemers binnen een
straal van 15 km van Hendrik-IdoAmbacht. Op 10 december om 19.00
uur vindt op de Veldoven 4a een bijeenkomst plaats voor nieuwe leden.
Voor meer informatie en aanmelding voor 10 december mailt u naar
bestuur.drechtsteden@broodfonds.nl

Verstrekking van uw gegevens
Overheidsinstanties en (door de
minister) aangewezen instellingen
krijgen altijd gegevens uit de basisregistratie personen (BRP). Deze gegevens hebben zij nodig voor het uitvoeren van hun taken. Bijvoorbeeld:
Belastingdienst, Justitie, Pensioenfondsen, Sociale Verzekeringsbank
en instellingen voor bevolkingson-

derzoek (borstonderzoek). Iedere ge- pelijk belang. Deze instellingen krijmeente is verplicht deze gegevens te gen uw gegevens alleen als zij die
verstrekken.
nodig hebben voor de uitvoering van
hun taak. Als u dit niet wilt, kunt u
Andere instanties
om geheimhouding van uw gegeWe geven geen gegevens aan commer- vens vragen. Op www.h-i-ambacht.nl
ciële instellingen en privépersonen. leest u meer informatie. Als zoekWel mogen wij gegevens verstrekken woord geeft u ‘geheimhouding’ in.
aan instellingen met een maatschap-

Officiële publicaties
Vier bestemmingsplannen gewijzigd vastgesteld
De ontwikkeling van het Waterbusplein is het sluitstuk van deze herstructurering en omvat naast de inrichting van het plein, de nieuwbouw
van twee gebouwen met een totale
omvang van ca. 6.730 m2 bruto
vloer oppervlakte. De invulling van
de nieuwbouw en het Waterbusplein
Bestemmingsplan “Waterbusplein”
zelf voorziet in de realisatie van een
Het plangebied betreft het gebied ter maritiem ondernemershuis, horeca,
plaatse van en rondom de parkeer- vergaderzalen, fitness/sport/welness/
plaats van de Waterbushalte te Hen- health en leisure.
drik-Ido-Ambacht. Het gebied valt nu
nog onder de werking van bestem- Bestemmingsplan
mingsplan Antoniapolder+.
“Langeweg 77-85, Florensis”
Dit bestemmingsplan maakt een herHet planvoornemen is om het Wa- structurering op het bedrijfsterrein
terbusplein in Hendrik-Ido-Ambacht, van Florensis aan de Langeweg 77-85
gelegen aan de rivier De Noord, te mogelijk, gericht op een duurzame
ontwikkelen tot een bruisende ont- en innovatieve ontwikkeling van het
moetingsplek, aansluitend op de bedrijf.
halte van de Waterbus. Het planvoornemen is onderdeel van de ge- Bestemmingsplan
biedsontwikkeling Antoniapolder, die “Niet bestemde Locaties”
ervoor gezorgd heeft dat het gehele Binnen de gemeente ligt een vijfbedrijventerrein een kwaliteitsimpuls tiental locaties waaraan nog geen
krijgt.
bestemming was toegekend. Met dit
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening bekend dat
de volgende bestemmingsplannen op
11 november 2019 door de gemeenteraad gewijzigd zijn vastgesteld.

bestemmingsplan wordt aan deze vijfmers:
tien locaties de juiste bestemming(en) * bestemmingsplan Waterbusplein:
toegekend.
NL.IMRO.0531. bp37waterbusplein3001
Bestemmingsplan
* bestemmingsplan Langeweg 77“Willem de Zwijgerstraat”
85, Florensis: NL.IMRO.0531.bpHet bestemmingsplan Willem de
33LangewegFLOR-3001
Zwijgerstraat is een partiële herzie- * bestemmingsplan Niet bestemde
ning van het bestemmingsplan CenLocaties: NL.IMRO.0531.bp37Wittrum. Deze partiële herziening maakt
telocaties-3001
de bouw van 42 appartementen op * bestemmingsplan Willem de Zwijhet terrein van de voormalige Pringerstraat: NL.IMRO.0531.bp36Wilses Margrietschool aan de Willem de
lemdeZwstr-3001
Zwijgerstraat mogelijk.
- De bestemmingsplannen zijn geplaatst op de gemeentelijke webStukken ter inzage
site www.h-i-ambacht.nl;
Van 5 december 2019 tot en met - De papieren versies van de stuk15 januari 2020 liggen de bestemken zijn tijdens de openingsuren
mingsplannen ter inzage. U kunt de
in te zien in de hal van het gebetreffende stukken vinden op de
meentehuis, Weteringsingel 1 te
volgende locaties:
Hendrik-Ido-Ambacht.
- Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl zijn de vastgestelde
digitale bestemmingsplannen geplaatst. Deze kunt u vinden via
de volgende plan-identificatienum-

den ingesteld. Gedurende de termijn
van terinzagelegging kan beroep tegen een vastgesteld bestemmingsplan worden ingesteld bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad
van State, postbus 20019, 2500 EA
Den Haag door:
- belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben kenbaar gemaakt
bij de gemeenteraad;
- belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat
te zijn geweest tijdig zienswijzen
kenbaar te maken bij de gemeenteraad.

Vastgestelde bestemmingsplannen
treden in werking op de dag na
afloop van de beroepstermijn. Bovengenoemden kunnen tevens een
verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Indienen beroep en verzoek om
Raad van State. In dit geval treedt de
voorlopige voorziening
Voor elk van de hiervoor genoemde besluitvorming niet in werking voorvastgestelde bestemmingsplannen dat op dit verzoek is beslist.
geldt dat hiertegen beroep kan wor-

Verkeer
Wij informeren u over verkeersbe- de Van Kijfhoekstraat naar Gerard verkeersbesluiten is terug te vinden de publiekshal van het gemeentesluiten Verplaatsing gereserveerde Alewijnsstraat, Parkeerverbod deel op www.officielebekendmakingen.nl” huis, Weteringsingel 1 te Hendrikgehandicaptenparkeerplaats
van Veerweg. De bekendmaking van de en ligt voor een ieder ter inzage in Ido-Ambacht.

Officiële publicaties
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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:
Afakhar, Y, geboren 24 augustus
1999, per 25 oktober 2019
Het laatst in de basisregistratie personen (BRP) opgenomen adres is niet
meer juist. Een nieuwe verblijfplaats
is bij de gemeente niet bekend.

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

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.

Algemene Plaatselijke Verordening/Bijzondere Wetten
Verleende besluiten**
Adres

Omschrijving

Datum activiteit

Datum bekendmaking

Voorn 116

Instemming kabels en leidingen aan Netwerk Exploitatie
6 januari tot 5 juni 2020
maatschappij BV		

4 december 2019

Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Laagveen 35

plaatsen dakkapel voorzijde

bouwen

21 november 2019

Omgevingsvergunning
Nieuwe aanvragen*

Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Veersedijk 52

renoveren woning

bouwen

26 november 2019

Roestuin 53

plaatsen dakkapel/voorzijde

bouwen

27 november 2019

Besluit verlenging beslistermijn **
Op 25 november 2019 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning locatie Vrouwgelenweg 3 en 5, ingediend op 12 juli 2019 voor
het bouwen van 2 woningen te verdagen tot uiterlijk 7 januari 2020
* U kunt geen bezwaar maken of een zienswijze indienen tegen een aanvraag. Wel kunt u de stukken inzien. Hiervoor kunt u een afspraak te 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 websites 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

