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Berkman bouwt een gloednieuw 
concept voor duurzame mobiliteit 
op Bedrijvenpark Ambachtsezoom: 
een ‘MobilityHUB’. De kavel wordt 
ingericht volgens de hoge duur-
zame eisen van het bedrijvenpark.

“We realiseren hier één van de drie 
waterstofstations in de Drechtste-
den”, zegt Pieter Berkman. “Ook 
komt er een vulpunt voor groen gas, 
een (snel)laadstation voor elektri-
sche auto’s en een milieuvriende-
lijke carwash. We vullen dit aan met 
diensten die mobiliteit efficiënter 
maken en passen in deze tijd, denk 
aan ruimtes voor flexwerk, deel-
auto’s, -scooters en -fietsen en een 
pick-up point voor pakketten”.

Duurzame mobiliteit
Wethouder André Flach is blij met 
de keuze van Berkman voor circulair 
Bedrijvenpark Ambachtsezoom. “Zij 
gaan hier een innovatief concept 
realiseren, dat goed aansluit bij 
onze duurzame ambities voor Am-

bachtsezoom. Waterstofvulpunten, 
laadstations en groen gas zijn een 
belangrijke stap naar duurzame mo-
biliteit. Daar is steeds meer vraag 
naar, voor personenvervoer, open-
baar vervoer en weg- en watertrans-
port. Ik heb er waardering voor dat 
dit familiebedrijf durft te blijven in-
noveren en zo de verantwoordelijk-
heid neemt in de energietransitie”.

Schone energie
Pieter Berkman: “Waarom Ambacht-
sezoom? Ons bedrijf bestaat 117 
jaar en maakte eerder de overstap 
van kolen naar vloeibare brandstof-
fen. Nu zetten we de volgende stap: 
naar schone energie. Ik vind het 
heel mooi om dit te doen op Am-
bachtsezoom, want wij denken dat 
de duurzame visie van dit nieuwe 
bedrijvenpark goed past bij onze vi-
sie op duurzame mobiliteit “.

Meer info vindt u op
www.ambachtsezoom.nl
en www.MobilityHUB.nl. V.l.n.r. wethouder André Flach, Ian van der Jagt en Pieter Berkman van Berkman bij een auto die rijdt op waterstof.

Berkman naar Bedrijvenpark Ambachtsezoom

Schoolbrengweek
Fietsend of lopend naar school
Tijdens de SCHOOL OP SEEF School-
brengweek vragen wij basisschool-
leerlingen en hun ouders om zoveel 
mogelijk lopend of met de fiets naar 
school te gaan. De week vindt plaats 
van 14 tot en met 18 september.

In Ambacht spannen drie basisscholen 
zich hier extra voor in: De Klimboom, 
De Watervlinder en Villa Ambacht. 
Maar natuurlijk zijn ook basisschool-
leerlingen en ouders van andere scho-
len uitgenodigd om mee te doen.

Oproep verkeerswethouder Lafleur:
doe mee!
Ouders en kinderen dagen we uit om 
zoveel mogelijk lopend of fietsend 
naar school te gaan. Erg belangrijk, 
volgens verkeerswethouder Ralph 
Lafleur: “Minder auto’s rondom de 
school zorgt voor rust, overzicht en 
een veiligere schoolomgeving. Bo-
vendien is vaker samen lopen of fiet-
sen goed voor de verkeersvaardig-
heid, de leerprestaties én het milieu.”

SCHOOL OP SEEF
SCHOOL op SEEF is een lesprogram-

ma voor basisscholen en leerlingen 
in Zuid-Holland. Het biedt de school 
en zijn leerkrachten allerlei hulpmid-
delen om aan de slag te gaan met 
verkeersveiligheid op en rondom 
de school. Het project SCHOOL OP 
SEEF maakt onderdeel uit van de 
landelijke campagne ‘Maak een punt 
van nul’, die streeft naar 0 verkeers-
slachtoffers en die loopt van 12 tot 
en met 20 september.

Meer weten?
Kijk op www.schoolopseef.nl.

Verkeerswethouder Ralph Lafleur roept ouders en kinderen op mee te doen met de SCHOOL OP SEEF School-
brengweek.

Denk mee over het verkeer
Hoe beleeft u het verkeer in Ambacht? 
Geef uw reactie over bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid, parkeren en an-
dere mobiliteitsthema’s vanaf nu via 
www.h-i-ambachtmobiliteit.nl.

Op de interactieve kaart op deze 
website ziet u ook welke reacties an-
dere Ambachters in de afgelopen we-
ken hebben gegeven. We gebruiken 
de reacties bij het opstellen van een 
nieuw Mobiliteitsplan 2021-2030.

We verzamelen alle aandachts- en 

verbeterpunten van inwoners, onder-
nemers en belangenpartijen. Deze 
punten leggen we naast gegevens 
van de gemeente over het verkeer 
in onze gemeente. En we kijken naar 
verwachte ontwikkelingen in de toe-
komst voor het opstellen van een 
visie op verkeer en vervoer. Daarbij 
moeten we ook keuzes maken: we 
doen ons best om met zoveel moge-
lijk kansen en knelpunten rekening 
te houden. Volgens planning is het 
plan in 2021 klaar.

Er zijn al meer dan 400 inzendingen. Reageert u ook?
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Meer informatie op
www.h-i-ambacht.nl

Agenda

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Werk in de wijk

 Ambachtsezoom: bouwrijp ma-
ken toekomstig bedrijvenpark.

 Tot eind december 2020

 Laan van Welhorst: asfalte-
ringswerkzaamheden.

 Afsluiting vanaf de gemeente-
grens Zwijndrecht tot en met 
de rotonde aan de Sophialaan.

 7 september t/m 11 september 
2020

 Aalborg Haackslaan - De Veld-
oven: verwijderen van de brug 
gelegen tussen genoemde 
straten i.v.m. restauratiewerk-
zaamheden.

 week 36

 Overige werkzaamheden,
 op diverse plaatsen:

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

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

• Rioolreiniging en rioolwerk 
van binnenuit op diverse plek-
ken in de gemeente tot eind 
september

1

2

3

Collecte
Er kan gecollecteerd worden 
voor de Nierstichting in de 
periode 14 tot 19 september 
2020.

Maak het oplichters niet te 
makkelijk

Ambacht op RTL4

Hoe voorkomt u dat u slachtoffer 
wordt van meekijken bij pinnen, bab-
beltrucs, hulpvraagfraude (via bij-
voorbeeld WhatsApp) en phishing?

Experts geven hiervoor deze maand 
tips in een rechtstreeks te volgen 

webinar, elke dinsdag om 10.30 uur op 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl, 
presentatie Catherine Keyl. Op de 
website staan ook informatieve film-
pjes, met in de hoofdrol Kees Hulst, 
de acteur die ‘Hendrik Groen’ speelt 
in de gelijknamige televisieserie.

Het tv-programma ‘Da’s goed gere-
geld’ van RTL4 kwam langs in Am-
bacht. Doel was het werkgeluk peilen 
van de medewerkers van de gemeen-
te, maar er zijn ook veel mooie beel-
den van onze gemeente te zien.

In het item komen gemeentemede-

werkers Chantal Jurado en Mitchell 
Nuijen aan het woord om te vertellen 
over hun werkgeluk. De uitzending 
was op zondag 6 september, maar 
wie het programma wil terugzien 
kijkt naar de herhaling op zaterdag 
12 september om 8.30 uur of zondag 
4 oktober om 11.00 uur.

Trainee Mitchell Nuijen bij de Waterbus in het RTL4-programma ‘Da’s goed 
geregeld’.

Uitnodiging 
nieuwjaars
receptie

Ralph Lafleur is wethouder Duurzaamheid, 
Ruimte, Mobiliteit en Wonen.
Hij is nieuwsgierig naar nieuwe en frisse ideeën die u als 

inwoner hebt over een duurzaam Hendrik-Ido-Ambacht.  Hoe 

kunnen we bijvoorbeeld beter afval scheiden, meer energie 

besparen, op meer plekken groene stroom gebruiken of de 

biodiversiteit verbeteren of vergroten? Of misschien weet u 

wat er nodig is om milieuvriendelijk te reizen?  

Wat vindt u daarin belangrijk? Wat kan de gemeente  

daarin betekenen en welke rol zou u daarin willen spelen?

Wethouder 
Ralph Lafleur  
nodigt u uit 
voor een  
kop koffie

Zin in een gesprek met 
een kop koffie? 

Mail uw idee dan naar: 
communicatie@h-i-ambacht.nl 
U ontvangt dan een 
uitnodiging om uw idee met 
de wethouder te bespreken 
op een rustige plek in 
bibliotheek AanZet.
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Officiële publicaties

Echtpaar Van der Heide-
Van der Breevaart
60 jaar getrouwd
Het echtpaar Van der Heide-Van 
der Breevaart was op 30 augustus 
60 jaar getrouwd. Burgemeester 
Jan Heijkoop heeft hen afgelopen 
woensdag gefeliciteerd met hun 

diamanten huwelijk en hen na-
mens de gemeente een attentie 
aangeboden.

Foto: Cees van Meerten

Verleende besluiten**

Nieuwe aanvragen*

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Datum activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Veersedijk 2 het op verzoek van de aanvrager opschorten van de beslistermijn  tot 1 oktober 2020 3 september 2020
 voor een drank- en horecavergunning   

Van Renesseborch 3 plaatsen dakkapel voorzijde bouwen 31 augustus 2020

Rijksweg A16 77 gevelwijziging en interne verbouwing bouwen, milieu, een milieu neutrale verandering 21 augustus 2020

Zilverreiger 47 realiseren Pool-house met berging en ruimte zwembad installatie bouwen, planologisch afwijken 28 augustus 2020

** 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.

Verleende omgevingsvergunningen**

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Brederodehof 36 vernieuwen schuur met overkapping bouwen, planologisch afwijken 1 september 2020

De Plaats 10 vergroten bedrijfshal bouwen, planologisch afwijken 2 september 2020

Ambacht vanuit de lucht

Een groen Ambacht laat zich op grote hoogte van zijn beste kant zien. Fotograaf Cees Schilthuizen ging aan het 
begin van de zomer de lucht in en maakte een serie bijzondere foto’s van de gemeente, waarvan deze er één is. Het 
resultaat mag er zijn.
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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 www.sophia.nl voor openingstijden)

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam

• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam

• Tromplaan 49, sociaal wijkteam

Besluit verlenging beslistermijn**

Besluit verlenging beslistermijn**

Omgevingsvergunningen

Op 28 augustus 2020 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie bedrijvenpark Ambachtsezoom kavel E.,
ingediend op 26 juni 2020 voor het plaatsen van een bedrijfsverzamelgebouw, te verdagen tot uiterlijk 22 oktober 2020.

Op 27 augustus 2020 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie Hoogtstraat 1, ingediend op 19 juni 2020
voor het deels omzetten van wonen naar Bed & Breakfast, te verdagen tot uiterlijk 21 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.


