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Kees van der Staaij, fractievoorzit-
ter van de SGP in de Tweede Ka-
mer, gebruikte deze lijfspreuk van 
Willem van Oranje als titel van zijn 
Algemene Beschouwingen. En los 
van wat hij daar verder allemaal 
aan koppelde, vond ik deze spreuk 
ook treffend van toepassing op de 
gemeentebegroting voor 2021-2024 
die ik als wethouder Financiën op 
Prinsjesdag heb gepresenteerd.

Want dat we als gemeente en als 
Ambachtse samenleving op woelige 
golven varen is wel duidelijk. Be-
smettingen lopen op, mensen wor-
den ziek. Wel of niet thuiswerken, 
de horeca opende en sloot inmid-

dels weer de deuren. Kerken mogen 
veel minder of zelfs bijna geen men-
sen ontvangen. Ondernemers staan 
onder grote druk en moeten nood-
gedwongen hun deuren sluiten. Ook 
onze eigen voorzieningen als het 
zwembad of Cascade merken dage-
lijks de effecten in hun bedrijfsvoe-
ring. Echt een stormachtige tijd dus.

Ook de kosten voor jeugdhulp en 
die van de zorg en ondersteuning in 
de Wmo lopen op, of beter gezegd: 
daar krijgen we niet voldoende geld 
voor van het Rijk.

In al deze woelige omstandigheden 
ben ik dankbaar dat ik een begro-

ting kon presenteren die meerjarig 
sluitend is. Een begroting waarin we 
de Onroerendezaakbelasting (OZB), 
zoals we al 10 jaar doen, behalve 
inflatiecorrectie opnieuw niet hoe-
ven te verhogen. Een begroting 
waarin we naast de harde cijfers 
ook de risico’s zo goed mogelijk in 
beeld hebben en ook al ruimte heb-
ben gereserveerd om de helft van al 
die risico’s op te vangen als ze zich 
voordoen. Een begroting die rust 
biedt te midden van woelige gol-
ven. Want juist in maatschappelijk 
woelige tijden is financiële rust heel 
belangrijk.

André Flach, wethouder Financiën

De gemeenteraad bespreekt de begrotingBuurtkerstboom brengt 
sfeer, vraag ‘m aan! Op maandag 2 november en don-

derdag 5 november behandelt de 
gemeenteraad de begroting 2021 - 
2024. Op de pagina’s hierna ziet u 
in een handige infographic de cijfers 
uit de begroting en leest u de eerste 
reacties van de politieke partijen.

In verband met de coronamaatrege-
len kan er geen publiek aanwezig 
zijn in de raadszaal. U kunt de ver-
gaderingen thuis volgen via:
www.h-i-ambacht.nl/gemeenteraad. 
Op beide avonden begint de raads-
vergadering om 19.00 uur.

Hoewel corona ons fysiek op afstand 
houdt, brengt de buurtkerstboom 
sfeer in de wijk of op straat. Ook dit 
jaar biedt de gemeente zo’n boom 
gratis aan.

De buurtkerstboom brengt jong en 
oud in gedachte dichter bij elkaar. 
Samen de verlichting en de versie-
ring ophangen, het is nog gezellig 
ook. Maak van uw kerstboom het 
pronkstuk van de buurt; de mooi-
ste boom belonen we met een prijs. 
Denk alstublieft wel aan de nood-
zakelijke afstand van 1,5 meter en 
de groepsgrootte van maximaal vier 
personen.

Hoe vraagt u de gratis buurtkerst-
boom aan?
1. Stuur een e-mail naar:
 wbw@h-i-ambacht.nl.
 Dit kan tot 13 november 2020.
 Let wel: OP=OP!
2. Vermeld uw naam, adresgegevens, 

wijknaam en de gewenste locatie 
van de kerstboom.

3. Maak na het optuigen een foto van 
de kerstboom en mail deze voor 
18 december 2020 naar:

 wbw@h-i-ambacht.nl.
4. U krijgt bericht of uw buurtkerst-

boom in de prijzen is gevallen.

Breng extra sfeer in uw buurt en vraag 
uw eigen buurtkerstboom nu aan!

Rustig te midden van de 
woelige golven...

“Gebruik de mooie kanten van sociale media, houd contact met elkaar”, vraagt burgemeester Jan Heijkoop 
in zijn nieuwste vlog, die vrijdag op www.youtube.com/gemeentehia verscheen.

De maandelijkse test van de alarmeringssirene is op maandag 2 novem-
ber 2020 om 12.00 uur. Kijk op www.ambachtveilig.nl wat u moet doen 
als de sirene op een ander moment gaat.
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Om 20.00 uur
Raadsvergadering
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

Werk in de 
wijk

 Ambachtsezoom; bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark,

 tot eind december 2021.

 Kerkstraat; herinrichting deel 
vanaf Graaf-Willemlaan tot de 
Veersedijk. Afgesloten voor 
alle verkeer:

 19 oktober t/m 27 november 
2020.

 Stekelbaars en Voorn; aanleg 
definitieve bestrating,

 tot 30 oktober 2020.

 Agnes Bartoutslaan - De 
Plaats; verwijderen brug door 
onderhoudswerkzaamheden,

 tot eind oktober 2020.

 Hoge Kade; vervangen van 
visvlonder,

 tot 6 november 2020.

 Begraafplaats Waalhof;
 renovatie grafmonumenten,

 tot 13 november 2020.

 Damweg; herstraten,
 afgesloten voor alle verkeer,

 van 7 t/m 18 december 2020.

 Soeteliefskamp;
 herstraatwerkzaamheden;

 26 oktober 2020 tot half 
december 2020

 Graaf Willemlaan - Petrakerk; 
grondbewerking en inzaaien 
bijenlint op 3 van de 4 groen-
percelen:

 27 en 29 oktober 2020

 Overige werkzaamheden,
 op diverse plaatsen:

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

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

• Kappen van bomen op diverse 
locaties; eind oktober 2020

• Rioolreiniging en rioolwerk 
van binnenuit op diverse plek-
ken in de gemeente tot eind 
oktober.
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Wat vindt u belangrijk bij de over-
stap naar aardgasvrij wonen? 
Waar maakt u zich zorgen over en 
hoe wilt u betrokken worden? Laat 
het ons weten en doe voor 9 no-
vember mee aan de enquête via 
www.bit.ly/drechtstedenenergie.

Transitievisie Warmte
De resultaten van de enquête ge-
bruikt de gemeente de komende 
maanden bij het opstellen van de 
Transitievisie Warmte 2021 (TVW). 
Daarin staat hoe de gemeente de 
overstap naar aardgasvrij gaat 
aanpakken. Wat is een logisch mo-
ment voor een buurt om over te 
stappen naar aardgasvrije warm-
teoplossingen? En wat zijn de 
mogelijke alternatieven? Hendrik-
Ido-Ambacht moet - net als alle 
andere gemeenten - eind 2021 een 
TVW hebben. Elke vijf jaar wordt 

de TVW opnieuw bekeken. Zo kun-
nen nieuwe ontwikkelingen en 
technieken worden meegenomen 
in de route naar een aardgasvrije 
toekomst.

Energiestrategie
De TVW hoort bij de Regionale 
Energiestrategie (RES), waarin de 
Drechtsteden beschrijven hoe de 
CO2-uitstoot voor 2050 omlaag 
gaat.

Enquête aardgasvrij
wonen 

Afval

DOE
MEE!

hvcgroep.nl

mondkapjes en 
handschoenen?
Alle soorten horen bij het restafval.

Agenda openbare begrotings-
vergadering van de gemeenteraad
2 en 5 november 2020, aanvang 
19.00 uur. De gemeenteraad zal, 
in verband met de maatregelen 
die genomen zijn om verspreiding 
van het corona virus tegen te gaan, 
vanuit huis vergaderen. Via https://
hendrikidoambacht.raadsinforma-
tie.nl/ kunt u deze openbare verga-
dering live volgen.

De agenda voor deze raad is als 
volgt samengesteld:

Maandag 2 november 2020
1.  Opening 
2.  Vaststellen van de agenda
3.  Spreekrecht burgers
4.  Notulen raadsvergadering
  5 oktober 2020
5.  Raadsvoorstel oprichting
  werkgeversvereniging
  Samenwerking
  Veiligheidsregio’s
6.  Programmabegroting
  2021-2024
6. a. Fracties reageren in 1e
  termijn op de Programma-
  begroting 2021-2024 in
  volgorde van grootte:
  SGP-CU, Gemeente Belangen,
  CDA, VVD, D66, PvdA, A.U.B.,

  EVA en Realistisch Ambacht
6. b College reageert in
  1e termijn
  Schorsing vergadering tot
  5 november 19:00 uur.

Donderdag 5 november 2020
  Heropening van de
  vergadering
6.  Programmabegroting
  2021-2024
6. c. Tweede termijn fracties te
  beginnen met Realistisch
  Ambacht, EVA, A.U.B., PvdA,
  D66, VVD, CDA, Gemeente
  Belangen en SGP-CU
6. d. Beantwoording college in
  tweede termijn
7.  Besluitvorming Programma-
  begroting 2021-2024
8.  Vaststelling van de Subsidie-
  plafonds 2021 en 2022 en
  het kennis nemen van het
  uitvoeringsprogramma 
9.  Sluiting 

U kunt de stukken via de gemeen-
tesite inzien: www.h-i-ambacht.nl/
gemeenteraad. In het scherm kunt 
u dan klikken op Vergaderstukken 
in raadsinformatie.

Wilt u uw mening geven over een 
agendapunt? Maak dan gebruik 
van het spreekrecht aan het be-
gin van de vergadering. Dit moet 
u ten minste twee werkdagen voor 
de vergadering melden bij de grif-
fier. De griffier is bereikbaar via 
telefoonnummer 14 078 en e-mail 
gh.logt@h-i-ambacht.nl. U geeft 
dan aan over welk onderwerp u 
iets wilt zeggen. Vermeldt ook uw 
naam, adres en telefoonnummer.

Tijdens de vergadering krijgt u 
maximaal vijf minuten het woord 
van de voorzitter. Wanneer er meer-
dere insprekers zijn gaat dit in 
volgorde van aanmelding. De totale 
spreektijd bedraagt dertig minuten. 
Meer over het spreekrecht kunt u 
lezen in de gemeentegids en op de 
gemeentesite.

Collecte
Alzheimer Nederland
2 t/m 7 november

De officiële publicaties van deze 
week vindt u na de infographic 
over de begroting en de eerste 
reacties van de politieke partijen.

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram



Sociaal, Welzijn, Educatie

waar gaat het naar toe?

Peildatum 
31-12-2019:
31.181 inwoners32,8

MILJOEN

uitgaven

De totale uitgaven voor 2021 
zijn begroot op 87,4 miljoen.

= Begrotingsaldo: € 63.000

87
MILJOEN

,4

Onderwijs, sport, cultuur, recreatie, inkomensregelingen, WMO, jeugdzorg 32.805.000€ 1.049€

Ruimtelijke ordening, 
economie en wonen

2,9

MILJOEN

Economie, bedrijvenloket, milieu, ruimtelijke ordening, wonen en bouwen 2.937.000€ 94€

Buitenruimte

Verkeer en vervoer, openbaar groen, riolering, afval, begraafplaats 13.948.000€ 446€

Veiligheid, dienstverlening, 
bestuur en middelen

Openbare orde, brandweer, bestuur en overhead, burgerzaken, treasury 12.675.000€ 405€

Grondbedrijf ± Overig

25,0

MILJOEN

De Volgerlanden, Ambachtsezoom en Centrumgebied

Storting reserves

24.893.000

111.000

€

€

796

4

€

€

verkocht

13,9

MILJOEN

12,7

MILJOEN

inwoner

€

Meer lezen over de onderwerpen uit deze jaarstukken? 

Dat kan heel gemakkelijk via: 

hendrik-ido-ambacht.begrotingsapp.nl

Begrotings-app

begroting 2021                 In een Oogopslagbegroting 2021                 In 

Op deze pagina's vindt u een samenvatting van de gemeentebegroting en de 
in- en uitgaven van de gemeente. Het geeft u een beeld van wat wij het 
komende jaar willen bereiken, wat daarvoor gedaan wordt en wat dat kost. De 
ambities uit ons coalitieprogramma 'Gewoon Ambacht' staan hierin centraal. 
Komend jaar wordt het laatste volledige jaar van deze coalitieperiode. Veel 
ambities uit het programma zijn inmiddels gerealiseerd en andere staan op 
het punt uitgevoerd te worden. Tegelijkertijd vinden onder invloed van 
COVID-19 ingrijpende economische en maatschappelijke ontwikkelingen 
plaats. Het is onze uitdaging hierin mee te bewegen en tegelijkertijd ook de 
ambities uit het collegeprogramma te realiseren. In verbinding met onze 
inwoners, verenigingen, maatschappelijke instellingen, bedrijven en de regio 
gaan we deze uitdaging aan. Zo doen we dat in Ambacht. 

Ambities waarmaken uit 'Gewoon Ambacht'; ondanks uitdagingen.

Het college van burgemeester en wethouders

inkomsten

waar komt het vandaan?
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87
MILJOEN

,4

Totale inkomsten 
voor 2021 

44,9

Rijksbijdragen

14 ,3

Grondbedrijf

Lokale belastingen 
en he�ngen

0,9
Beschikking

over reserves

2,5
Overige inkomsten

24,8verkocht

Kengetallen

Aandeel samenwerkingsverbanden  
(GR Drechtsteden, Dienst Jeugd 
& Gezondheid)

Eigen vermogen

Langlopende schulden

Aantal inwoners

Aantal woningen

€ 29.180.000

€ 46.805.000
€ 101.750.000
31.278
12.372 

€

Per 1 januari 2020

?

            rioolheffing Woningeigenaar:           €128,52Meerpersoonshuishoudens:   €59,52Eenpersoonshuishoudens:     €29,76

             AfvalstoffenheffingMeerpersoonshuishoudens: €350,64Eenpersoonshuishoudens:   €246,72

          HondenbelastingEerste hond      €125,28Volgende honden €205,56 per hond

          Hondenbelasting
          Hondenbelasting

Hoeveel betaal ik in 2021* aan:

De OZB wordt, met uitzondering 
van de inflatiecorrectie, 

niet extra verhoogd. * onder voorbehoud vaststelling raad

"Dat komt omdat Hendrik-Ido-Ambacht een gezond ¢nancieel beleid 
heeft waardoor wij goede voorzieningen kunnen bieden tegen accepta-
bele lasten. Ontwikkelingen, ontstaan door COVID-19, zorgen wel voor 
onzekerheden en uitdagingen. We blijven dan ook ¢nancieel voorzichtig. 
Om de kosten voor afvalverwerking te kunnen dekken stijgt de komende 
drie jaar de afvalsto£enhe�ng. Door ons afval beter te scheiden, kunnen 
we er samen voor zorgen dat de verhoging van deze kosten beperkt blijft."
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Begroting 2020 raadsfracties

Op maandag 2 november 
en donderdag 5 november 
behandelt de gemeenteraad 
de begroting 2021-2024. 
Op deze pagina’s leest u 
alvast de eerste algemene 
reactie van de politieke 
partijen op de begroting. Dit 
is de start van het gesprek 
dat zij op 2 en 5 november 
voeren. Op beide avonden 
begint de raadsvergadering 
om 19.00 uur. Vanwege de 
coronamaatregelen vergadert 
de raad zonder publiek. U 
kunt de vergadering online 
volgen via de website van de 
gemeente.

De begroting voor het volgende jaar is 
klaar. Dit document is erg belangrijk. Het 
is de financiële vertaling van de keuzes 
die zijn gemaakt.

Waar zijn we blij mee?
• De Ambachtse identiteit is onveranderd 

sterk. Dat is: ruimte, groen, veiligheid, 
betrokkenheid, omzien naar elkaar en 
rust (op zondag).

• De begroting is sluitend en de onroeren-
dezaakbelasting (afgezien van de infla-
tiecorrectie) zal niet worden verhoogd.

• En weer is een hagelnieuw schoolge-
bouw bijna klaar. Vorig jaar was dit zo, 
en nu weer. Ook alle andere scholen 
krijgen de komende jaren een nieuw 
gebouw. 

• Voorkomen is beter dan genezen. In 
het preventieplan (dat bijna klaar is), 
staat dit ook. Wij hebben ons ingezet 
om echtscheidingspreventie een pro-
minente plaats te geven. Stabiele ge-
zinnen zijn immers de basis.

• Onze gemeente krijgt miljoenen van de 

Rijksoverheid (vanuit de Regiodeal). 
Dit geld gebruiken we goed voor het 
project Noordoevers en het nieuwe Wa-
terbusplein. 

• Groen is goed. Naast de aandacht voor 
duurzaamheid (die soms niet zichtbaar 
is), planten we ook honderden extra 
bomen en renoveren speelplekken.

Waar vragen we aandacht voor?
• Het zal economisch minder worden. 

Onze oproep is om nu juist actief te in-
vesteren. Dit draagt bij aan de werkge-
legenheid en de bouwkosten zijn lager. 

• Een schone gemeente is in ieders be-
lang. Zwerfafval is een doorn in ons 
oog. Op sommige plekken zien wij dit 
te veel. Wat ons betreft controleren we 
vaker en treden harder op.

• De kosten van de Jeugdzorg lopen op. 
Jaar op jaar worden de budgetten over-
schreden en we krijgen vanuit de regio 
onvoldoende inzicht in hoe dit kan. Het 
moet duidelijk worden wat we onder 
jeugdzorg verstaan. Natuurlijk moet de 

zorg beschikbaar blijven voor het kind 
dat het nodig heeft.

Onzekerheid en zekerheid
Het is een onzekere tijd. COVID-19 zorgt 
dat alles anders is. De financiële situatie 
is onzeker. Daarom zijn wij blij dat er een 
pot geld beschikbaar is voor de gevolgen 
van de crisis. Maar daarmee redden we 
het niet. Laten we oog hebben voor el-
kaar, zeker voor kwetsbare inwoners en 

ouderen. Eenzaamheid ligt op de loer. 
Er is veel onzekerheid. Maar het is onze 
overtuiging dat God de Heere regeert en 
Hem zeker niets uit de hand loopt.

Nog vragen?
Heeft u een vraag of opmerking? Bel ons 
gerust op telefoonnummer 078 681 7273, 
mail naar fractie@h-i-ambacht.sgp-chris-
tenunie.nl of kom langs op ons maande-
lijkse fractiespreekuur. 

Vooruitblikken in een onzekere tijd

V.l.n.r.: Cees Timmers, Jeroen van der Laan, Leo Platschorre, Martine Kamphuis,
Bart van Ginkel, Erik van Hartingsveldt en Peter Boudewijn.

Terwijl we plannen maken voor komend 
jaar, beseffen we in welke bijzondere tijd 
we leven. De gevolgen van de Coronacri-
sis zijn enorm: eenzaamheid ligt op de 
loer, voor veel ondernemers is het een 
spannende periode, het verenigingsleven 
is enorm veranderd. Juist in deze bijzon-
dere tijd, waarin veel niet meer vanzelf-
sprekend is, vindt het CDA onderlinge 
verbondenheid tussen mensen belangrijk. 
Daar zetten we ons ook in 2021 voor in.

Met elkaar een mooi dorp vormen!
Veel ambities uit het coalitieprogramma 
zijn in uitvoering. Samen met partners 
is een preventieplan opgesteld om te 
voorkomen dat mensen (zwaardere) zorg 
nodig hebben; zo werken we aan het be-
houd van goede én betaalbare zorg voor 
iedereen. De nieuwbouw van scholen vor-
dert gestaag en we bepaalden welke plek-
ken we in Ambacht groen willen houden. 
In 2021 werken we verder aan de gestelde 
ambities.
Met onze inwoners willen we nadenken 

hoe Ambacht er in de toekomstige jaren 
gaat uitzien. Financieel staan we er - in 
vergelijking met veel andere gemeenten 
- niet slecht voor. Met een sluitende be-
groting is er ruimte voor ambities op het 
gebied van zorg, natuur, cultuur en het 
maatschappelijk initiatief. Voor het CDA 
is dat laatste van groot belang: mensen, 
buurten, sportclubs, verenigingen, scho-
len, kerken, zorginstellingen, bedrijven: ze 
leveren allemaal een unieke bijdrage aan 
de samenleving. Het is de taak van de 
overheid om die bijdrage waar nodig te 
faciliteren, en de financiële middelen daar 
op zorgvuldige wijze voor in te zetten.

Ruimte om te ontmoeten
en samen te leven
Het versterken van onze sociale samenle-
ving vraagt om meer ontmoetingsmoge-
lijkheden in de buitenruimte, meer groen 
en recreatieruimte bij inrichtingsplannen. 
Hier werken we aan bij het nieuwe wa-
terbusplein, een bruisend centrumgebied, 
Cascade als multifunctioneel ontmoetings-

centrum en het groen houden van te ont-
wikkelen locaties.

Passend wonen en werken zijn voorwaar-
den voor een Ambacht waar het goed 
toeven is. We ondersteunen de inzet op 
nieuwbouw voor jongeren en ouderen, 
en de aanleg van duurzame bedrijventer-
reinen die zorgen voor nieuwe werkgele-
genheid. Alles met oog voor ons groene 
dorpskarakter en gebruik van duurzame 
energiebronnen.

Samen werken aan een mooi, goed en (fi-
nancieel) gezond 2021!
Het CDA is blij met het degelijke financiële 
beleid, zeker gezien de onzekerheden 
door Corona-effecten. Financiële risico’s 
zien we in de energietransitie en groei van 
uitgaven voor (jeugd)zorg. Samenwerking, 
regionaal én lokaal, het niet uit de weg 
gaan van moeilijke keuzes, en participatie 
van maatschappelijke partners én inwo-
ners, zijn essentieel om deze het hoofd 
te bieden.

Vooruitkijken in onderlinge verbondenheid

V.l.n.r.: Wenny van der Hee-Pasterkamp, Anneloes Vlasblom-van der Vlies,
William Lagendijk, Henk de Waard. Vragen en opmerkingen horen we graag!
Dat kan via cdahiambacht@gmail.com of hia.cda.nl.

Deze begroting is de op één na laatste 
van deze raadsperiode. De raadsperiode 
waarin Gemeente Belangen bestuurlijke 
verantwoordelijkheid heeft. Wij kunnen 
niet ontevreden zijn. Steeds meer van 
onze plannen worden gerealiseerd. Wat 
wel lastig is in deze tijd is dat er, vooral 
door het Corona-tijdperk een onzekere 
toekomst voor ons ligt.

Uitdagingen zijn er voldoende. Zo zal er 
binnenkort worden gestart met het re-
aliseren van het Mobiliteitsplan en de 
omgevingsvisie en -wet. Deze laatste 
gaat het de inwoners bijvoorbeeld mak-
kelijker maken bij de aanvraag van ver-
gunningen. Voor Gemeente Belangen is 
het vanzelfsprekend dat de inwoners bij 
deze vraagstukken zoveel mogelijk en 
vooraf, worden betrokken.

Financiën
Gemeente Belangen is blij dat, zeker in 
deze tijd, de financiën van onze gemeen-

te op orde zijn. Hulde aan het college 
dat daarvoor verantwoordelijk is. Het is 
goed dat de OZB, behalve de gebruikelij-
ke inflatiecorrectie, niet wordt verhoogd. 
De afvalstoffenheffing zal daarentegen 
de komende drie jaar licht stijgen.

Gemeente Belangen probeert op allerlei 
manieren onze inwoners duidelijk te ma-
ken dat het scheiden van afval in onze 
gemeente beter kan en moet. Op de 
begroting is zelfs sprake van een klein 
overschot. Op dit moment is het niet 
duidelijk wat de Rijksoverheid aan finan-
ciële steunmaatregelen heeft voor de ge-
meentes. Daar tegenover staan de extra 
kosten die onze gemeente moet maken 
vanwege de Corona-crisis. Afwachten 
dus hoe deze zaken zich de komende 
periode zullen ontwikkelen.

Sociaal Domein
Gemeente Belangen hecht zeer aan na-
bijheid en toegankelijkheid van zorg, 

hulp en ondersteuning. Wij vinden dat 
de samenleving van ons allemaal is en 
iedereen er bij hoort. Gemeente Belan-
gen heeft meerdere malen het belang 
van het zo snel mogelijk opheffen van 
wachtlijsten aangegeven. Vrijwilligers en 
mantelzorgers zijn onmisbare steunpila-
ren in onze gemeente. Er dient voldoen-
de aandacht voor deze mensen te zijn. 
Het mag niet gebeuren dat deze groep 
overbelast raakt.

Leefomgeving en duurzaamheid
Duurzaamheid moet in alle vormen bin-
nen de leefomgeving gemeengoed wor-
den. Voor goede en prettige woonkwa-
liteit vormen groen en gezonde lucht 
essentiële elementen. Het vervangen 
van gerooide bomen is begonnen. Ge-
meente Belangen is blij dat er daarnaast 
zelfs meer bomen worden geplant.

Openbare orde en veiligheid
Bij goed wonen hoort een veilige leef-

omgeving. Veiligheid speelt altijd en 
overal een rol. In de directe omgeving 
van scholen, veiligheid voor fietsers en 
veiligheid in de directe woonomgeving. 
Gemeente Belangen zal met onze wet-

houder in het college zich natuurlijk ook 
de komende jaren  blijven inzetten voor 
de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht. 
Zie voor meer info: www.gembel.nl

Bij Gemeente Belangen is het glas half vol

V.l.nr.: Melis Nugteren, Jacob Lieben, Cinthus van der Lei, Jaenela Dosset,
Marjet Vogelaar-Korpershoek, Arie Mol, Marien Braber.

Sommige fractiefoto’s zijn gemaakt
voor de COVID-crisis. 
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De gemeente maakt elk jaar 
de begroting. Daarin staat 
welke plannen de gemeente 
voor het komende jaar heeft, 
wat die plannen kosten 
en welke inkomsten zij 
verwachten. De begroting is 
een belangrijk instrument van 
de raad om te sturen op de 
plannen van het college. Door 
de begroting vast te stellen, 
geeft de gemeenteraad het 
college toestemming om 
geld uit te geven aan de 
afgesproken activiteiten.
Door het jaar heen houdt de 
gemeenteraad een vinger aan 
de pols bij de uitwerking van 
de plannen.

Wilt u de begroting inzien?
U vindt de begroting hier:
https://hendrik-ido-
ambacht.begrotingsapp.nl/
begroting-2021

De COVID-19 (Corona) pandemie raakt 
ons allemaal.  In de wereld, Nederland en 
in Hendrik-Ido-Ambacht staat soms letter-
lijk het dagelijks leven stil. Deze moeilijke 
periode heeft lokaal een ingrijpend effect 
op onze inwoners, bedrijven, verenigin-
gen en de gemeente zelf. Deze situatie 
zal het komend jaar zeker nog van grote 
invloed zijn op de nu voorliggende plan-
nen en financiën van de gemeente.

De lokale economie toont nog volop 
activiteiten, te verwachten is dat in het 
komend jaar helaas een teruggang plaats 
zal vinden.

Opgepakt
Tot onze tevredenheid hebben we gezien 
dat veel zaken waar we aandacht voor 
vragen worden opgepakt.

Zo is er gehoor gegeven aan de oproep 
van de VVD om naast ondernemers ook 
de verenigingen door deze moeilijke pe-
riode te helpen. Naast de landelijke re-
gelingen, geeft de gemeente een kwijt-
schelding van de huren van de binnen- en 

buitensporten en Cascade. Vorig jaar 
heeft de VVD aandacht gevraagd voor 
meer veiligheid en handhaving bij over-
last. Afgelopen jaar zijn er camera’s ge-
plaatst in het Sophiapark en zien we dat 
het budget voor handhaving structureel 
is verhoogd.

En doorzetten
Ondanks de onzekerheid die Corona met 
zich meebrengt op sociaal, economisch 
en financieel gebied, laat de voorgestelde 
begroting een klein positief saldo te zien. 
Voor de VVD zijn er punten in deze begro-
ting waar we aandacht voor vragen:

• Nog onduidelijk is wat alle maatregelen 
voor duurzaamheid en energietransitie 
de inwoners echt gaan kosten. Voor de 
VVD is het uitgangspunt dat gekeken 
wordt naar haalbare, betaalbare en 
toekomst vaste oplossingen.

• Zoals door de VVD vorig jaar al ver-
wacht, zijn de geplande bezuinigingen 
bij de Drechtsteden op het sociaal do-
mein niet gehaald. De kosten lopen als 

maar op, de VVD blijft aangeven dat er 
moet worden ingegrepen en dat er dui-
delijke keuzes gemaakt moeten worden.

• Komend jaar wordt er een nieuw mo-
biliteitsplan gemaakt: ook daar blijven 
wij aandacht vragen voor (verkeers-)
veiligheid bij de inrichting van de bui-
tenruimte zoals bijvoorbeeld veilige 
fietspaden, oversteekplaatsen en kruis-
punten.

• Het Centrumgebied van Emmasingel 
tot Hoge Kade krijgt een mooie ontwik-

keling. Met meer passende woningen 
in een behoorlijk groene en waterrijke 
omgeving. Hierbij wordt voor ons Cas-
cade de multifunctionele ontmoetings-
plaats op alle dagen van de week.

Hier moeten we allemaal aan werken
De VVD betreurt het dat de afvalheffing 
omhoog gaat. Wij vinden dat echter de 
prijs voor onze Mollen en voor het feit 
dat afvalscheiding bij de bron in ons dorp 
nog onvoldoende wordt toegepast. Wij 
blijven voorstander van nascheiding.

Onzekere tijden

V.l.nr.: Jauharina Oelfke-ten Seldam, Aat Ouwerkerk.

De Partij van de Arbeid steunt de begroting 
van het college van burgemeester en wet-
houders voor 2021 en volgende jaren. Maar 
de PvdA constateert dat we nog niet weten 
welke gevolgen de corona-crisis heeft op 
de inkomsten en vooral de uitgaven van 
de gemeente. Die gevolgen zijn nog niet 
verwerkt in de cijfers waarover de gemeen-
teraad nu een beslissing moet nemen.

De PvdA roept op om verantwoord om te 
gaan met de financiële ruimte. Er is al niet 
veel geld dat besteed kan worden aan uit-
gaven met een sociaal karakter. We zijn er 
bijvoorbeeld voor dat de gemeente geld 
besteed aan kunstgrasvelden. En het gaat 
dan meteen om flinke bedragen. Maar 
dan moet ook worden geregeld dat de 
gemeente eigenaar wordt van die velden.

Fietsenstalling
Onlangs heeft de PvdA opnieuw een motie 
ingediend om een bewaakte fietsenstal-
ling in te richten aan de achterkant van 

De Schoof. Zo’n stalling moet een einde 
maken aan diefstal van fietsen waardoor 
mensen nu niet met een dure elektrische 
fiets naar De Schoof komen. De stalling 
is bovendien een goede gelegenheid om 
mensen met een afstand tot de arbeids-
markt aan werk te helpen.

De gemeenteraad heeft de motie van de 
PvdA opnieuw aangenomen. Er wordt dus 
geld gereserveerd voor een bewaakte 
fietsenstalling aan de achterkant van De 
Schoof in de gemeentebegroting voor 
2022.

Participatie
De PvdA wil graag meer mensen laten 
meepraten over plannen van de gemeente. 
Bijvoorbeeld over plannen die nu worden 
gemaakt voor de inrichting van de ge-
meente, in het kader van de nieuwe om-
gevingswet.

De PvdA constateert dat er te weinig wordt 

gedacht aan de invloed van burgers op 
de verandering in de manier waarop we 
omgaan met energie. Er zou duidelijkheid 
moeten komen over de manier waarop 
de kosten worden betaald voor verande-
ringen als we over een aantal jaren geen 
aardgas meer gebruiken.

Sociaal
De PvdA is verheugd over plannen om 
nieuwe sociale huurwoningen te bouwen 
in Ambacht. Bijvoorbeeld aan de Margriet-
straat en mogelijk ook in het centrumge-
bied. Er is in Ambacht behoefte aan wo-
ningen die betaalbaar zijn voor mensen 
die wat minder geld kunnen uitgeven. De 
PvdA is ook blij met de sociale houding 
van de regering en aansluitend de ge-
meente in het kader van de corona-crisis. 
Het is nu gewoon om bedrijven die het 
moeilijk hebben te ondersteunen, waar-
door mensen hun baan kunnen behouden. 
Dat is iets waar de Partij van de Arbeid al 
veel langer op aandringt.

Onzekerheid over begroting 2021

V.l.n.r.: Arie Scheurwater, Bert van der Wulp, Maarten van den Heuvel.

Afgelopen jaar is een bijzonder jaar ge-
weest voor iedereen. Niet alleen in onze 
woonplaats maar over de gehele wereld 
heeft zich een moeilijk te behandelen 
virus verspreid. Wij zijn bevoorrecht dat 
we in een mooi ruim opgezet dorp met 
veel groen leven. Ondanks de vele onze-
kerheden moeten we belangrijker zaken 
in het leven door laten gaan. We moe-
ten zorgen dat de voorzieningen open 
blijven en werkgelegenheid zo goed 
mogelijk in stand blijft in Hendrik-Ido-
Ambacht.

Duurzaamheid
D66 omarmt de initiatieven die lokaal 
worden ondernomen om te investeren in 
zonnepanelen en groene daken om  een 
duurzamer dorp te worden. D66 maakt 
zich zorgen over de betaalbaarheid voor 
woningeigenaren om afscheid te nemen 
van het gas.

Sportvoorzieningen
Wij hebben mooie voorzieningen zoals 
het park waarin sportvelden met actieve 
sportverenigingen. D66 zal waar moge-
lijk de verenigingen steunen wanneer er 
in de afgelopen tijd financiële proble-
men zijn ontstaan en met elkaar oplos-
singen proberen te vinden. Het nieuwe 
mooie energie neutrale zwembad heeft 
niet de gastvrijheid wat het oude zwem-
bad voor de inwoners van Ambacht  had. 
D66 blijft overtuigd dat  in deze tijd het 
zwembad op zondag een aantal uren 
geopend moet zijn. Wij zijn van mening 
dat  voor de inwoners van ons dorp  de 
gelegenheid moet komen dat men een 
abonnement kan kopen. Zwemmen moet 
niet tot een dure sport gaan behoren, 
maar voor iedere zwemliefhebber betaal-
baar blijven.

Jeugd en jongeren
Voor de jeugd en jongeren is er de af-
gelopen jaren veel veranderd. De jeugd-
zorg vraagt veel aandacht van gespeci-
aliseerde mensen die zoveel mogelijk 
hulp bieden en iedereen zal geholpen 
moeten worden. Voor de jeugd is het 
moeilijk om plekken te vinden waar 
vertier in kleine groepen is toegestaan. 
D66 wil graag in gesprek gaan met de 
jongeren om samen te kijken wat de 
mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. 
Belangrijk hierbij is dat met de jongeren 
naar oplossingen wordt gezocht. D66 zal 
het initiatief van een jeugdgemeente-
raad zeker ondersteunen.

Slot
Wij hebben uit een groot aantal onder-
werpen waar de politiek mee bezig is er 
een paar (duurzaamheid, sportvoorzie-
ningen, jeugd en jongeren) naar voren 

gehaald. Deze keuze is gemaakt omdat 
wij ons goed realiseren dat we in een 
tijd leven met meer onzekerheden dan 
zekerheden. Dit is een tijd waarin wij 
niet allerlei beloftes kunnen doen die 
wij onmogelijk door de gevolgen van de 
Coronacrisis niet na kunnen komen. D66 

zal de Raadsvoorstellen die ten goede 
komen aan getroffen inwoners zoveel 
mogelijk steunen.

De fractie van D66 wenst iedere inwoner 
van Hendrik-Ido-Ambacht een goede ge-
zondheid toe.

Met elkaar de toekomst in

Marijke Gommans-Dane, Marcel de Groot, Hans Neijman, Frank Verbrugge.
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Onlangs is de begroting 2021 gepresen-
teerd, voorwaar een begroting die nog 
steeds een positief resultaat oplevert. 
Gezien de huidige economische ontwik-
kelingen is dit een begroting met de no-
dige onzekerheden voor de toekomst. De 
fractie van Ambacht Uw Belang (A.U.B.) 
ziet financieel slecht weer aankomen. 
Vanaf 2022 ontkomt ook onze gemeente 
niet aan ingrijpende maatregelen. Met 
name op het gebied van zorg stapelen 
de kosten zich sneller op. De rijksbijdrage 
voor de zorg dekt al jaren niet de kosten 
die hier mee gemoeid gaan. Financiële 
problemen worden doorgeschoven naar 
de toekomst. Ondanks toekomstige uit-
dagingen wil A.U.B. het college prijzen 
voor de wijze waarop zij er wederom in 
geslaagd zijn een sluitende begroting aan 

te leveren. Prudent begroten over de af-
gelopen jaren heeft hier toe geleid.

Toekomst van Onroerend Zaak Belasting
Over de ontwikkeling van de Onroerend 
Zaak Belasting maken wij van A.U.B. ons 
wel zorgen. De jarenlange stijging van de 
prijzen van onroerend goed zorgen ervoor 
dat de lasten van huizenbezitters steeds 
verder omhoog gaan. Ook al stijgt de OZB 
slechts met de inflatie dan nog vinden wij 
dit een ontwikkeling die geen gelijke tred 
houdt met de inkomensontwikkeling van 
de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht. 
Wij zullen tijdens de begrotingsbehande-
ling hier dan ook aandacht voor vragen. 
Met de huidige ontwikkelingen in het ach-
terhoofd zit niemand te wachten op een 
lastenverzwaring door de lokale overheid.  

Lasten voor burgers
A.U.B. zal de ontwikkelingen van de las-
ten de komende periode nauwlettend in 
de gaten houden, ook waar het de ener-
gietransitie aangaat. A.U.B. is voor een 
welvarend Ambacht, iets waar energie-
armoede niet in past. Naast inkomen is 
woongenot een punt waar we als A.U.B. 
continu aandacht voor blijven vragen.

Woongenot
Woongenot en veiligheid gaan hand in 
hand, in de afgelopen periode hebben 
we gemerkt dat veiligheid niet altijd de 
aandacht krijgt die het verdiend. Wij zul-
len regelmatig het onderwerp veiligheid 
ter tafel brengen, ook tijdens de begro-
tingsbespreking.

Het mooie weer is over

V.l.n.r.: Harm Groenendijk, Jan Struik, Jan Siefkes.

Het college van burgemeester en wet-
houders is er in geslaagd een sluitende 
begroting te presenteren voor 2021. Dit 
ondanks de turbulente ontwikkelingen, 
die in 2020 op de gemeente afkwamen. 
Denk hierbij aan de coronacrisis. Het 
rijk komt met geld over de brug en stelt 
aan de gemeenten € 566.000.000,00 
beschikbaar om de gemiste inkomsten 
goed te maken en om de extra uitgaven 
te kunnen betalen. Ook is er een extra 
sociaal budget voor jeugdzorg en schul-
denaanpak. De tarieven van de afvalstof-
fen en rioolheffing worden geïndexeerd 
met resp. 4,8% en 2,1%. Tarief OZB zal 
worden verhoogd met de inflatiecorrec-
tie.

Echt Voor Ambacht vraagt het college 
extra aandacht te hebben voor inwoners 
die financieel slachtoffer worden of drei-
gen te worden van COVID-19.

Omgevingswet
In 2022 wordt de omgevingswet van toe-
passing. Hiertoe zal een omgevingsvisie 

worden – in samenspraak - opgesteld. In 
deze visie worden keuzes gemaakt voor 
de leefomgeving in onze gemeente. De 
omgevingswet brengt alle ruimtelijke fa-
cetten - uit een aantal wetten - samen. 
Grote verandering is dat men bij plan-
nen voor bijv. een bouwwerk eerst de 
omgeving dient te raadplegen, waardoor 
bezwaren worden voorkomen.

Van het gas af?
In 2015 tekende Nederland het Kli-
maatverdrag van Parijs. Hoofddoel: In 
Nederland - dus ook in onze gemeen-
te - moeten alle huizen van het gas af 
t.b.v. minder CO2-uitstoot. Voor oudere 
woningen wordt dit een kostbare zaak. 
In nieuw te bouwen wijken kunnen wo-
ningen voorzien worden van alternatieve 
energiebronnen. Er moeten nu geen on-
omkeerbare stappen worden gezet. Gas 
kan worden afgekoppeld wanneer er een 
volwaardig, betaalbaar en betrouwbaar 
alternatief is zoals aardwarmte of water-
stof. Bij het laatste kunnen de gasbuizen 
opnieuw worden gebruikt.

Verkeersveiligheid
Zoals bekend hebben op de Laan van 
Welhorst al ongelukken plaatsgevonden. 
Dit heeft naar de inzichten van onze frac-
tie alles te maken met het rijgedrag van 
weggebruikers. Natuurlijk wil EVA dat de 
gemeente daar paal en perk aan gaat 
stellen. Een oplossing zou kunnen zijn 
het aanbrengen van rotondeplateaus. De 
verhoging, die op enkele meters voor de 
werkelijke rotonde begint, zorgt er voor 
dat moet worden afgeremd. De plateaus 
zouden ook kunnen worden gesitueerd 
bij de straten die op de Laan van Wel-
horst aansluiten. Ook de Rietlaan zou 
hiervoor in aanmerking kunnen komen.

Interesse?
Interesse in de politiek? Kijk dan op 
www.eva-hia.nl, mailen kan ook info@
eva-hia.nl. EVA is op zoek naar inwoners 
die ons team komen versterken. Als het 
Echt Voor Ambacht gaat, word lid!

De kijk van Echt Voor Ambacht

V.l.n.r.: Adrie Scheurwater, Ary Cramer, Arno Stam.

Deze begroting geeft in hoofdlijnen weer 
waaraan uw belastinggeld uitgegeven 
gaat worden in 2021. Naast de inhoude-
lijke beoordeling van alle plannen is het 
belangrijkste punt voor Realistisch Am-
bacht om scherp te blijven op verborgen 
kosten en subsidies voor klimaat/energie 
en duurzaamheid. Daarnaast gaan we op 
zoek naar uw steun om onze partij uit te 
gaan bouwen!

Wij vinden de voorliggende begroting er 
financieel gezien goed uit zien, ook in 
meerjarig perspectief. Deze stijl van so-
lide, gedegen en realistisch financieel be-
leid is een stijl die u ook kunt verwachten 
van Realistisch Ambacht.

Wat echter nooit duidelijk wordt uit een 
gemeentelijke begroting zijn de verbor-
gen kosten en subsidies voor bijvoor-
beeld “klimaataanpak”, “energietransitie” 
en “duurzaamheid”. Deze extra kosten 
worden pas duidelijk op het moment dat 
de globale plannen een detailniveau die-
per uitgewerkt zijn tot raadsvoorstellen. 
Realistisch Ambacht beoordeelt uiteraard 
alle voorstellen op inhoudelijke basis 

maar kijkt zoals gezegd daarbij ook zeer 
kritisch naar uitgaven die gedaan worden 
voor klimaatplannen, energietransities, 
CO2 reductie enzovoorts. Voor deze uit-
gaven geldt meestal dat het een verspil-
ling van geld is aangezien het effect van 
deze uitgaven nog kleiner is dan een 
fractie van een druppel op een gloeiende 
plaat....

In die gevallen zullen wij dan ook niet in-
stemmen met die plannen, om te probe-
ren uw belastinggeld beter te besteden.

Een concreet voorbeeld hiervan is dat wij 
NOOIT zullen instemmen met plannen om 
(verplicht) van het gas af te gaan. Dit, 
omdat dit tot zeer hoge kosten zal leiden 
voor onze inwoners. Ofwel direct ofwel in-
direct via allerlei overheidssubsidies die 
we uiteindelijk ook met zijn allen zullen 
moeten betalen.

Ook het modieuze begrip “duurzaamheid” 
benaderen wij kritisch. Stelregel hierbij is 
voor ons dat we akkoord kunnen gaan 
met de vaak duurdere duurzaamheids-
opties als daar ook een concrete, maar 

vooral realistische, terugverdientijd aan 
gekoppeld is. Dat gold bijvoorbeeld niet 
voor de elektrische installatie van het 
nieuwe zwembad.

Naast deze politieke taken wordt 2021 
een heel belangrijk jaar voor Realistisch 
Ambacht. Dit wordt het jaar waarin we 
de partij gaan uitbouwen tot een volwas-
sen niveau waardoor we in de volgende 
periode ook daadwerkelijk zaken zullen 
kunnen realiseren. We gaan op zoek naar 
potentiële raadsleden, ondersteuners, 
wethouderskandidaten, bestuursleden, 
politiek actieve leden, campagneteamle-
den en donateurs.

Mocht u nu al interesse hebben om meer 
te weten over onze plannen, schroom dan 
niet om in contact te treden via de tele-
foon (06-24829641) of email info@realis-
tischambacht.nl.

Dit wordt een fantastisch jaar!

Oene Doevendans
Fractievoorzitter Realistisch Ambacht

Realistisch Ambacht waakt over uw geld (en zoekt hulp)

Oene Doevendans



Officiële publicaties woensdag 28 oktober 2020

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 www.sophia.nl voor openingstijden)

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam

• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam

• Tromplaan 49, sociaal wijkteam

Nieuwe aanvragen - RECTIFICATIE*

Nieuwe aanvragen*

Ingetrokken aanvraag op eigen verzoek*

Verleende omgevingsvergunningen**

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Dreef 21 plaatsen aanbouw bouwen, planologisch afwijken 5 oktober 2020

Bedrijvenpark Ambachtsezoom bouwen bedrijfsverzamelgebouw bouwen, uitweg maken, hebben 15 oktober 2020
kavel B  of veranderen

Bedrijvenpark Ambachtsezoom bouwen bedrijfsverzamelgebouw bouwen, uitweg maken, hebben 14 oktober 2020
kavel F  of veranderen

Langeweg 21 inpandig realiseren 2e bufferbewaarplaats en 2e vuurwerkbewaarplaats bouwen 9 oktober 2020

Noordeinde 118A aanbrengen gevelreclame en plaatsen 2 vlaggenmasten bouwen, handelsreclame toestaan 7 oktober 2020

De Hooge Donck 33 realiseren aanbouw garage en bouw filterput t.b.v. vijver bouwen 7 oktober 2020

Noordeinde ongenummerd realiseren van complex met kleinschalige opslagruimten bouwen 1 oktober 2020

Reeweg 114 realiseren nokverhoging achterzijde en dakkapel voorzijde bouwen 17 oktober 2020

Langeweg 33 plaatsen damwand bouwen 20 oktober 2020

IJdenhove 238 plaatsen vlaggenmast bouwen 20 oktober 2020

* 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.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ma-
ken bekend dat zij in het kader van 
de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voornemens zijn vergun-
ning te verlenen voor wat betreft de 
volgende activiteiten:

Activiteiten: In gebruik nemen of ge-
bruiken van een bouwwerk met het 
oog op de brandveiligheid.

Voor: Aanvraag vergunning brandvei-
lig gebruik voor huisvesting nieuwe 
school.

Locatie: IJdenhove 238 te Hendrik-
Ido-Ambacht.

De aanvraag, de ontwerp-beschik-
king en de bijbehorende stukken lig-
gen met ingang van 29 oktober 2020 
gedurende zes weken ter inzage in 
het gemeentehuis te Hendrik-Ido-

Ambacht. Ook is het plan in te zien 
op de gemeentelijk website.
Tijdens de periode van ter inzage 
legging kunnen schriftelijk zienswij-
zen worden ingebracht. Zij moeten 
worden gericht aan ons College en 
worden verzonden aan Gemeente 
Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 

3342 AE Hendrik-Ido-Ambacht.

Wij maken u erop attent dat slechts 
beroep tegen de uiteindelijke be-
schikking kan worden ingediend als 
ook een zienswijze is ingebracht te-
gen de ontwerp-beschikking en men 
belanghebbende is.


