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Hoe duurzaam zijn de bedrijventer-
reinen De Sandelingen en De An-
toniapolder? Studenten van de ho-
geschool Inholland Delft kregen de 
opdracht dit uit te zoeken. Tijdens 
de bijeenkomst in april kwamen de 
duurzaamheidsscores aan het licht. 
Op donderdag 17 juni presenteerden 
de studenten de verbeterpunten aan 
wethouder Ralph Lafleur en Gert de 
Jong, voorzitter van de Vereniging 
Ambachtse Ondernemers (VAO).

De studenten van de opleiding Land-
scape and Environment Management 
gingen aan de slag met 18 thema’s, 
waaronder energie, afval, bodem-
kwaliteit, hinder, verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid openbaar vervoer en 
fiets, werkgelegenheid en aantrekke-
lijkheid voor ondernemers. Ieder the-
ma kreeg een score op duurzaamheid. 
Op de meeste thema’s scoren beide 
bedrijventerreinen hoger dan een zes. 
Een zes betekent ‘goed op weg, lager 
dan een zes wil zeggen ‘ruimte voor 
verbetering’ en een negen is de maxi-
male score. Uit het onderzoek bleek 
dat er voor bedrijventerrein De San-
delingen verbeteringen mogelijk zijn 
op het gebied van hemelwaterafvoer, 
samenwerking en duurzame energie. 

De Antoniapolder kan zich verbeteren 
op groen en water, flexibiliteit, ener-
gie en samenwerking.

Actieplan
De studenten kregen de opdracht 
van de gemeente en van de Omge-
vingsdienst Zuid-Holland Zuid. Wet-
houder Duurzaamheid Ralph Lafleur: 
“We werken er hard aan om onze 
gemeente duurzamer te maken. Alle 
belangrijke stappen liggen vast in 
het Actieplan Duurzaamheid 2019-
2022. Hierin past dit onderzoek van 
de tweedejaarsstudenten van Inhol-
land. Het doel is om het zogenaam-
de duurzaamheidsprofiel van beide 
bedrijventerreinen te verbeteren.”

Ondernemersfonds
Momenteel werkt Ambacht toe naar 
een zogenaamd ondernemersfonds, 
een initiatief van de gemeente, de 
VAO en de Detailhandelsraad. Voor-
zitter Gert de Jong van de VAO: “We 
kunnen als bedrijfsleven niet om 
duurzaamheidsmaatregelen heen. 
Er zijn veel maatregelen te nemen 
die zich op termijn terugverdienen. 
We kunnen het ondernemersfonds 
prima inzetten om dit gezamenlijk 
op te gaan pakken.”

Wethouder Ralph Lafleur en VAO-voorzitter Gert de Jong complimenteren de studenten van Inholland met 
hun onderzoek.

Op weg naar duurzamere bedrijventerreinen

Dank aan onze veteranen

Virtuele assistent Gem finalist in de strijd 
om beste initiatief voor dienstverlening

Ook dit jaar verhinderen de corona-
maatregelen een samenkomst van 
veteranen in de Zwijndrechtse Waard. 
Doorgaans bedanken de burgemees-
ters van Zwijndrecht en Hendrik-Ido-
Ambacht de veteranen bij die gele-

genheid voor hun militaire diensten 
in het belang van ons land.

Om hen toch persoonlijk te bedan-
ken, zonden de burgemeesters sa-
men een dankbrief aan alle vetera-

nen in de Zwijndrechtse Waard. Met 
de brief ontvingen de veteranen ook 
speciale chocolade. Beide burge-
meesters hopen de veteranen weer 
de hand te kunnen drukken tijdens 
de lokale Veteranendag 2022.

Sinds november 2020 kunnen inwo-
ners van Ambacht hun vraag over 
verhuizen, paspoorten en identi-
teitskaarten stellen aan Gem. Gem 
is geen echte medewerker, maar een 
virtuele assistent, oftewel een chat-
bot. Deze nieuwe ontwikkeling van 
de gemeente Dordrecht leverde een 
finaleplaats op in de wedstrijd Ge-
meenteDelers 2021.

Wat is een virtuele assistent?
Gem is een virtuele assistent die 
geprogrammeerd is om veelvoorko-
mende vragen te beantwoorden. Ook 
verwijst Gem door naar de juiste pa-
gina op de website. Achter Gem zit 
geen echte medewerker  maar een 
slimme technologie die vragen kan 
herkennen en beantwoorden. Als 
Gem het even niet weet, zijn onze 

klantenservicemedewerkers natuur-
lijk ook gewoon beschikbaar. Gem 
helpt inwoners met hun vragen op dit 
moment bij acht gemeenten: Utrecht, 
Tilburg, Roosendaal, Dordrecht, Slie-
drecht, Zwijndrecht, Alblasserdam en 
Hendrik-Ido-Ambacht.

De GemeenteDelers is opgezet door 
de Vereniging Nederlandse Gemeen-
ten (VNG) met als doel kennis en 
ervaring van gemeenten met elkaar 
te delen.

Niet gewonnen, wel heel trots!
Na een uitgebreid beoordelingspro-
ces van 64 kandidaten zijn in april 
twaalf finalisten gekozen. Hoewel 
Gem niet won, heeft de jury deze 
vorm van digitale dienstverlening 
wel bestempeld als een van de drie 

meest inspirerende initiatieven op 
dat gebied. En daar zijn we trots op! 

Stap voor stap ontstaat er meer 
vrijheid om elkaar weer te ontmoe-
ten. Na een periode van isolatie en 
lockdown gaan we weer terug naar 
meer normale omgangsvormen.

Het afgelopen jaar is heel verschil-
lend beleefd. Voor de één was 
het een eenzaam jaar, waarin het 
ontbreken van contact met familie, 
collega’s en buren etc. heel heftig 
was. Terwijl een ander het als en 
jaar van rust zag; geen files, geen 
gejaagd leven, niet van de ene 
naar de andere afspraak rennen, 
altijd thuis etc.

Ook het coronavirus zelf beleef-
den velen verschillend. Sommigen 
werden heel ziek met soms een 
langdurige nasleep. Anderen had-
den geen klachten, of in een heel 
lichte vorm. En er zijn dierbaren 
ontvallen door corona. We wensen 
hun nabestaanden sterkte in het 
verwerkingsproces. Maar er was 
ook opluchting en dankbaarheid. 
We mogen weer meer winkelen, op 
de terrassen zitten en met grotere 
aantallen naar de kerk.

Veel instituten mogen weer wor-
den bezocht. Scholen zijn weer 
open. De vaccinatiecampagne is 
in volle gang en vakantieplannen 
worden alweer gemaakt. Ik hoop 
dat de verruimingen volgens plan 
verlopen en dat onze vrijheden 
weer allemaal terugkomen. 

Daarom: zoek elkaar op, voor zo-
ver het weer kan. Organiseer leuke 
buurtactiviteiten. Nog steeds is er 
de mogelijkheid van een gesubsi-
dieerde buurtbarbecue. Op https://
bit.ly/buurtbon leest u hier meer 
over. Organiseert u iets leuks met 
de buurt? Stuur ons vooral een 
leuke foto toe. En mocht ik zelf 
tijd hebben, dan laat ik ook graag 
even mijn gezicht zien.

Kortom, we zijn weer op weg naar 
een goed “samen leven” in Am-
bacht.

Blog burgemeester Heijkoop:
Samen leven in Ambacht

Bijeenkomst
Begin juli vinden er bijeenkomsten plaats over de exacte inhoud en ont-
wikkeling van het fonds. Meer hierover vindt u op www.h-i-ambacht.nl/
ondernemen of stuur een mail naar economie@h-i-ambacht.nl.
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De meesten van ons scheiden afval 
en dat doen we steeds beter. Toch 
zien we dat er in het restafval nog 
steeds veel materialen zitten die hier 
niet in thuishoren. Denk aan gft en 
etensresten, plastic verpakkingen, 
blik en drinkpakken, papier en tex-
tiel. Die materialen worden samen 
met het restafval verbrand. Dat is 
zonde! 

Gft en etensresten
Elke dag hebben we afval van groen-
te, fruit en andere etensresten. Denk 
aan klokhuizen, aardappelschillen, 
kippenbotjes maar ook etensresten 
die overblijven na een maaltijd. Net 
als tuinafval mag dit in de gft-bak. 
Toch blijkt dat er in de restafvalbak 
nog een derde aan gft en etensres-
ten zit. Hier valt nog veel winst te 
behalen, want gft en etensresten zijn 
hele waardevolle grondstoffen. Zij 
vormen de basis voor groen gas en 
compost.

Plastic, blik en drinkpakken
Helaas zit er in ons restafval nog 
ongeveer 20% plastic, blik en drink-
pakken. Twijfelt u soms of iets in de 

plasticbak mag? Daar is een handig 
ezelsbruggetje voor. Stel uzelf 3 vra-
gen: is het een verpakking, is het 
leeg en komt het uit de keuken of 
badkamer? 3 keer ja? Dan hoort het 
bij plastic, blik en drinkpakken.

Papier en karton
Wij zijn goed in het scheiden van pa-
pier en karton. Toch gooien we af 
en toe nog weleens papier bij het 
restafval. Denk aan de kassabon-
netjes waar je een propje van hebt 
gemaakt of je krabbels op een post-
it of notitieblaadje. Het belangrijkste 
bij het scheiden van papier is dat het 
schoon en droog moet zijn. Vuil pa-
pier, zoals zakdoekjes of pizzadozen 
met vetvlekken, hoort bij het restaf-
val. Schoon en droog papier kunnen 
we tot wel zes keer hergebruiken.

Textiel
Jaarlijks leveren we 5 kilo textiel net-
jes gescheiden in, maar we gooien 
ook nog ongeveer 9 kilo textiel bij 
het restafval. Denk eens aan al die 
sokken en boxershorts met gaten, of 
witte shirts met zweetvlekken. Waar 
heb je die in gegooid? Ook kapot en 

versleten textiel mag in de textiel-
bak, als het maar schoon en droog 
is.

Tips en tricks
- Twijfel je over een product? Check 

de afvalwijzer in de HVC app, nu 
met handige foto- en barcodescan-
ner.

- Verpak jouw gft en etensresten in 
een biologisch afbreekbaar zakje 
en voorkom stankoverlast en over-
last van beestjes.

- Zet een klein afvalbakje op het 
aanrecht of in een keukenkastje. 
Zo kun je snel je schillen en etens-
resten kwijt

- Plasticbak of –zak snel vol? Vouw 
of druk lege drinkpakken en flesje 
plat en vouw de dop er weer op.

- Maak in huis ergens een vaste 
plek voor al het oude en kapotte 
textiel. Zo kan je het opsparen en 
hoef je niet voor alleen een kapot-
te sok naar de textielbak

- Zet een doos of krat of een cen-
trale plek in huis en verzamel heel 
eenvoudig al het oud papier en 
karton. Zo maak je afval scheiden 
nog makkelijker.

Wat zit er nog in ons restafval?

23 ju
n

05 ju
li

Om 20.00 uur
Commissie ABA -
Financiën
Online te volgen

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
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

Werk in de wijk

 Ambachtsezoom: bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark.

 Eind december 2021.

 Inrichten Waterbusplein,
 tot voorjaar 2022.

 Werkzaamheden Van Assen-
delftgaarde en de Halfweg, 
project Kruiswiel fase 3,

 tot 2e week oktober 2021.

 Warmoeziershof;
 bestratingswerkzaamheden;

 start 2e week juni - eind
 oktober 2021; de werkzaam-

heden worden gefaseerd uit-
gevoerd en de woningen zijn 
bereikbaar met loopschotten.

 Overige werkzaamheden,
 op diverse plaatsen:

• Veegwagen, maaien en 
schoffelen in hele gemeente, 
doorlopend;

• Controle en snoei van alle 

bomen: april 2021 - oktober 
2022;

• Omgeving Burg. Van Aken-
wijk, aanbrengen damwanden 
en graven watergangen-naar 
verwachting eind juni gereed;

• Rondom Perenlaantje, aan-
brengen drainagesysteem en 
viertal gestuurde boringen; 
naar verwachting eind juni 
gereed;

• Werkzaamheden aan diverse 
beschoeiingen in de gemeente 
- loopt door in juni.

• Diverse locaties - rijdende 
afzetting van GKB in verband 
met snoeiwerkzaamheden.

De Volgerlanden-Oost
• aanbrengen voorbelasting
 De Erfjes (zuid) en de Hofjes, 

tot eind juni.
• De Laantjes, woonrijpmaken- 

tot november 2021.
• De Straatjes, bouwrijpmaken 

tot november 2021.

1

2

3

4

Collecte
Nationaal MS fonds
28 juni t/m 3 juli

iinnllooooppoocchhtteenndd  
ggeehheeuuggeennsstteeuunn

vvoooorr  mmeennsseenn  mmeett  ddeemmeennttiiee  
eenn  iieeddeerreeeenn  ddiiee  bbiijj  hheenn    

bbeettrrookkkkeenn  iiss..

1e donderdag van de maand 
10.00 - 12.00  

Wielstaete
Van Kijkhoekstraat 146
Hendrik-Ido-Ambacht

kkoomm,,  
pprraaaatt  
mmeeee  oovveerr  
ddeemmeennttiiee!!

-> Koffie en thee staan voor u klaar
-> Informeel samenzijn
-> Praat met lotgenoten, ervarings-    
    deskundigen en mensen van Sociaal 
    Wijkteam Hendrik-Ido-Ambacht

"Namens werkgroep Dementie-
vriendelijke gemeente heet ik u 
van harte welkom!"

Cristine Ruinard 
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Verkeersbesluiten Hopklaver 25

Besluit hogere waarde geluid woning Rijksstraatweg 42c perceelnummer 2280, sectie D.

Z-21-390760 Kennisgeving ontwerpbeschikking intrekken vergunning Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wij informeren u over een genomen 
verkeersbesluit voor een gehandi-
captenparkeerplaats aan de Hop-
klaver 25. De bekendmaking van dit 
verkeersbesluit is terug te vinden op 

www.officielebekendmakingen.nl en 
ligt met bijbehorende stukken met 
ingang van de dag na bekendmaking 
gedurende zes weken voor iedereen 
ter inzage in de informatieruimte 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.

Burgemeester en wethouders van 
Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend 
dat zij op grond van artikel 3.4 van 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
en artikel 110 van de Wet geluidhin-
der (Wgh), een besluit hebben ge-
nomen tot het verlenen van hogere 
grenswaarden geluid voor een nieuw 

te bouwen woning aan de Rijks-
straatweg 42c kadastraal bekend on-
der perceelnummer 2280, sectie D.

Voor de voorgenomen bouw van de 
woning is vooraf een akoestisch on-
derzoek uitgevoerd ter bepaling van 
de geluidbelasting op de gevels van 

de geprojecteerde woning. Daarbij is 
vastgesteld dat de voorkeursgrens-
waarde van 48 dB voor wegver-
keerslawaai wordt overschreden op 
de gevels van de nieuw te bouwen 
woning als gevolg van wegverkeer 
op de rijksweg A16 en de Rijksstraat-
weg. Door het college is besloten om 

hogere grenswaarden te verlenen tot 
respectievelijk 53 dB (rijksweg A16) 
en 53 dB (Rijksstraatweg).

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 voor-

lopige voorziening. Hebt u vragen? 
Neem dan gerust contact op met de 
afdeling Beheer Openbare Ruimte 
(team vergunningverlening en hand-
having), via telefoonnummer 14078.

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 
maken bekend dat zij, in het kader 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, voornemens zijn 
de omgevingsvergunning die op 26 
april 2001 is verleend voor de in-
richting, zijnde een metaalhandel en 
scheepssloperij op Veersedijk 223 te 
Hendrik-Ido-Ambacht, in te trekken. 
Er zal op deze locatie geen nieuw 

bedrijf worden gebouwd.

Zienswijzen en ontwerpbeschikking
Binnen zes weken na de dag waarop 
de ontwerpbeschikking ter inzage is 
gelegd, kan een ieder daarover ziens-
wijzen inbrengen. Schriftelijke ziens-
wijzen dienen te worden gezonden 
aan de directeur van de Omgevings-
dienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 
550, 3300 AN Dordrecht. Hierna stel-

len wij een definitief besluit op waar-
tegen een ieder beroep kan instellen.

Beroep instellen
Een ieder die het niet eens is met 
dit besluit kan tegen deze beschik-
king een beroepschrift indienen bin-
nen zes weken na de dag waarop 
deze ter inzage is gelegd. Dit kan 
bij Rechtbank Rotterdam, Bestuurs-
recht team B, Postbus 50951, 3007 

BM Rotterdam Den Haag, sector be-
stuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH 
Den Haag.

Het beroepschrift moet zijn voorzien 
van een handtekening en in elk ge-
val bevatten: de naam en het adres 
van de indiener, de dagtekening, 
een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep is gericht en 
de gronden van het beroep. Voor de 

behandeling van het beroep wordt 
door de rechtbank een bedrag aan 
griffierecht geheven.

Men kan digitaal beroep instellen bij 
genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daar-
voor is een elektronische handteke-
ning (DigiD of eHerkenning) nodig. 
Op de genoemde website staan de 
precieze voorwaarden vermeld.

Alle informatie over actuele zaken in uw buurt, zoals evenementen, kap- en bouwvergunningen, verkeersbesluiten en nieuwe of gewijzigde 
regelgeving vindt u vanaf 1 juli a.s. digitaal en 'op maat' op https://overuwbuurt.overheid.nl. Om berichten te ontvangen kiest u uit de e-mailservice 
en/of de app voor mobiele apparaten.

Verleende besluiten**

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten

Adres Omschrijving Datum activiteit Datum bekendmaking

Hark het verwijderen van een laagspanningskabel door Stedin Netten BV 27 augustus tot 31 december 2021 23 juni 2021

Jaagpad de aanleg van een laagspanningskabel door Stedin Netten BV  30 augustus tot 31 december 2021 23 juni 2021

de Baak de aanleg van een huisaansluiting door Oasen NV 23 juni tot 16 november 2021 23 juni 2021

Ecologieweg  de aanleg van een huisaansluiting door Oasen NV 4 juni tot 18 november 2021 23 juni 2021

Noordeinde het leggen van OV kabels door Stedin Netten BV 7 juni tot 31 december 2021 23 juni 2021

Onderdijk het leggen/verwijderen van laagspanningskabels+LD gasleiding 30 juni tot 31 december 2021 23 juni 2021
 door Stedin Netten BV

Ecologieweg  de aanleg van een huisaansluiting door Oasen NV 17 juni tot 30 november 2021 23 juni 2021

Langeweg de aanleg van een distributieleiding door Eurofiber Nederland 7 mei tot 21 december 2021 23 juni 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.
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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

Nieuwe aanvragen*

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning op eigen verzoek*

Verleende omgevingsvergunningen**

Besluit omgevingvergunningsvrij plan**

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Hark 59 plaatsen dakkapel / achterdakvlak bouwen 17 mei 2021

Frans Lebretstraat 10 plaatsen zonnepanelen/ zijgevel bouwen 14 juni 2021

Brasem 20 plaatsen dakkapel voor- en achterzijde bouwen 15 juni 2021

De Spiegel 21 bouwen schuur met zadeldak bouwen 18 juni 2021

Brasem 22 plaatsen dakkapel voor- en achterzijde bouwen 15 juni 2021

Hark 56 plaatsen dakkapel / voorzijde bouwen 16 juni 2021

Paulusweg 29 plaatsen dakopbouw en bijgebouw bouwen, planologisch afwijken 17 juni 2021

Rijksstraatweg 42c bouwen vrijstaande woning bouwen, planologisch afwijken 18 juni 2021

Sikkel 57 plaatsen dakkapel / voorzijde bouwen 15 juni 2021

Winkelcentrum De Schoof 120 verbouwing winkelcentrum bouwen 18 juni 2021

Zaaivat 44 plaatsen dakkapel / voorzijde bouwen 16 juni 2021

Zoutziederstraat 1 plaatsen dakopbouw en dakkapel bouwen 16 juni 2021

Hark 63 plaatsen dakkapel / achterdakvlak bouwen 17 mei 2021

Kersengaarde 10 plaatsen opbouw bouwen 17 mei 2021

Reeweg 106 plaatsen dakopbouw/ nokverhoging met dakkapel bouwen, planologisch afwijken 22 mei 2021

Silverkamp 2A plaatsen dakkapel / voorzijde bouwen 21 mei 2021

ter Spillstraat 33 plaatsen dakkapel / voorzijde bouwen 19 mei 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.


