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Moet Ambacht een treinstation krij-
gen? En meer parkeerplekken? Over 
die vragen debatteerden Ambachtse 
scholieren afgelopen week in de 
raadszaal.

“Dat groep 7 van SOL Villa Ambacht 
hier ieder jaar komt debatteren, is 
inmiddels een mooie traditie”, zegt 
organisator Anneroos Dekker, com-
missiegriffier van de Ambachtse ge-
meenteraad.

Voorbereiding
Wat is debatteren eigenlijk en hoe 
doe je dat goed? Dat leerden de 
scholieren eerder in een les van wet-
houder Steven van Die. Anneroos: 
“Steven leerde hen wat het verschil 
is tussen de gemeente en de ge-
meenteraad, wat de gemeenteraad 
doet en hoe je goed debatteert. Heel 
leerzaam en het is ieder jaar weer 
bijzonder om te zien hoe enthousi-
ast leerlingen reageren.”

Eigen partij
Na de les werden stellingen bedacht 
waar de scholieren over debatteer-
den. “En ze vormden tegelijkertijd 
hun eigen politieke partijen”, legt 
Anneroos uit. “Ze bedachten een 
naam en maakten een poster. Iedere 
partij dacht over argumenten voor 
of tegen de stelling, zodat ze goed 
voorbereid het debat in gingen.”

Het debat
De debatten werden gehouden op 
dinsdag 9 en woensdagavond 10 
november. Na opening door de voor-
zitter lieten alle partijen weten hoe 
zij over de stelling dachten. Hierna 
werkten de scholieren samen met 
echte raadsleden aan het verscher-
pen van hun argumenten. “Natuur-
lijk vonden ze het eerst wat span-
nend, maar toen de eersten door de 
microfoon spraken, kregen de scho-
lieren de smaak te pakken en gingen 
ze er vol in. Tegen en voor, we heb-
ben alleen maar goede argumenten 
gehoord. De scholieren dachten aan 
alles. Financiën, veiligheid, duur-
zaamheid, leefbaarheid. Knap hoe 
ze al die zaken meenamen in hun 
overwegingen!”

Resultaat?
Een treinstation is misschien wel 
een goede investering, maar ver-
groot de kans op (geluids)overlast 
en vervuiling. En ja, door te weinig 
parkeerplekken wordt nu vaak op de 
stoep geparkeerd en dat geeft wat 
onveilige situaties, maar we willen 
ook niet teveel auto’s in de gemeen-
te… Anneroos: “Het beste resultaat 
vind ik dat de scholieren op een fij-
ne manier veel geleerd hebben over 
de (Ambachtse) politiek en hoe zij 
goed kunnen debatteren. Het waren 
twee leuke en leerzame avonden, 
ook voor ons!”

Sinterklaas bezoekt 
Hendrik-Ido-Ambacht

Bouwen of verbouwen?

Een van de twee groepen scholieren die met elkaar in debat gingen. In hun midden burgemeester Jan Heijkoop, 
voorzitter van de gemeenteraad. Foto: SOL Villa Ambacht.

Op zaterdag 20 november brengt de 
Sint een bezoek aan Hendrik-Ido-
Ambacht. Een intocht zit er ook dit 
jaar niet in. Het Sinterklaas Comité 
Hendrik-Ido-Ambacht heeft in plaats 
daarvan aan Sinterklaas gevraagd 
om samen met zijn pieten een be-

zoek te brengen aan de verschillende 
winkelcentra. Kijk voor meer informa-
tie op www.sinterklaashia.nl of volg 
het Sinterklaas Comité op Facebook. 
Houd rekening met de actuele corona 
maatregelen. Bent u 12 jaar of ouder, 
houd 1,5 meter afstand.

Aan de slag gaan in en om uw huis 
is erg leuk. Lees voor u begint met 
bouwen, verbouwen, slopen en/of 
kappen dit artikel, dan weet u wat u 
te wachten staat en wat de mogelijke 
kosten zijn.

Weet allereerst tot in detail wat u 
wilt gaan doen. Alleen dan kunnen 
we - na een vergunningscheck - een 
eventuele vergunningsvraag behan-
delen. Maak dus een duidelijk plan 
van wat u wilt. Vervolgens controleert 
u of u een vergunning nodig hebt via  
www.omgevingsloket.nl.

Kosten
Houd rekening met kosten (leges) 
van de vergunningsvraag. Vanaf het 
moment dat u een aanvraag voor een 
vergunning indient, krijgt u name-
lijk, volgens een vastgestelde tarie-
ventabel, te maken met kosten. Zie  
www.h-i-ambacht.nl/leges.
 

Doorlooptijd
Het aanvragen van een vergunning 
kost tijd: voor een eenvoudige aan-
vraag krijgt u binnen 8 weken ant-
woord, bij een complexe aanvraag/
ontwikkeling valt de beslissing bin-
nen 6 maanden.

Meer informatie?
Houd hier alstublieft rekening mee 
om teleurstellingen te voorkomen. 
Zodat u optimaal kunt genieten van 
de aanpassingen in en om uw huis. 
Kijk voor meer informatie op onze 
website: 
https://bit.ly/omgevinsvergunningHIA.

Weet wat u kan verwachten

Treinstation in Hendrik-Ido-Ambacht?

Twee avonden debat in Ambachtse raadszaal
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Om 20.00 uur
Commissie ABA-Financiën
Online te volgen
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Om 18.00 uur
Participizza
Gemeentehuis 
Zwijndrecht
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Om 20.00 uur
Raadsvergadering 
Online te volgen

Meer informatie over de
activiteiten kunt u vinden
op www.h-i-ambacht.nl
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Collecte
Kerk in Actie
van  22 t/m 27  november 2021

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/basisregels

of bel 0800-1351 

25 september 2021

Basisregels voor iedereen
De basisregels helpen om besme�ing van jezelf en anderen met het coronavirus te voorkomen. 

Ook als je al gevaccineerd bent. Als we onze handen wassen, elkaar de ruimte geven, zorgen voor 

voldoende frisse lucht, en testen en thuisblijven bij klachten, worden minder mensen besmet.

Hoest en nies in je 
elleboog.

Was vaak en goed je 
handen.

Wassen

Schud geen handen.

1,5 meter blij� een 
veilige afstand.

Draag een mondkapje 
waar dat verplicht is.

Afstand .

 .

Ontvang geen bezoek.

Klachten? Blijf thuis en 
laat je direct testen.

Blijf thuis tot je de 
testuitslag weet.

Testen

Zet ramen of ventilatie-
roosters open.

Zorg voor voldoende 
frisse lucht.

Laat een huis of gebouw 
goed doorluchten.

Luchten

Geef elkaar de ruimte.

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/basisregels

of bel 0800-1351 

25 september 2021

Basisregels voor iedereen
De basisregels helpen om besme�ing van jezelf en anderen met het coronavirus te voorkomen. 

Ook als je al gevaccineerd bent. Als we onze handen wassen, elkaar de ruimte geven, zorgen voor 

voldoende frisse lucht, en testen en thuisblijven bij klachten, worden minder mensen besmet.

Hoest en nies in je 
elleboog.

Was vaak en goed je 
handen.

Wassen

Schud geen handen.

1,5 meter blij� een 
veilige afstand.

Draag een mondkapje 
waar dat verplicht is.

Afstand .

 .

Ontvang geen bezoek.

Klachten? Blijf thuis en 
laat je direct testen.

Blijf thuis tot je de 
testuitslag weet.

Testen

Zet ramen of ventilatie-
roosters open.

Zorg voor voldoende 
frisse lucht.

Laat een huis of gebouw 
goed doorluchten.

Luchten

Geef elkaar de ruimte.



@gemeentehia woensdag 17 november 2021

Houd het ventilatierooster
in huis open tijdens het stoken 87

Hé goede buur, hoe houd jij het warm? 
8 tips voor minder rook en geur  

open

dicht
Controleer regelmatig of 
je goed vuur hebt

5 6

Laat de schoorsteen 
elk jaar vegen

Zet de luchttoevoer in 
de kachel helemaal open

2 431

Stook schoon, onbewerkt hout Leg het meest brandbare 
materiaal bovenop

Stook alleen droog hout 

15.5%

Sla soms een dagje over

Werk in de wijk

 Ambachtsezoom: bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark. Eind december 
2021.

  
 Inrichten Waterbusplein, tot 
voorjaar 2022

  Hark en deel Schoffel; aan-
brengen definitieve rijbaan; 
week 45 t/m 48

  Afsluiting rotonde Reeweg 
– Antoniuslaan; 25 oktober 
t/m 7 november 2021; alleen 
fietspaden afgesloten; 8 no-
vember t/m 19 november 2021; 
afgesloten voor alle verkeer; 
bebording ter plaatse aanwe-
zig.

  Watersnip (tot aan Onderdijkse 
Rijweg); aanbrengen definitie-
ve bestrating; tot en met week 
46 

  De Volgerlanden; reiniging 
/ inspectie riool; gefaseerde 
uitvoering tot en met april 
2022 (bewoners worden vooraf 
geïnformeerd)

  De Laantjes; woonrijp maken; 
tot en met april 2022

  De Straatjes, bouwrijp maken; 
tot en met week 10 2022

  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 

1 6

2 7

3 8

4

5

Mantelzorger Hester ontving op de Dag van de Mantelzorg (10 november) een boeket uit handen van wethouder Ste-
ven van Die. Steven: “Mantelzorgers zijn altijd al van onschatbare waarde. Maar in deze moeilijke tijden waarderen we 
hun inzet nog meer en vinden we het extra belangrijk die waardering duidelijk te maken.” MEE-bestuurder Michiel van 
der Vlies overhandigde de bedankbrief. In Ambacht ontvingen 750 mantelzorgers een boeket, een gezamelijk inititatief 
van de gemeente, MEE Mantelzorg en De Blije Borgh Vrijwilligers. 

Gezocht: energiecoaches

Blijf op de hoogte van 
duurzame nieuwtjes

Wilt u anderen helpen energie te 
besparen? Samen met het Regio-
naal Energieloket stelt de gemeente 
50 gratis trainingsplekken beschik-
baar voor inwoners van Hendrik-Ido-
Ambacht die energiecoach willen 
worden bij Drechtse Stromen; een 
vrijwilligersorganisatie voor en door 
inwoners. 

Als energiecoach geeft u andere in-
woners uit de gemeente onafhan-
kelijk advies over het besparen van 
energie en het verhogen van het 
comfort in hun woning. Het kost u 
gemiddeld een half dagdeel per week 
en door uw bijdrage helpt u Ambacht 
nóg duurzamer te maken.

Aanmelden
Wilt u ook energiecoach worden, 
dan kunt u zich aanmelden via www. 

regionaalenergieloket.nl/hendrik-
ido-ambacht/energiecoach. Na aan-
melding krijgt u toegang tot de e-
learning. Door deze online lessen te 
volgen, beschikt u over voldoende 
kennis om een keukentafelgesprek 
over “energiebesparing in en om het 
huis” te voeren met bewoners uit de 
buurt. 

Intervisiemomenten
Elke maand organiseert het Regionaal 
Energieloket een digitaal intervisie-
moment. In deze online bijeenkom-
sten staat steeds één thema rondom 
het verduurzamen van de woning 
centraal. Er is ruimte voor vraag en 
antwoord. Ook kunnen energiecoa-
ches aangeven waar zij in hun werk 
tegenaan lopen door het delen van 
praktijksituaties.

Wat gebeurt er allemaal op het ge-
bied van duurzaamheid in onze ge-
meente? Welke acties zijn er of gaan 
er plaatsvinden? U leest er meer over 
in de nieuwsbrief Duurzaam Ambacht.

Via de nieuwsbrief Duurzaam Am-
bacht delen we nieuwtjes, achter-
grondverhalen en interviews met in-

woners, ondernemers of organisaties 
uit Ambacht die al duurzame stappen 
zetten. Zo inspireren we elkaar om 
samen te werken aan een milieuvrien-
delijkere samenleving. Bent u nieuws-
gierig geworden? U ontvangt de gratis 
nieuwsbrief door u aan te melden via  
www.bit.ly/duurzaamambachtnb.
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De prikbus in de buurt

Week  Locatie 1: Locatie 2:  Openingstijden

Week 46 Winkelcentrum Passage Wijkgebouw Hart van 12.00 -18.00 uur (op
16 t/m 20 november Wagenveld, Zwijndrecht Meerdervoort, Zwijndrecht 18 november 12:00
   tot 20.00 uur)

Week 47 Parkeerplaats Spar - Parkeerterrein Aldi - 12.00 - 18.00 uur
23  t/m 27 november Waterlinie 62, Nieuwpoort Planetenlaan 80a,
  Nieuw-Lekkerland 

Week 48 Bonkelaarplein,  12.00 - 18.00 uur
1 t/m 4 december Sliedrecht
 
Week 49 Hoge Kade 60,  12.00 - 18.00 uur
7 t/m 11 december Hendrik-Ido-Ambacht

De komende weken staat de mobiele vaccinatiebus op verschillende locaties in de buurt van Hendrik-Ido- 
Ambacht. In deze prikbus kunt u zich zonder afspraak gratis laten vaccineren tegen het coronavirus. Als er 
nieuwe locaties van de prikbus bijkomen, vindt u deze op www.prikkenzonderafspraak.nl.

Meenemen
Neem uw identiteitsbewijs (met BSN nummer) mee wanneer u langskomt voor een prik. Op de priklocatie is het 
dragen van een mondkapje verplicht en geldt de 1.5 meter afstand-regel.
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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

Wilt u met uw politieke partij 
meedoen aan de gemeenteraads-
verkiezingen? Dan moet u op 31 
januari 2022 (dag van de kan-
didaatstelling) alle stukken in-
leveren. U levert die dag tussen 
9.00 - 17.00 uur alle stukken in 
bij het centraal stembureau van 
de gemeente. Maak hiervoor een 
afspraak.

De stukken die u nodig 
hebt zijn: 
• Kandidatenlijst (model H1).
• Verklaringen van instemming 

van alle kandidaten op de 
lijst (model H9).

• Kopie van een geldig 
identiteitsbewijs van elke 
kandidaat.

• Verklaring van voorgenomen 
vestiging in de gemeente.

• Machtiging tot plaatsen 
van een aanduiding van de 
politieke groepering boven 
de kandidatenlijst (model 
H3-1). Of een machtiging tot 
het plaatsen van één geza-
menlijk aanduiding (model 
H3-2).

• Partijen die nu geen zetel in 
de gemeenteraad hebben: 
origineel betaalbewijs van 
de waarborgsom.

• Partijen die nu geen zetel in 
de gemeenteraad hebben: 
30 verklaringen van onder-
steuning.

Op www.h-i-ambacht.nl/verkiezingen 
leest u wat u moet doen om 
uw kandidatenlijst in te leveren. 
Komt u er niet uit of wilt u aan-
vullende informatie? 

Stuur dan een e-mail naar 
verkiezingen@h-i-ambacht.nl en 
ons team helpt u graag verder.

Verleende besluiten APV en bijzondere wetten**
Hoge Bogerd, het leggen van een laagspanningkabel door Stedin Netten BV | 
Vrouwgelenweg, het maken van een huisaansluiting door Oasen NV | 
Graaf Willemlaan, het leggen van een LS net c.a. door Stedin Netten BV | 
Rijksstraatweg,  te leggen/verwijderen middenspanningskabels+te plaatsen 
MSR door Stedin Netten BV | Rijksweg A 16, het verwijderen van een LD 
gasleiding door Stedin Netten BV | De Zelling, het leggen/verwijderen van 
laagspanningskabels door Stedin Netten BV (verlengd) | Watersnip, het 
maken van een huisaansluiting door NEM BV.

Nieuwe aanvragen*
Hoge Kade 70, vellen 3 populieren / zwembad | Paulusweg / Vijverhof, 
vellen 3 populieren.
 
Verleende omgevingsvergunningen**
Van Elkstraat 12, plaatsen dakkapel / voorzijde | Jan van Goijenlaan 40, 
plaatsen dakkapel / voordakvlak | Hark 18, plaatsen dakkapel / voorzijde | 

Daniël van de Merwedestraat 18, plaatsen dakkapel / voorzijde | Van der Weddenhof 6, 
plaatsen dakkapel / voorzijde.

Verkeersbesluit**
Van Kijfhoekstraat, gehandicaptenparkeerplaats op twee verschillende locaties.

Milieubesluit
De Schoof 120, melding activiteitenbesluit.

* 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 informa-
tie 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 ver-
gunningverlening en handhaving) via telefoonnummer 14 078.

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 bouwvergun-
ningen, verkeersbesluiten en nieuwe of gewijzigde wetgeving. Ga naar www.bit.ly/OffPubHIA 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.

Openbare kennisgeving gemeenteraadsverkiezingen 2022


