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Een nieuw speelvlot voor de water-
gang bij de Sophialaan. Daar kun-
nen kinderen weer heerlijk spelen 
op het water! Omdat het vorige vlot 
helaas kapot was gemaakt, is het 
nieuwe vlot van aluminium. 

Melden van kapotte speeltoestellen
Ieder jaar nemen we zo’n zeven 
speelplekken onder handen. We 
vervangen toestellen die kapot zijn 
en kijken samen met de buurtbewo-
ners en kinderen naar de wensen 
en ideeën voor de speelplek. Komt 
u eerder een kapot speeltoestel 
tegen? Of is er iets mis aan stoep, 

straat, water of groen? Meld het 
dan eenvoudig met de Fixi-app of 
via www.fixi.nl. Veilig spelen staat 
voor alles!

Groen bij speelplekken
We onderhouden naast de speel-
toestellen ook het openbaar groen 
bij de speelplekken.
Helaas zien we dat nieuwe beplan-
ting soms meteen wordt vernield. 
We vervangen dit uiteraard maar 
laten we met elkaar de speelplek-
ken heel en opgeruimd houden. Zo 
heeft iedereen, jong en oud, plezier 
van de speelplek!

Artist impressie van één van de zes verzamelgebouwen

Een vlot op het water geeft uren speelplezier! Het water is hier minimaal 50 cm diep dus wel oppassen voor kindjes 
zonder zwemdiploma!

Buiten spelen in Ambacht  

Ook bedrijfsverzamelge-
bouwen op Ambachtsezoom

Verkiezingen en 
avondklok

“Dit is een mooie kans voor regio-
nale en lokale ondernemers, die 
duurzaam willen ondernemen op het 
circulaire bedrijvenpark Ambachtse-
zoom, maar niet zelf willen bouwen!”, 
zegt wethouder André Flach over de 
bedrijfsunits die de samenwerkende 
ontwikkelaars Prohuis Invest, Stemar 
Groep, Wouda Vastgoed en West-
point Beheer gaan realiseren. Zij te-
kenden voor maar liefst zes kavels, 
samen ruim 40.000 m2. 

De units hebben verschillende afme-
tingen en zijn te huur en te koop. De 
gebouwen worden ontwikkeld vol-
gens de circulaire richtlijnen van Am-
bachtsezoom. Zo zijn ze demontabel: 
alle materialen kunnen losgekoppeld 
en hergebruikt worden in de toe-
komst. Ook zijn ze energieneutraal. 

Er komt groen aan de gevels, zon-
nepanelen op het dak, geen aardgas 
maar een warmtepomp in combinatie 
met airconditioningsunits, goede iso-
latie met hoge Rc-waarde én de optie 
voor oplaadpunten voor elektrische 
auto’s. De eerste gebouwen worden 
naar verwachting in het eerste kwar-
taal van 2022 opgeleverd.

Op de helft
Wethouder André Flach: “Er is veel èn 
serieuze belangstelling van onderne-
mers voor Ambachtsezoom. Met deze 
zes kavels erbij opgeteld, is nu on-
geveer de helft van de bedrijfskavels 
op Ambachtsezoom gereserveerd of 
verkocht. Dat is ruim 7,5 ha. 
Meer informatie: 
www.ambachtsezoom.nl en 
www.prohuis.nl.  

Het is vandaag 17 maart, dé ver-
kiezingsdag. Hebt u uw stem al 
uitgebracht? Dat kan tot 21.00 uur 
vanavond. Maar hoe zit dat dan met 
de avondklok?

Stemmen kan gewoon tot 21.00 
uur, of zoveel later als u nog in de 
rij staat na 21.00 uur. Wilt u kijken 
bij het tellen, dat kan ook na 21.00 
uur, binnen de geldende regels in 
het stemlokaal of de tellocaties. Bij 
controle hebt u geen aparte verkla-
ring nodig, u kunt dit mondeling 
aangeven bij de handhavers.

Regels op het stembureau
Zorg dat u voor u gaat stemmen de 
gezondheidscheck doet die bij uw 

stempas zit. Dit is  een aantal vra-
gen over het coronavirus. Draag in 
het stemlokaal een mondkapje en 
desinfecteer uw handen. Houd 1,5 
meter afstand van elkaar. Zo zor-
gen we er samen voor dat we veilig 
kunnen stemmen.

Uitslag
Vanaf 21.00 uur delen wij via de 
website en social media met re-
gelmaat de updates over de uit-
slagen. Houd onze kanalen goed 
in de gaten om op de hoogte te 
blijven. Meer informatie over de 
verkiezingen in Ambacht vindt u op  
www.h-i-ambacht.nl/verkiezingen. 

Collecte
ReumaNederland 22 t/m 27 
maart 2021.
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Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen

Om 20.00 uur
Commissie WOS
Online te volgen

Om 20.00 uur 
Commissie RZ – 
De Volgerlanden
Online te volgen

Om 20.00 uur
Commissie ABA – 
Financiën
Online te volgen

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

Agenda

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Waardebonactie succes!
De waardebonactie die de gemeen-
te samen met Winst uit je woning 
heeft opgezet, bleek  een succes. 
Wij zijn aangenaam verrast door de 
grote hoeveelheid waardebonnen 
die in de afgelopen weken verzil-
verd zijn. Met de bonnen kon u 
ledlampen en andere energiebespa-
rende maatregelen aanschaffen. 

Door het enorme succes van de ac-
tie is het budget op en is het niet 
meer mogelijk om uw waardebon in 
te dienen. Er zijn zo’n 3.300 waar-
debonnen ingediend. Samen maken 

we Ambacht steeds duurzamer. Dat 
is geweldig nieuws!
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Werk in de wijk

 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 Waterbus-  
 plein, tot voorjaar 2022

  
 Overige werkzaamheden, op  
 diverse plaatsen:

• Veegwagen, maaien en schof-
felen in hele gemeente:  
doorlopend.

• Controle en snoei van alle 
bomen: februari 2020 - eind 
2022.

• Rioolwerk op diverse locaties 
in de wijk Oostendam: tot 
halverwege maart.

• Snoeien bomen: het uitvoe-
ren van boomonderhoud: 
vanaf 2e week februari gedu-
rende circa 8 weken. 
 

• Op diverse locaties het plan-
ten van bomen, een deel be-
treft nieuwe locaties en een 
deel is herplant van gekapte 
bomen: tot april.

• Werkzaamheden aan diverse 
beschoeiingen in de gemeen-
te: tot 23 april. 

• Omgeving Burg. Van Aken-
wijk: aanbrengen damwan-
den 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: aan-
brengen drainageriool: t/m 
eind maart.

• Woonrijpmaken De Laantjes: 
tot november 2021.
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DOE
MEE!

Verkeersbesluit Elzengaarde 

Uw mening is belangrijk!

Besluit tot ambtshalve uitschrijving als 
ingezetene uit de basisregistratie perso-
nen (art. 2.22 wet BRP)
Burgemeester en wethouders van 
Hendrik-Ido-Ambacht hebben beslo-
ten de adresgegevens te wijzigen van:

Naam: Chaulie, RP 
Geboren: 10-07-1994 
Datum uitschrijving: 10-02-2021

Het laatst in de basisregistratie per-
sonen (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-
land is hiermee beëindigd.
De gemeente heeft deze wijziging 
doorgegeven aan allerlei instellingen 
zoals: belastingdienst, uitkeringsin-
stanties, pensioenfondsen en zorg-
verzekeraars.
Deze wijziging heeft gevolgen voor 
voorzieningen zoals: toeslagen, uit-
keringen, zorgverzekering, AOW en 
pensioen.

Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u 
het niet eens met dit besluit? Stuur 
dan een bezwaarschrift naar het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders. Dit doet u binnen zes weken 
na de dag van deze bekendmaking.

Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift 
aan het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 34, 3340 AA  
Hendrik-Ido-Ambacht.

Uw bezwaarschrift is alleen geldig als 
u de volgende gegevens vermeldt:
uw naam en adres; een duidelijke 
omschrijving van het besluit waarte-
gen 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.

Wij informeren u over een genomen 
verkeersbesluit voor een elektrisch 
oplaadpunt voor een parkeerplaats 
aan de Elzengaarde. De bekendma-
king van dit verkeersbesluit vindt u 
op www.officielebekendmakingen.nl 
en ligt met bijbehorende stukken 
met ingang van de dag na bekend-

making gedurende zes weken voor 
iedereen ter inzage in de informatie-
ruimte van het gemeentehuis. 

Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan iedereen wiens be-
lang rechtstreeks bij deze besluiten 
is betrokken, binnen zes weken na 

bekendmaking een bezwaarschrift 
indienen. Het bezwaarschrift moet 
worden gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders van 
Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht.

In de afgelopen maanden hebben 
we u meerdere keren  gevraagd 
mee te praten over verschillende 
manieren waarop we energie kun-
nen opwekken en over aardgasvrij 
wonen. Wij zijn erg blij met alle 
input die u hebt geleverd. 

Via het participatieplatform 
denkmee.drechtstedenenergie.nl/hia 
kunt u nu meedenken over deze 
onderwerpen:  
• Zon en Wind: u beoordeelt 

in deze enquête steeds een 
andere foto waarop een situ-
atie staat (buiten de Drecht-
steden). U geeft dan aan of 
u zo’n locatie geschikt vindt 
voor zonnepanelen of juist 
niet. Als u niet alles kwijt 
kunt in de enquête, dan is er 
nog een extra ruimte voor op-
merkingen. Tot 21 maart kunt 
u uw mening over dit onder-
werp nog doorgeven. 

• Energiestysteem: begin de en-
quête met een leuke quiz over 
het klimaat, deel vervolgens 
wat klimaatverandering voor 
u betekent en vertel ons in 
het laatste deel van deze en-
quête hoe u denkt over onze 
huidige energievoorziening en 
hoe u denkt dat we in de toe-
komst met energie om moe-
ten gaan. U kunt de enquête 
invullen tot 4 april.

Doet u ook mee? Uw mening is be-
langrijk voor ons! Op het participa-
tieplatform vindt u alle informatie 
die u nodig hebt om de enquêtes 
in te vullen en kunt u online mee-
denken én meepraten! 

Maak plaats op laadplaats

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 
stimuleert het gebruik van elektri-
sche auto’s. Het gebruik van deze 
auto’s, en daarmee het aantal open-
bare laadpalen in de gemeente, 
neemt toe. Via Fixi en onze website 
krijgen we steeds vaker meldingen 
binnen over elektrische auto’s die 
lang geparkeerd staan op plekken 
die bedoeld zijn om te laden. Dit 
blijkt ook uit de rapportages die 
wij krijgen van de aanbieder van de 
elektrische laadpalen

Opgeladen = plaats maken
Een openbaar elektrisch laadpunt is 
dus geen parkeerplaats voor lang 
parkeren. Wij vragen u daarom om 
uw auto op een reguliere parkeer-
plaats te parkeren, zodra de accu 
is opgeladen. Zo kunnen anderen 
met een elektrische auto gebruikma-
ken van de oplaadpaal. Namens uw 
mede-automobilisten hartelijk dank 
voor uw medewerking! 

Gratis vervoer naar priklocaties
Bent u 75 jaar of ouder? Of hebt u 
een lichamelijke beperking en bent u 
jonger dan 75 jaar? En woont u in de 
Drechtsteden? Dan kunt u gratis ge-
bruikmaken van de Drechthopper als 
u vervoer nodig hebt naar een van 
de priklocaties binnen de Drechtste-
den. Meer informatie hierover leest u 
op de website van de Sociale Dienst 
Drechtsteden: https://bit.ly/3qChUt0.
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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

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE

www.fixi.nl

Bij spoed, ook buiten kantoortijden (078) 770 8100

INLOOPPUNTEN

(zie www.sophia.nl voor openingstijden)

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam

• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam

• Tromplaan 49, sociaal wijkteam

Verleende besluiten**

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten

*  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 vergunningver-
lening 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. 

Adres Omschrijving Datum activiteit Datum bekendmaking

Spade  het leggen van een distributieleiding door NV HVC 19 april tot 2 oktober 2021 17 maart 2021

Noordeinde	 het	maken	van	een	huisaansluiting	door	Eurofiber	Nederland	 1	februari	tot	1	oktober	2021	 17	maart	2021

Willem de Zwijgerstraat de aanleg van een distributieleiding door KPN BV 4 maart tot 1 oktober 2021 17 maart 2021

Hark het leggen van een laagspanningskabel door Stedin Netten BV (aangepast) 21 januari tot 2 april 2021 17 maart 2021

De Plaats het leggen/verwijderen van laagspanningskabels + OV door Stedin Netten BV (aangepast) 10 augustus 2020 tot 31 maart 2021 17 maart 2021

Noordeinde	 de	aanleg	van	een	glasvezelverbinding	door	Eurofiber	Nederland	 19	april	tot	18	oktober	2021	 17	maart	2021

Noordkade de uitbreiding van het elektriciteitsnet door Stedin Netten BV 26 april tot 21 mei 2021 17 maart 2021

Havenkade de aanleg van een OV kabel door Stedin Netten BV 17 mei tot 1 oktober 2021 17 maart 2021

Hark het leggen van een laagspanningskabels tbv bouwkast door Stedin Netten BV 19 april 2021 tot 15 april 2022 17 maart 2021

Veersedijk	 de	aanleg	van	een	distributieleiding	door	Eurofiber	Nederland	 8	maart	tot	27	augustus	2021	 17	maart	2021

Achterambachtseweg het maken van een huisaansluiting door Oasen NV 1 maart tot 21 juli 2021 17 maart 2021

Noordeinde de aanleg van een OV kabel door Stedin Netten BV 5 mei tot 1 oktober 2021 17 maart 2021

Watersnip  het verwijderen van een lage druk gasleiding door Stedin Netten BV (aangepast) 4 september 2020 tot 16 april 2021 17 maart 2021

Spade  het leggen van een distributieleiding door Oasen NV 17 mei tot 30 oktober 2021 17 maart 2021

De Baak het maken van een huisaansluiting door CAI Digikabel BV 1 maart tot 1 september 2021 17 maart 2021

Veersedijk het verwijderen/aanleggen LS en MS-leidingen en hogedrukleiding door Stedin Netten BV 10 mei tot 30 september 2021 17 maart 2021

Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen*

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Van Galensingel 27 realiseren nokverhoging en plaatsen dakkapel voorzijde bouwen 9 maart 2021

Schoffel 25 realiseren aanbouw achterzijde bouwen 18 februari 2021 

Silverkamp 13 plaatsen 2 dakkapellen bouwen 20 februari 2021

Louwersplein 23 wijzigen winkelpui bouwen 4 maart 2021

Wassenaar van Obdampark 10 maken 2 kleine dakopbouwen, wijzigen gevels en kappen 1 boom bouwen, planologisch afwijken, houtopstand vellen 27 februari 2021 

Hark 13 bouwen woning bouwen, planologisch afwijken 10 maart 2021 

Rijksstraatweg ongenummerd, kavel E bouwen vrijstaande woning bouwen, planologisch afwijken 9 maart 2021

besluit buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning**

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Hark 59 plaatsen dakkapel voor- en achterzijde bouwen 11 maart 2021 

Verleende omgevingsvergunningen**

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Dorpsstraat 9 vernieuwen woning en plaatsen aanbouw bouwen, planologisch afwijken 11 maart 2021 

Kruiswiel 30 plaatsen dakkapel voorzijde bouwen 9 maart 2021 

Hark 131 plaatsen dakkapel voorzijde bouwen 9 maart 2021 

Weteringsingel 142 plaatsen erfafscheiding bouwen 12 maart 2021 


