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Hendrik-Ido-Ambacht kent een echte 
kinderklimaattop. Op woensdag 6 ok-
tober vond de editie van 2021 plaats 
in de raadzaal van het gemeentehuis. 
De aanwezige leerlingen vertelden 
vol enthousiasme over hun ideeën.

De opdracht
Sinds begin september van dit jaar 
werkten de groep 5 en 6-leerlingen 
van vijf verschillende basisscholen in 
Ambacht hard aan een tiende perso-
nage voor het fictieve DuzaDorp. Dit 
groene dorp kent momenteel negen 
duurzame bewoners, onder wie Bas 

Boom en Zoë Zonnepaneel. De basis-
scholen kozen uit iedere groep een 
winnaar die zijn of haar idee presen-
teerde tijdens de kinderklimaattop.

De winnaar(s)
De jury, bestaande uit wethouder 
duurzaamheid Ralph Lafleur, oud-

wethouder duurzaamheid Floor van 
de Velde en Marc Rotmans, oprichter 
van DuzaDorp, liep langs alle kinde-
ren en beoordeelde de ideeën. De 
scholen die winnen kiezen zelf voor 
een duurzame prijs, zoals een groen-
dak of een groen schoolplein. Stikky 
Stikstofzuiger, het idee van Evy van 

basisschool De Wijngaard, won de 
eerste prijs. De tweede prijs ging 
naar Philippe van basisschool De Wa-
tervlinder, hij ontwierp Leo Led-lamp. 
De derde prijs werd overhandigd aan 
D’Jahvina van basisschool Kromme-
weg voor haar Reggy Regenton idee.

Tijdens de Onderwijsroute krijgen 
alle leerlingen van groep 8 een kij-
ken in de keuken van 17 technische 
bedrijven in Ambacht. Steven van 
Die, wethouder Jeugd, opende de 
route op donderdagochtend 7 okto-
ber bij de firma Peekstok. Ook op 
dinsdag 12 en donderdag 14 okto-
ber is er een route.

Zo zien de leerlingen welke techni-
sche beroepen er zijn en worden ze 
mogelijk enthousiast gemaakt voor 
een technische opleiding. De onder-
wijsroute sluit daarnaast aan op de 
Kinderboekenweek die dit jaar het 
thema ‘Worden wat je wil’ heeft. 
Wethouder Steven van Die: “Het is 
voor jongeren belangrijk om goed 
na te denken over hun toekomst 
en hierbij ook eens te kijken naar 
een baan in de techniek. Techniek is 
breed, biedt veel kansen en is afwis-
selender dan je zou denken.”

Laagdrempelige kennismaking
Op één dag brengen de leerlingen 
met hun klas een bezoek aan vier 

verschillende bedrijven. André Flach, 
wethouder economie: “Onze Am-
bachtse bedrijven staan te springen 
om goed technisch personeel. Met 
de Onderwijsroute ervaren leerlin-
gen zelf hoe het er bij een technisch 
bedrijf aan toe gaat en kunnen ze 
zich laten verrassen door de moge-
lijkheden. Met techniek kun je zo 
veel doen. Meer dan je denkt.”

Techniekroutes
Naast de bedrijfsbezoeken krijgen de 
leerlingen ook een programmawerk-
boekje. Hiermee kunnen ze meer 
ontdekken over de deelnemende 
bedrijven en de mogelijkheden van 
het bijbehorende vakgebied. De dag 
na de bedrijvenbezoeken, brengen 
de leerlingen met hun klas ook een 
bezoek aan een middelbare school. 
Hier krijgen ze informatie over de 
verschillende techniekroutes van de 
betreffende middelbare school. De 
gemeente heeft de Onderwijsroute 
2021 samen ontwikkeld met HI5 Am-
bacht en SOL Ambacht.

Ambacht krijgt Ondernemersfonds

Klimaattoppers presenteren hun ideeën

De toppers die deelnamen aan de kinderklimaattop in de raadszaal van het gemeentehuis.

Wethouder Steven van Die opent de Onderwijsroute 2021.

Hendrik-Ido-Ambacht krijgt per 1 ja-
nuari een ondernemersfonds. Dit be-
sluit is maandag 4 oktober, tijdens 
behandeling in de gemeenteraad, 
genomen. Het fonds wordt voor drie 
jaar ingevoerd waarna in 2025 een 
evaluatie plaatsvindt.

Het Ondernemersfonds is een ini-
tiatief van de Vereniging van Am-
bachtse ondernemers (VAO) en de 
Detailhandelsraad en is opgenomen 
in het Actieplan Lokale Economie. 
Het ondernemersfonds is voor en 
door ondernemers waarbij zij zelf 
bestedingsdoelen kunnen bepalen 

zolang deze een collectief karakter 
hebben. Wethouder economie, André 
Flach: “Oprichting van het Onderne-
mersfonds Ambacht was een wens 
van de ondernemers en is ook in hun 
belang. Mooi dat wij hier, in navol-
ging van andere gemeentes, nu ook 
in Ambacht mee starten.”

Duurzame maatregelen
Bij besteding van het fonds kan ge-
dacht worden aan promotie van een 
winkelgebied, nemen van duurzame 
maatregelen of organisatie van een 
evenement. Maar ook beveiliging of 
bestrijding van leegstand behoren tot 
de mogelijkheden. Door middel van 

verhoging van de onroerendezaak-
belasting (OZB) wordt het onderne-
mersfonds mogelijk gemaakt. De ge-
meente stort dit “extra bedrag” als 
subsidie in het Ondernemersfonds 
waarna ondernemers gezamenlijk het 
bestedingsdoel bepalen.

Schoolklassen bezoeken Ambachts bedrijfsleven
Onderwijsroute 2021
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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,

 12 april tot 2e week oktober 
2021.

 Hark; gefaseerd vervangen 
van de bouwweg door de 
definitieve rijbaan;

 week 39 t/m 43.

 Afsluiting rotonde Reeweg - 
Antoniuslaan;

 25 oktober t/m 7 november 
2021; alleen fietspaden 
afgesloten; 8 november t/m 
19 november 2021; afgesloten 
voor alle verkeer; bebording 
ter plaatse aanwezig.

 Heerenhof 56 t/m 62; 
werkzaamheden aan de weg;

 12 oktober t/m 18 oktober 
2021.

 Louwersplein; werkzaamheden 
t.b.v. de aanleg van een uitrit 
bij de parkeerplaats;

 18 oktober tot en met 
22 oktober.

 Overige werkzaamheden, 
op diverse plaatsen:

• Veegwagen, maaien en schof-
felen in hele gemeente, door-
lopend;

• Controle en snoei van alle 
bomen: april 2021 – oktober 
2022;

• Diverse locaties – rijdende 
afzetting van GKB in verband 
met snoeiwerkzaamheden t/m 
september 

• De Laantjes, woonrijpmaken- 
t/m december 2021;

• De Straatjes, bouwrijpmaken 
t/m december 2021;
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Drechttunnel A16 vijf nachten afgesloten 
voor werkzaamheden

Brandweer zoekt 
vrijwilligers

Rijkswaterstaat sluit vijf nachten op 
een rij de Drechttunnel in beide rich-
tingen. De tunnel is woensdag 13 ok-
tober t/m zondag 17 oktober steeds 
vanaf 21.00 uur afgesloten. Op don-
derdagochtend, vrijdagochtend en 
maandagochtend opent de tunnel 
weer om 05:00 uur. In het weekend 
opent de tunnel ’s-ochtends iets la-
ter: op zaterdag om 08.00 uur en op 

zondag om 10.00 uur. Rijkswaterstaat 
voert deze nachten extra onderhoud 
uit aan de elektrische systemen van 
de Drechttunnel.

Weggebruikers moeten rekening hou-
den met een extra reistijd tot onge-
veer 30 minuten. Doorgaand verkeer 
wordt omgeleid via de N3 en A15. 
Lokaal verkeer kan gebruikmaken 

van de stadsbrug tussen Dordrecht 
en Zwijndrecht. Gele borden en infor-
matiepanelen langs en boven de weg 
geven de omleidingsroute aan. De 
tunnel blijft bruikbaar voor nood- en 
hulpdiensten. Volgens planning zijn 
de werkzaamheden maandag 18 ok-
tober om 05:00 uur afgerond.

De brandweer in Ambacht is op 
zoek naar mannen en vrouwen die 
naast hun dagelijkse bezigheden het 
brandweerkorps willen komen ver-
sterken. Wilt u graag meewerken aan 
de veiligheid van onze gemeente?

Elke dag staat de brandweer klaar 
om te hulp te schieten wanneer inwo-
ners van Ambacht dat nodig hebben. 
Een persoon te water, woningbrand, 
gaslekkage, een verkeersongeval, het 

gaat om allerlei incidenten. Vanaf het 
begin geven zij de volle 100%. Ze 
brengen slachtoffers zo snel mogelijk 
in veiligheid, bestrijden het incident 
en zorgen voor een goede nazorg 
voor alle betrokkenen.

Maar de brandweer kan het niet al-
leen. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd 
welkom. Bezoek de website voor 
meer informatie of om u aan te mel-
den: www.gabijdebrandweer.nl.

Door de Sociale Dienst Drechtsteden 
wordt aan inwoners met een bij-
standsuitkering een participatieplek 
aangeboden, waar zij vrijwillige acti-
viteiten uitvoeren en daarmee mee-
doen in de samenleving. De colleges 
van de zeven gemeenten hebben be-
sloten de participatieplekken vanaf 
januari 2022 lokaal te willen organi-
seren, waarmee ze beter aansluiten 
bij de andere lokaal georganiseerde 
voorzieningen. Met een besluit van 
de Drechtraad van 5 oktober 2021 
zijn de Participatieplekken opgeno-
men in de Verordening werk en inko-
men Drechtsteden als lokaal georga-
niseerde participatievoorziening.

Wijziging 
verordening 
werk en
inkomen 
Drechtsteden

Collecte
Er zijn deze week geen 
collectes.

De Drechtraad heeft in de verga-
dering van 5 oktober 2021 de ge-
wijzigde Verordening maatwerk-
voorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning Drechtsteden vast-
gesteld. De gewijzigde Verorde-
ning treedt op 1 januari 2022 in 
werking.

In de Verordening zijn drie aan-
passingen gedaan:
1. In de Verordening is vanaf 1 ja-

nuari 2022 ook een pgb-tarief 
opgenomen voor huishoude-
lijke ondersteuning die wordt 
geboden door een persoon uit 
het sociaal netwerk. Een derge-
lijk tarief bestond al voor indi-
viduele begeleiding, dagbeste-
ding en kortdurend verblijf en 
vanaf 1 januari 2022 dus ook 
voor huishoudelijke ondersteu-
ning.

2. De pgb-bedragen voor ver-
voerskosten zijn verplaatst van 

het Besluit maatwerkvoorzie-
ningen maatschappelijke on-
dersteuning Drechtsteden naar 
de Verordening. Deze bedragen 
moeten, gelet op uitspraken 
van de Centrale Raad van Be-
roep, in de Verordening staan.

3. Op grond van de Wmo 2015 
bestaat de mogelijkheid om 
een verhuiskostenvergoeding 
te verstrekken als maatwerk-
voorziening. In de Verordening 
is geregeld dat voor deze ver-
huiskostenvergoeding, zoals 
voorheen ook het geval was, 
geen bijdrage in de kosten is 
verschuldigd.

Wilt u de Verordening maatwerk-
voorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning Drechtsteden in-
zien, kijk dan op de website van 
de Sociale Dienst Drechtsteden
www.socialedienstdrechtsteden.nl.

Wijziging Verordening 
maatwerkvoorzieningen 
maatschappelijke onder-
steuning Drechtsteden
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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

Terinzagelegging ontwerp ‘Herziening De Volgerlanden-Oost, uitwerkings-
en wijzigingsplan gebied C1-C2’, Hendrik-Ido-Ambacht

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ma-
ken bekend dat op grond van het be-
paalde in artikel 3.8 van de Wet ruim-
telijke ordening en afdeling 3.4 van 
de Algemene wet bestuursrecht het 
ontwerp ‘Herziening De Volgerlanden-
Oost, uitwerkings- en wijzigingsplan 
gebied C1-C2’ ter inzage ligt van don-
derdag 14 oktober 2021 tot en met 
woensdag 24 november 2021.

Inhoud van de ontwerp herziening
In het bestemmingsplan De Volger-

landen-Oost, dat onherroepelijk is, 
is ten behoeve van woningbouw een 
uitwerkingsplicht en een wijzigings-
bevoegdheid opgenomen. Voor het 
gebied C1-C2 in De Volgerlanden-Oost 
zijn al twee eerdere uitwerkingen 
vastgesteld, welke de realisatie van 
dit gedeelte van de nieuwbouwwijk 
De Volgerlanden mogelijk maken en 
inmiddels is een deel van dit gebied 
in ontwikkeling. Door voortschrijdend 
inzicht voorziet deze ontwerp herzie-
ning in het wijzigen van het maxi-
mum aantal woningen, in specifieke 

bouwregels voor zes patio woningen 
en in specifieke bouwregels voor drie 
waterwoningen.

Stukken ter inzage
Van donderdag 14 oktober 2021 
tot en met woensdag 24 november 
2021 ligt het ontwerp ‘Herziening De 
Volgerlanden-Oost, uitwerkings- en 
wijzigingsplan gebied C1-C2’ met de 
bijbehorende stukken, waaronder het 
‘Ontwerpbesluit hogere grenswaar-
den’, ter inzage.
De ontwerpherziening is in te zien op 

de site www.ruimtelijkeplannen.nl, on-
der publicatienummer NL.IMRO.0531.
bp06VolgerlOstUP03-2001.

Tevens zijn de stukken te raadplegen 
via de gemeentelijke website www.h-
i-ambacht.nl. De papieren versie is 
tijdens de openingsuren in te zien in 
de hal van het gemeentehuis, Wete-
ringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht.

Zienswijzen
Gedurende de terinzagelegging kan 
een ieder een zienswijze indienen 

over de ontwerp herziening en het 
ontwerpbesluit hogere grenswaar-
den. Schriftelijke zienswijzen moeten 
worden gericht aan het College van 
Burgemeester en Wethouders van 
Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht.

Voor het indienen van mondelinge 
zienswijzen dient u vóór 25 novem-
ber 2021 contact op te nemen met de 
projectleider, de heer R. De Waele, te 
bereiken via doorkiesnummer (078) 
770 2751.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ma-
ken bekend dat zij in het kader van 
de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht (met gebruikmaking van 
artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° 
Wabo) vergunning hebben verleend 
voor de volgende activiteiten:

Activiteit:
- Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo)
- Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 

onder c Wabo)
Voor de functiewijziging van het per-
ceel Dorpsstraat 62 van horeca naar 
3 woningen.

Stukken inzien
De aanvraag, de beschikking en de 
bijbehorende stukken liggen 6 weken 
ter inzage vanaf 14 oktober 2021

Het planidentificatie nummer is:
NL.IMRO.0531.pb24Dorpsstraat62-3001
U kunt de stukken inzien op
www.ruimtelijkeplannen.nl
Op de gemeentelijke website
http://bit.ly/bouwplanHIA

Beroep omgevingsvergunning
De aanvrager en belanghebbenden, 
die zienswijzen naar voren hebben 
gebracht tegen de ontwerp-beschik-
king of aan wie redelijkerwijs niet kan 

worden verweten dit niet te hebben 
gedaan, kunnen tegen deze beschik-
king op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht een beroepschrift in-
dienen binnen zes weken na de dag 
waarop deze ter inzage is gelegd. Dit 
kan bij Rechtbank Rotterdam, Be-
stuursrecht team B (Postbus 50951, 
3007 BM Rotterdam).

Het beroepschrift moet zijn voorzien 
van een handtekening en in elk geval 
bevatten: de naam en het adres van 
de indiener, de dagtekening, een om-
schrijving van het besluit waartegen 
het beroep is gericht en de gronden 
van het beroep. Voor de behande-
ling van het beroep wordt door de 
rechtbank een bedrag aan griffierecht 
geheven.

Sinds kort 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. Surf naar https://overuwbuurt.overheid.nl 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.

Officiële publicaties

Nieuwe aanvragen*
Jan van Goijenlaan 40, plaatsen dakkapel voorgevel | Daniël van de Merwedestraat 18, 
plaatsen dakkapel voorgevel | Watersnip 12, bouwen poort bij inrit | Van der Weddenhof 6, 
plaatsen dakkapel voorzijde.

Verleende omgevingsvergunningen**
Gerard Alewijnsstraat 9, plaatsen dakkapel voorzijde | Baerlehof 70, plaatsen dakkapel voor-
zijde | Dorpsstraat 62, 62A en 62B, transformatie horecapand naar 3 woningen | De Schoof 
120, vervangen condensor | Het Tasveld nabij 8, plaatsen fietsoverkapping | Vrouwgelenweg 
82C, bouwen woning | Zeis 2, samenvoegen 2 appartementen.

Besluit verlenging beslistermijn**
Op 5 oktober 2021 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de 
aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie Graaf Willemlaan 1, ingediend op 2 augustus 
2021 voor het realiseren van een berging/overkapping, te verdagen tot uiterlijk 18 november 
2021.

Op 6 oktober 2021 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aan-
vraag omgevingsvergunning voor de locatie Julianasingel 12, ingediend op 23 juli 2021 voor 
het bouwen van een woning, te verdagen tot uiterlijk 29 november 2021.

Op 7 oktober 2021 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aan-

vraag omgevingsvergunning voor de locatie Graaf Willemlaan 1, ingediend op 19 augustus 
2021 voor het maken van een uitweg, te verdagen tot uiterlijk 25 november 2021.

Besluit aanvraag omgevingsvergunningsvrij plan**
Stenen Bogerd 55, kappen beuk in voortuin.

Omgevingsvergunning van rechtswege**
Het tasveld nabij 8, diverse werkzaamheden voor het ombouwen van bushaltes.

Verleende besluiten**
Breedeweer 61, leggen van kabels en leidingen aan Stedin Netten BV | Bedrijventerrein 
Ambachtsezoom, geluidshinder door asfalteren in de nacht | Steur 320-324, bouwdepot | 
Aalscholver 9, autolaadkraan.

* 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.

** 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 vergun-
ningverlening en handhaving) via telefoonnummer 14 078.

Tevens maakt het college bekend dat 
zij op grond van artikel 3.4 van Al-
gemene wet bestuursrecht (Awb) en 
artikel 110 van de Wet geluidhinder 
(Wgh) een besluit hogere grenswaar-
den geluid hebben genomen voor 2 
nieuwe woningen aan de Dorpsstraat 
62, in gebouw De Landbouw.

Ten behoeve van de voorgenomen 
bouw van de woningen is vooraf een 
akoestisch onderzoek uitgevoerd ter 
bepaling van de geluidbelasting op 

de gevels van de geprojecteerde wo-
ning. Daarbij is vastgesteld dat de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB 
voor wegverkeerslawaai wordt over-
schreden op de gevels van 2 van 
de 3 nieuwe woningen als gevolg 
van wegverkeer op de Sandelingen-
straat. Door het college is  besloten 
om hogere grenswaarden te verlenen 
tot respectievelijk 54 dB voor de 2 
woningen.

Stukken inzien
De aanvraag, de beschikking en de 
bijbehorende stukken liggen 6 weken 
ter inzage vanaf 14 oktober 2021

Het planidentificatie nummer is:
NL.IMRO.0531.pb24Dorpsstraat62-3001
U kunt de stukken inzien op
www.ruimtelijkeplannen.nl
Op de gemeentelijke website
http://bit.ly/bouwplanHIA

Beroep Besluit Hogere grenswaarde
Gedurende de termijn van terinzage-
legging kan beroep tegen het besluit 
hogere grenswaarde worden inge-
steld bij de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, post-
bus 20019, 2500 EA Den Haag door:

- belanghebbenden die tijdig ziens-
wijzen hebben kenbaar gemaakt 
tegen het ontwerpbesluit; 

- belanghebbenden die kunnen aan-
tonen redelijkerwijs niet in staat te 

zijn geweest tijdig zienswijzen ken-
baar te maken tegen het ontwerp-
besluit.

Het besluit treedt in werking daags 
na afloop van de beroepstermijn. Bo-
vengenoemden kunnen tevens een 
verzoek om voorlopige voorziening 
indienen bij de voorzitter van de Af-
deling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. In dit geval treedt de 
besluitvorming niet in werking voor-
dat op dit verzoek is beslist.

Kennisgeving besluit hogere waarde geluid woningen Dorpsstraat 62


