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Lekker fietsen of wandelen langs de 
mooie Waal... dat kan straks veiliger 
in de Kerkstraat. De gemeente gaat 
dit najaar de straat opnieuw inrich-
ten en houdt daarbij rekening met 
de wensen van de buurt.

Initiatief uit de buurt
Vorig jaar is de wegenstructuur in 
het gebied Noordeinde, Nijverheids-
weg, Veersedijk en Antoniuslaan 
aangepast. De bewoners van de 
Kerkstraat wilden ook graag aan-

passingen. De buurt diende daarom 
een burgerinitiatief in, waarin aan-
dacht werd gevraagd voor meer vei-
ligheid voor fietsers en voetgangers 
en minder overlast van doorgaand 
verkeer.

Wensen in schetsplan
Die wensen van de buurt sluiten 
goed aan bij de plannen uit de Waal-
visie om het gebied rond het Waaltje 
aantrekkelijker te maken. Omdat de 
Kerkstraat nu aan groot onderhoud 

toe is, is het een goed moment om 
de straat opnieuw in te richten. De 
gemeente wil zoveel mogelijk wen-
sen van de buurt verwerken en heeft 
een schetsplan laten maken. In de 
eerste helft van dit jaar wordt samen 
met de indieners van het burgerini-
tiatief een inloopbijeenkomst geor-
ganiseerd. Daar kunt u uw mening 
geven over het plan. De datum van 
de inloopbijeenkomst volgt nog. De 
verwachting is dat de straat dit na-
jaar op de schop gaat. Zo ziet de Kerkstraat er misschien straks uit. Denkt u mee over de inrichting?

Herinrichting Kerkstraat

Hoog water: wat doet de gemeente?
Springtij, zuidwesterstorm Ciara en 
flink meer waterafvoer op de rivieren 
door neerslag en smeltende sneeuw 
in Duitsland en Oostenrijk: die com-
binatie veroorzaakte ook in Hendrik-
Ido-Ambacht hoog water.

Lars Ouwehand, adviseur rampenbe-
strijding bij de gemeente: “Hoog wa-
ter in de rivieren zien we enkele dagen 
van tevoren aankomen. Aan de hand 
van de verwachtingen voor maandag 
10 en dinsdag 11 februari, bepaalden 
we welke maatregelen we als gemeen-
te moesten nemen. Daar hebben we 
draaiboeken voor klaar liggen.”

In actie
Van vrijdag tot en met dinsdag werd 
de waterstand extra gemonitord. 
Lars: “Vanaf het scherm, maar ook 
op het oog door even bij de rivier te 
kijken. Ook deelden we in die dagen 
informatie over hoog water via ons 
twitteraccount Ambachtveilig. Vrij-

dag zonden we een informatiebrief 
aan bewoners en bedrijven in de 
laaggelegen buitendijkse gebieden. 
Maandag plaatsten we waarschu-
wingsborden aan het begin van de 
laagste buitendijkse wegen en een 

loopbrugje op de Waterbushalte, 
zodat mensen droog op en van de 
Waterbus konden komen.”

Lees het hele interview op
www.h-i-ambacht.nl/LarsOuwehandHIA

Vorige week vrijdagmiddag om 2 
minuten over drie kwam het lang-
verwachte telefoontje. De regio 
Drechtsteden-Gorinchem krijgt een 
bijdrage van 22,5 miljoen euro van 
het Rijk. Dat geld is bedoeld om ons 
gebied een impuls te geven en om 
onze brede welvaart te stimuleren. 
Bijna een jaar is er aan gewerkt 
door ambtenaren en bestuurders. 
Vanuit mijn rol als vicevoorzitter 
van het Drechtstedenbestuur was ik 
samen met burgemeester Kolff van 
Dordrecht verantwoordelijk voor de 
indiening van een krachtige Regio-
deal en de lobby om die ook daad-
werkelijk te krijgen.

Regiodeal: in het teken van
investeren in mensen
Ons gebied blijft sociaal en eco-
nomisch achter bij andere delen 
van de Randstad. Daarom hebben 

we samen met onze partners uit 
het bedrijfsleven en onderwijs een 
plan ingediend dat bestaat uit drie 
delen: investeren in ons menselijk 
kapitaal, onze arbeidskrachten dus 
en hun opleiding, versterken van 
de innovatiekracht van ons gebied 
en verbeteren van onze oeverlo-
caties. Het afgelopen jaar sprak ik 
veel Kamerleden om hen duidelijk 
te maken dat het nu echt de tijd is 
om in ons gebied te gaan investe-
ren. Een aantal van hen kwam naar 
dit gebied om het met eigen ogen 
te zien. Zulke bezoeken begonnen 
vrijwel altijd in Dordrecht maar stee-
vast stond ook het Waterbusplein 
in Ambacht op de planning omdat 
innovatie en verbetering van de oe-
verlocaties hier mooi samen gaan. 
Ook de minister-president meldde 
zich voor zo’n bezoek en was onder 
de indruk wat ondernemers hier sa-

men met de gemeente doen.

Wat betekent dit nu voor Ambacht?
Ik heb dus het afgelopen jaar een 
deel van mijn tijd doorgebracht 
buiten Ambacht, in Dordrecht, Den 
Haag of andere plekken in ons 
gebied. De vraag is nu wat gaan 
Ambachters merken van dit grote 
bedrag wat door extra bijdragen 
van gemeenten, bedrijven en onder-
wijsinstellingen nog veel groter zal 
worden dan die 22,5 miljoen? Nou 
best veel eigenlijk. Eén van de vlag-
genschipprojecten uit de Regiodeal 
waar geld voor gevraagd is, is na-
melijk van ons hoogwaardige Wa-
terbusplein. Ook de aanpak van de 
Noordoevers richting hoogwaardig 
wonen was onderdeel van de aan-
vraag. De komende tijd zal nog ge-
toetst worden of die projecten aan 
alle voorwaarden voldoen, maar die 

kans is wel heel groot. Qua innova-
tie kunnen onze bedrijven mee gaan 
profiteren. Zo doet het Ambachtse 
bedrijf Koedood mee aan een regi-
onaal innovatieproject voor schoner 
varen. Ook zorginnovaties kunnen 
op steun rekenen in samenwer-
king met ons regionale ziekenhuis 
net als fijnmazig openbaar vervoer 
over water. En als derde belang-
rijke effect noem ik de komst van 
hoger onderwijs naar het Leerpark 
in Dordrecht. Onze Ambachtse jon-
geren kunnen dus straks dichtbij 
huis studeren op terreinen van zorg, 
onderwijs, techniek, logistiek en 
bouw. Dit wordt mogelijk door een 
samenwerking met de hogescholen 
van Rotterdam, Breda en Ede met 
regionale onderwijsinstellingen.

Kortom naast allerlei mooie projec-
ten in andere gemeenten is duide-

lijk dat het binnenhalen van deze 
regiodeal van grote betekenis voor 
onze regio en dus ook voor Hendrik-
Ido-Ambacht. En dat dat dus alleen 
maar mogelijk is geweest door een 
krachtige regionale samenwerking. 
Daar blijf ik me naast mijn lokale 
werk graag voor inzetten.

Blog wethouder André Flach: Regiodeal van 22,5 miljoen (ook) goed voor H.I.Ambacht

Op donderdag 20 februari orga-
niseert de gemeente in samen-
werking met de politie en de bi-
bliotheek een presentatie over 
Senioren en Veiligheid. Wijkagen-
ten Ton Brouw en Danny Roodnat 
geven u diverse tips om te voor-
komen dat u slachtoffer wordt van 
een inbraak, oplichting of babbel-
truc.

Wanneer: donderdag 20 februari
Waar: Raadzaal, gemeentehuis
 Hendrik-Ido-Ambacht
Voor wie: alle geïnteresseerden
Tijd: van 10.30 uur tot
 uiterlijk 12.00 uur

U bent van harte welkom. Graag 
een berichtje om u aan te melden 
via melding@ambachtveilig.nl. Of 
via uw aanspreekpunt bij de bibli-
otheek.

Presentatie wijkagenten 
over senioren en veiligheid

Veiligheid

Lars Ouwehand bij de Waterbushalte tijdens hoog water: “Echt grote pro-
blemen hebben we niet gehad met het hoge water, mede door de goede 
samenwerking met de collega’s.”
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De aanslag gemeentelijke belastin-
gen komt er weer aan. Of misschien 
hebt u deze al ontvangen. Gemeen-
tebelastingen en Basisinformatie 
Drechtsteden(GBD) verzorgt ook voor 
de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 
de aanslagen.

Stel uw vraag aan onze medewerkers
Op dinsdag 3 maart a.s. houden de 
gemeente en GBD een inloopavond 
over gemeentelijke belastingen in 
het gemeentehuis. Medewerkers van 
beide organisaties zijn aanwezig om 
al uw vragen over de aanslag ge-
meentelijke belastingen 2020 te be-
antwoorden. Ook helpen zij u bij het 

aanvragen van kwijtschelding. Voor 
vragen over de WOZ-waarde zijn 
taxateurs aanwezig.

U bent van harte welkom tussen 
18.00 uur en 20.00 uur. Neemt u al-
stublieft uw identiteitsbewijs en de 
aanslag mee. U kunt ook met de 
gemeente bellen als u vragen hebt 
en niet naar de inloopavond kunt 
komen. U bereikt de medewerkers 
tijdens kantooruren via telefoonnum-
mer 14 078.

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht no-
digt vijf ontwikkelaars uit om de 
ambitieuze visie voor het centrum-
gebied aan de Graaf Willemlaan te-
genover De Schoof te vertalen in een 
aantrekkelijk en haalbaar plan. Voor 
de zomervakantie kiest de gemeente 
uit deze vijf de ontwikkelaar met het 
beste plan. Die kan vervolgens ver-
der aan de slag met de uitwerking 
van dat plan.

Uitdaging: nog groener
In juli vorig jaar stelde de gemeen-
teraad de centrumvisie vast, die was 
opgesteld met inbreng van ruim 80 
inwoners en andere belanghebben-
den. De raad heeft gevraagd om 
ontwikkelaars uit te dagen een nog 
groener plan op te stellen om zo 
het gebied minder te verstedelijken. 
Wethouder Flach, verantwoordelijk 
voor de ontwikkeling en uitvoering 
van de centrumvisie, vertelt enthou-
siast over het resultaat: “Het is een 
prachtige visie geworden die met in-
woners, winkeliers en de gemeente-
raad tot stand is gekomen. Ik ben er 
van overtuigd dat dit een fraai plan 
gaat opleveren wat deze mooie plek 
in het centrum verdient.”

Planning
Na de zomer werkt de ontwikkelaar 
het schetsontwerp verder uit en gaat 
in gesprek met belanghebbenden. 
De gemeente start de procedure om 

het bestemmingsplan te wijzigen. De 
verwachting is dat de gemeenteraad 
het gewijzigde bestemmingsplan me-
dio 2021 kan vaststellen. Daarna kan 
de ontwikkelaar gaan bouwen.

Centrumvisie in een notendop
De Ambachters vertelden tijdens 
drie openbare gespreksrondes tus-
sen november 2018 en februari 2019 
wat hun wensen zijn voor het cen-
trumgebied. De visie in een noten-
dop: ‘Woningen voor alle leeftijden 
in een duurzaam centrumgebied met 
veel groen, water en voorzieningen 
tegenover winkelcentrum De Schoof. 
Tussen de flats aan de Van Gode- 
wijckstraat en de Tessselschadestraat 

komt een wandelroute langs het wa-
ter. Om De Schoof aantrekkelijker 
te maken, kan er bij de Graaf Wil-
lemlaan een plein met een prettige 
inrichting en ruimte voor wat horeca, 
een terras komen. De Graaf Willem-
laan blijft een doorgaande weg, met 
bushaltes’.
Deze wensen zijn verwerkt in de ge-
biedsvisie Centrum. De raad heeft 
gevraagd het gebied iets minder te 
verstedelijken (bebouwen) dan in 
het voorkeursscenario, en meer ruim-
te (bij voorkeur 60%) te geven aan 
leefbaarheid, groen en blauw.

Voor meer info:
www.h-i-ambacht.nl/centrum

Inloopavond aanslag
gemeentelijke belastingen

Vijf ontwikkelaars in de race voor groen 
centrumgebied

19 fe
b

02 m
rt

Om 20.00 uur
Commissie ABA -
Financiën
Raadzaal gemeentehuis

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

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

 Hoge Kade; afronding 
werkzaamheden nieuwbouw 
zwembad ‘De Louwert’;

 tot eind april 2020

 Vrouwgelenweg/Parkzone. Ge-
wijzigde route voor doorgaand 
(auto)verkeer) ter hoogte van 
de Parkzone; rechtdoor rijden 
niet meer mogelijk; weg ver-
volgen via de (nieuwe) Karper 
en Forel. Afsluiting Vrouw-
gelenweg is wel opgeheven. 
Omleidingsroute fietsers blijft 
tot de fietsdoorsteek Parkzone 
gereed is.

 Ambachtsezoom: bouwrijp ma-
ken toekomstig bedrijvenpark;

 tot eind december 2020

 Rotonde Jacobuslaan: aanleg-
gen warmtenet onder fietspad 
op de rotonde. Fietsers moe-
ten langs de andere kant van 
de rotonde rijden.

 Tot en met vrijdag 21 februari 
2020

 Fietspad Antoniuslaan, weg-
gedeelte vanaf huisnummer 
5 t/m 27; werkzaamheden; 
Fietsers moeten daar afstap-
pen.

 Tot en met 19 februari 2020

 Garages Warmoeziershof aan 
de zijde van huisnummer 30; 
werkzaamheden aan binnen-
terrein;

 tot en met 28 februari 2020

 De Raadtweg/Van Kijfhoek-
straat, werkzaamheden riool-
reconstructie wijk Kruiswiel 
fase 2;

 17 maart - 16 september 2020

 Overige werkzaamheden,
 op diverse plaatsen:

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

• Snoeiwerkzaamheden (beplan-
ting en hagen); door heel de 
gemeente

• Renovatie groen; wijk Oost-
endam; van eind januari tot 
begin april 2020. 

• Snoeien van een derde deel 
van de bomen voornamelijk in 
de wijk De Volgerlanden.; tot 
en met april 2020

• Controle en snoei van alle bo-
men: februari 2020 - eind 2022

• Baggeren: in enkele gedeelten 
van wijk de Sandelingen, langs 
de Ambachtsezoom en het 
Baxpark in februari/maart. De 
groenstrook langs de Ambacht-
sezoom is verminderd toegan-
kelijk door baggerspecie.
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Collecte
Er is geen collectevergunning 
afgegeven.

Schets van mogelijke invulling van de centrumvisie
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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.h-i-ambacht.nl/meldpunt

Bij spoed, ook buiten kantoortijden (078) 770 8100

INLOOPPUNTEN

(zie websites voor openingstijden)

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam

• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam

• Tromplaan 49, sociaal wijkteam

Verleende besluiten**

Nieuwe aanvragen*

Verleende omgevingsvergunningen**

Ingetrokken aanvraag op eigen verzoek

Besluit buiten behandeling laten aanvraag

Algemene Plaatselijke Verordening/Bijzondere Wetten

Omgevingsvergunning

Adres Omschrijving Datum activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving  Datum bekendmaking

Veersedijk 6 bijschrijven leidinggevende op de drank- en horecavergunning doorlopend 10 februari 2020
 van Restaurant Bas  

Banckertplein 220-282 brandveilig maken twee appartementen gebouwen bouwen 16 januari 2020

Brederodehof 49 plaatsen erfafscheiding bouwen 11 februari 2020

Kerkstraat 16 plaatsen dakkapel voorzijde bouwen 11 februari 2020

Korte Langesteijn 2 toevoegen van 3 wasboxen, Esso express Langesteijn  11 februari 2020

Hark 147 bouwen vrijstaande woning bouwen, planologisch afwijken 11 februari 2020

Energieweg 1 bouwen bedrijfswoning met bedrijfsloods, bouwen, planologisch afwijken, het uitvoeren 13 februari 2020
(locatie naast Krommeweg 20) paardenstal en mestplaat van een werk of van werkzaamheden

Weteringsingel 33 plaatsen dakkapel voorzijde bouwen 10 februari 2020

Veersedijk 6 bijschrijven leidinggevende op de exploitatievergunning van  doorlopend 10 februari 2020
 Restaurant Bas  

* 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. 

** 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. 


