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De Onderwijsroute 2021 in Ambacht 
bleek een schot in de roos. Leer-
lingen van groep 8 kregen rondlei-
dingen bij verschillende technische 
bedrijven onder het motto: techniek 
is tof. Wethouders André Flach en 
Steven van Die waren erbij.

Steven van Die, wethouder Onder-
wijs: “Het viel me op hoe enthou-
siast de leerlingen reageren. Heel 
goed dat deze kinderen dankzij de 
Onderwijsroute de kans krijgen om 

techniek beter te leren kennen. Ook 
mooi om te zien hoe de Ambachtse 
bedrijven samenwerken, met elkaar 
en met bedrijven in de regio. Ik 
hoorde bij EMHA net zeggen: ‘We 
zijn er trots op deel te zijn van de 
Maritieme Topregio.’ Mooi toch?”

Betrokkenheid
Ook collega-wethouder André Flach 
(Economie) kijkt terug op een waar-
devolle Onderwijsroute: “Wat in het 
algemeen opviel is het enthousi-

asme en de betrokkenheid van de 
bedrijven. Iedereen zette zijn/haar 
beste beentje voor om de leerlingen 
enthousiast te maken, en dat is ge-
lukt. Het is belangrijk op jonge leef-
tijd kennis te maken met technische 
beroepen en belangstelling te wek-
ken voor deze beroepen.”

Wegwijs maken
Bij de editie van 2021 waren 19 tech-
nische Ambachtse bedrijven betrok-
ken. Zij stelden hun deuren open 

om de oudste basisschoolleerlingen 
wegwijs te maken in de techniek. 
Ook de gemeente, drie technische 
scholen, SOL Ambacht en Hi5Am-
bacht waren nauw betrokken bij 
deze Onderwijsroute. Ter voorberei-
ding op de route kregen alle leer-
lingen een handig programmaboekje 
waarin de technische scholen en be-
drijven zich alvast voorstelden.

Hartelijk dank
We bedanken alle deelnemende be-

drijven voor hun enthousiaste deel-
name en inzet: Albeka, Altronic ICT 
& Telecom, Bolidt Kunststoftoepas-
sing, Cascade, De fietsen van Am-
bacht, EMHA, Peekstok, Goedhuis, 
Groendakcoach, Holland Marine 
Lifts, Kobout, Koedood Dieselser-
vice, Lucrasoft ICT Groep, Steiger-
bouw Van der Panne, Van Gorp 
Autoschade BV, VDL RPI Metaal BV, 
VMB Automation, J.L. Rijsdijk B.V. en 
Nieuwenhuizen daktechniek.

Wethouder Steven van Die (rechts) met leerlingen van De Watervlinder. Wethouder André Flach legt uit hoe tof techniek kan zijn.

Op de achtergrond de winnende kerstboom van 2020.

Onderwijsroute 2021 heel waardevol

Versier de buurtkerstboom Laat u inspireren tijdens de Nationale 
KlimaatweekOok dit jaar kunt u voor uw buurt een 

kerstboom aanvragen. Deze boom 
brengt mensen bij elkaar en is be-
doeld voor jong en oud.

Samen met uw buren kunt u de boom 
mooi versieren en zorgen voor een 
sfeervolle straat. Wilt u ook de sfeer 
in uw buurt halen? Meld u dan aan! 
De gemeente plaatst de kerstboom 
en u hoeft alleen voor de verlichting 
en versiering te zorgen. De mooiste 
boom valt weer in de prijzen.

Hoe vraag ik een buurtkerstboom aan?
1. Meld u aan door een e-mail te sturen 

naar Leefbaarheid@h-i-ambacht.nl.
2. Vermeld in de e-mail uw naam, 

adres, telefoonnummer, wijknaam 
en de gewenste locatie voor de 
kerstboom.

3. Maak een foto van de versierde 
buurtkerstboom en mail deze naar 
Leefbaarheid@h-i-ambacht.nl.

4. U ontvangt een bevestiging als uw 
buurtkerstboom de mooiste boom 
van Ambacht is.

Slimmer energie opwekken, minder 
verspilling en afval beter scheiden. 
Het zijn allemaal stapjes naar een 
klimaat-bewustere samenleving.

De overheid, veel burgers en organi-
saties dragen hun steentje bij. Maar 
er moet nog veel gebeuren om de 
afgesproken CO2-doelen te behalen. 
Daarom richt de gemeente samen 
met de bibliotheek twee boekenta-
fels in over het thema duurzaamheid.

Nationale klimaatweek
Wilt u ook graag een steentje bij-
dragen, maar weet u niet goed waar 
u moet beginnen? Van donderdag 
21 oktober tot vrijdag 5 november 
zijn twee tafels gereserveerd in de 
bibliotheek voor de Nationale Kli-
maatweek. Er is een tafel voor de 
jeugd en een tafel voor volwas-
sen. Maar bij beide staat het thema 
duurzaamheid centraal.

Duurzaam kleinigheidje
Zo kunt u boeken lenen over recy-
clen, bij-vriendelijke tuinen, ecos-
teden en nog veel meer. Ook het 
bekende boek ‘Een leven op onze 
planeet’ van David Attenborough 
ligt er tussen. Voor de eerste 30 
boekleners wacht een duurzaam 
kleinigheidje. Komt u ook langs?

Op zaterdag 30 oktober en 6 novem-
ber stellen huiseigenaren in verschil-
lende gemeenten in de Drechtsteden 
hun duurzame woning open voor be-
zoekers. Zij geven dan uitleg over bij-
voorbeeld isoleren, een warmtepomp 
of aardgasvrij wonen.

Inwoners kunnen tijdens het bezoek 
de installaties bekijken, het woon-
comfort ervaren en al hun vragen 
stellen over duurzaam wonen. De 
gesprekken met de huiseigenaren lei-
den tot handige tips en ideeën om 
tot een goede aanpak te komen voor 
uw eigen woning. Per woning is een 
maximaal aantal plekken beschik-
baar, verdeeld over zaterdag 30 ok-
tober en 6 november.

Bezoeken of delen?
Inschrijven kan bij de woning van uw 
keuze op de website. Aan een bezoek 
zijn geen kosten verbonden. Geïnteres-
seerden kunnen zich inschrijven via 
www.duurzamehuizenroute.nl/bezoek-

een-huis. Hebt u een duurzaam of 
energiezuinig huis en wilt u kennis 
delen? Meld uw woning aan voor de 
Nationale Duurzame Huizen Route 
via www.duurzamehuizenroute.nl/
aanmelden.

Beleef duurzaam wonen van dichtbij

LET OP: u kunt zich aanmelden tot vrijdag 12 november 2021 en OP=OP.
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Vanaf maandag 25 oktober vindt er 
noodzakelijk onderhoud plaats aan 
de rotonde Antoniuslaan - Reeweg. 
De werkzaamheden duren in totaal 
vier weken en zorgen voor overlast.

Vanaf maandag 25 oktober tot en 
met zondag 7 november zijn alleen 
de fietspaden afgesloten. De rijbaan 
is dan nog beschikbaar. Vanaf maan-
dag 8 november tot en met vrijdag-

middag 19 november is de volledige 
rotonde afgesloten. De omleidings-
route, voor zowel fietsers als auto-
mobilisten, wordt aangegeven via 
borden.

Hieronder ziet u in het oranje de 
afsluiting van het fiets- en voetpad 
gedetailleerd aangegeven. In het geel 
wordt de afsluiting voor de rijweg 
aangegeven.

Rijkswaterstaat sluit dit weekend de 
Noordtunnel in beide richtingen. De 
tunnel is voor werkzaamheden ge-
sloten vanaf vrijdag 22 oktober om 
22.00 uur tot maandag 25 oktober 
om 05.00 uur. Weggebruikers moe-
ten rekening houden met een extra 
reistijd tot ongeveer 30 minuten. De 

tunnel blijft bruikbaar voor nood- en 
hulpdiensten. Rijkswaterstaat voert 
extra onderhoud uit aan de elektri-
sche systemen van de Noordtunnel. 
Gele borden en informatiepanelen 
langs en boven de weg geven de om-
leidingsroute aan:

• Doorgaand verkeer van A15 of A27 
wordt bij Gorinchem omgeleid via 
de A27, A59 en A16.

• Doorgaand verkeer van A16 wordt 
omgeleid via A59 en A27, en via de 
A20 en A12.

• Lokaal verkeer wordt omgeleid via 
de A16 en de N3.

Het centraal stembureau voor de ver-
kiezing van de leden van de raad van 
de gemeente Hendrik-Ido Ambacht 
heeft op 12 oktober 2021 een besluit 
genomen op het verzoek van 9 juni 
2021 tot registratie van de aandui-
ding van een politieke groepering. 
In het in artikel G 3 van de Kieswet 
bedoelde register van aanduidingen 
van politieke groeperingen voor de 
verkiezing van de gemeenteraad 
wordt ingeschreven de aanduiding:

Realistisch Ambacht

Uitvoering van het besluit
De inschrijving van de aanduiding in 
het register gebeurt zodra het besluit 
van het centraal stembureau onher-
roepelijk is. Dat is na de uiterste da-
tum waarop beroep kan worden inge-
steld, of de datum waarop de Raad 
van State afwijzend heeft beslist op 
een ingediend beroep.

Openbare kennisgeving
Dit besluit wordt bekendgemaakt op 
woensdag 20 oktober 2021 via de 
website van de gemeente Hendrik-
Ido-Ambacht en pagina “Gemeente-
nieuws” in De Brug in Hendrik-Ido-
Ambacht.

Mogelijkheid van beroep
leder kan uiterlijk op dinsdag 26 
oktober 2021 (de zesde dag na de 
dagtekening van de openbare ken-
nisgeving van het besluit) schriftelijk 
in beroep komen bij de afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-
Gravenhage.

Meer informatie
Voor meer informatie over dit besluit 
kunt u contact opnemen met het 
Team Verkiezingen van de gemeente 
Hendrik-Ido Ambacht, bereikbaar via 
telefoonnummer 14 078.Werkzaamheden rotonde 

Antoniuslaan - Reeweg

Noordtunnel A15 dit weekend afgesloten 
voor werkzaamheden

Besluit centraal
stembureau
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Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen

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
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Werk in de wijk

 Ambachtsezoom: bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark.

 Eind december 2021.

 Inrichten Waterbusplein,
 tot voorjaar 2022

 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

 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 
schoffelen in hele gemeente, 
doorlopend;

• 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;

1

2

3

4

5

Collecte
Er zijn deze week geen 
collectes.

Registreren naam nieuwe 
politieke partij
Wil een nieuwe politieke partij on-
der een bepaalde naam (aanduiding) 
meedoen aan de gemeenteraadsver-
kiezingen op 16 maart 2022? Dan 
moeten zij uiterlijk 20 december 
2021 een registratieverzoek inleveren 
bij het centraal stembureau van de 
gemeente.

Een politieke partij moet een ver-
eniging zijn met volledige rechts-
bevoegdheid (geen stichting). 
Verenigingen met volledige rechtsbe-
voegdheid hebben hun statuten vast-
gelegd in een notariële akte.

Inleveren registratieverzoek
Bij een registratieverzoek moet een 
partij de volgende documenten inle-
veren bij het centraal stembureau:
• Formulier verzoek tot registratie 

van een aanduiding. 
• De statuten (vastgelegd in een no-

tariële akte).
• Een gewaarmerkt bewijs van in-

schrijving bij de Kamer van Koop-
handel.

• Een verklaring van de partij, waarin 
de gemachtigde en de plaatsver-
vangend gemachtigde staan. Deze 
gemachtigden mogen de inleve-
raars van kandidatenlijsten mach-
tigen om de naam van de politieke 
partij boven deze lijst te plaatsen.

• Een bewijs van betaling van de 
waarborgsom

Op www.h-i-ambacht.nl/verkiezingen 
staat alle informatie over het regi-
streren van de naam van een nieuwe 
politieke partij.
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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

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*
Van Galensingel 25, realiseren nokverhoging en dakkapel | Kerkplein 12, plaatsen 2e 
dakkapel op zijdakvlak | Van der Lekstraat 24, realiseren 2 dakopbouwen op bestaande 
balkons | Tesselschadestraat 1, verbouwen deel pand tot tandartsenpraktijk.

Verleende omgevingsvergunningen**
Beatrixsingel 14, realiseren nokverhoging en dakkapel/voorzijde | Jan Wissenslaan 20, 
realiseren aanbouw voor- en achterzijde.

Besluit verlenging beslistermijn
Dit besluit tot verlenging van de beslistermijn publiceren wij om u te informeren over 
ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt hiertegen geen zienswijze, bezwaar of beroep 
indienen.

Op 15 oktober 2021 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de 
aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie De Noorden 2, ingediend op 28 juli 2021, 
voor het realiseren van een woning met bijgebouw, te verdagen tot uiterlijk 4 december 
2021.

Op 15 oktober 2021 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de 
aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie De Noorden 4, ingediend op 30 juli 2021, 
voor het bouwen van een woning, te verdagen tot uiterlijk 6 december 2021.

Op 15 oktober 2021 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de 
aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie Rijksstraatweg 42D, ingediend op 28 juni 2021, 
voor het maken van een woning met paardenbak en inrichten terrein, te verdagen tot uiterlijk 
7 december 2021.

Verleende besluiten**
Breedeweer 61, leggen van kabels en leidingen aan Stedin Netten BV | parkeerplaats 
Winkelcentrum De Schoof, plaatsen bouwdepot in verband met verbouwing winkel | 
Sophiapromenade 162, start Halloweenoptocht en plaatsen tent.

Verkeersbesluiten**
Elektrisch oplaadpunt Schultz van Haegenstraat 28 | elektrisch oplaadpunt Druivengaarde 64 
| elektrisch oplaadpunt Baars 16.

* 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 
vergunningverlening en handhaving) via telefoonnummer 14 078.


