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Beste Ambachter. Of u nu een inwo-
ner bent, of een ondernemer, een 
vertegenwoordiger van de vele ker-
ken en verenigingen, een mantelzor-
ger, een hulpverlener, een raadslid 
of een vrijwilliger, ik verwelkom u 
graag als beste Ambachter! 

Opnieuw een bijzondere nieuw-
jaarstoespraak. En wel om twee 
redenen. De eerste reden is dat 
deze toespraak weer niet in een 
volle raadzaal in het gemeentehuis 
plaatsvindt, maar via een video-
boodschap, net als vorig jaar. En 
de tweede reden is dat ik als loco-
burgemeester het woord op deze 
manier tot u richt en dat u niet het 
vertrouwde gezicht van onze bur-
gemeester Jan Heijkoop ziet. Laat 
ik daar eerst iets over zeggen. U 
heeft ongetwijfeld vernomen dat 
hij half december zijn taken heeft 
neergelegd vanwege een operatie. 
Ik kan u melden dat de operatie 
goed verlopen is. De nier met tu-
mor is weggehaald. De burgemees-
ter maakt het op dit moment goed, 
zo merkte ik vorige week toen mijn 
vrouw Relinde en ik een bezoekje 
aan hem en zijn echtgenote brach-
ten. Het spreekt natuurlijk wel voor 
zich dat een dergelijke operatie 
veel kracht kost en een behoorlijke 
nasleep heeft. De burgemeester 
zal dus in ieder geval niet eerder 
dan in februari zijn taken weer op-
nemen. Hij heeft me gevraagd u 
hartelijk te groeten en het goede 
te wensen voor het nieuwe jaar. In 
hun woonkamer heb ik een dub-
bele rij van wel 10 meter kaarten 
zien staan. De vele warme blijken 
van medeleven uit de Ambachtse 
gemeenschap hebben hem en zijn 
vrouw ontroerd en heel goed ge-
daan. Dank daarvoor!

Om te beginnen wil ik terugkij-
ken op de jaarwisseling. Opnieuw 
een jaarwisseling in lockdown en 
met een vuurwerkverbod. In vei-
ligheidstermen was er sprake van 
een rustige jaarwisseling met nau-
welijks incidenten, geen persoon-
lijk letsel en nauwelijks schade aan 
persoonlijk of gemeenschappelijk 
bezit. Ik wil vanaf deze plek alle 
mensen van de hulpdiensten harte-
lijk danken voor hun paraatheid en 
inzet daarvoor. Onze politiemen-
sen, de vrijwilligers van ons brand-
weerkorps, de ambulancebroeders, 
de bezetting op eerstehulpposten, 
de boa’s en ook gemeentelijke me-
dewerkers, velen van hen zitten op 
oudejaarsavond niet thuis bij hun 
gezin, maar zijn bezig voor uw en 
mijn veiligheid. Grote waardering 
daarvoor!

Beste mensen, 2021 is voor de 
meesten van ons een ander jaar 
geworden dan we verwacht had-
den. Vorig jaar rond deze tijd 
was de verwachting toch wel dat 
corona voor een belangrijk deel 
teruggedrongen zou worden door 

vaccinaties en opgebouwde im-
muniteit. Inmiddels weten we he-
laas beter en moeten we rekening 
houden dat corona wel eens meer-
dere jaren bij ons kan blijven met 
alle gevolgen van dien. Weer za-
gen we na een zomer waarin weer 
veel kon de besmettingen stijgen 
en de ziekenhuizen vollopen. Op-
nieuw waardering voor de zorgme-
dewerkers! In veel gezinnen was 
verdriet om het verlies van een 
dierbare door covid. Winkeliers, 
ondernemers in de horeca begon-
nen en eindigden het jaar met een 
lockdown. Hoe pijnlijk is het om 
in de drukste periode van het jaar 
opnieuw je deuren te moeten slui-
ten. Kerkdiensten vonden groten-
deels online plaats met beperkte 
bezoekersaantallen met alle lastige 
afwegingen die hierbij horen. Ver-
enigingen probeerden op allerlei 
manieren de band met hun leden 
vast te houden. En Koningsdag en 
Zomerparkdag konden nauwelijks 
doorgaan. En dan natuurlijk die 
afstand die we van elkaar moeten 
houden en wat gewoon niet in ons 
systeem zit. Kortom, opnieuw een 
jaar wat gestempeld werd door de 
pandemie. En laat ik het maar een 
keer zeggen: dank voor uw geduld 
en discipline in het naleven van al 
die maatregelen.

Toch is er ook veel om met dank-
baarheid naar te kijken. Voor de 
meesten van ons was er genoeg 
werk, veel ondernemers buiten de 
eerdergenoemde sectoren draai-
den ondanks alles nog goed. 
Brood op de plank dus en de 
meesten van ons die besmet wer-
den met corona, waren na enkele 
dagen weer op de been en kregen 
dus weer snel de gezondheid te-
rug. We werden steeds creatiever 
in het ontmoeten op afstand. In 
de zomer leek het zelfs weer een 
beetje ‘normaal’.

Veel van het werk van de gemeen-
te kon gelukkig ook doorgaan. 
Vanuit het preventieplan ‘de kracht 
van Ambacht’ opende wethouder 
van Die de eerste Huiskamer van 
de Wijk aan het Banckertplein. Een 
plek waar bewoners op een laag-
drempelige manier advies kunnen 
krijgen over opvoeding, schuld-
hulp, gezond ouder worden of zo-
maar om iets gezelligs te doen. Dit 
jaar hopen we een tweede huiska-
mer te kunnen openen. Er werden 
mooie stappen gezet op het gebied 
van duurzaamheid, het isoleren 
van woningen, het vergroten van 
biodiversiteit, de energietransitie. 
Wethouder Lafl eur legde onlangs 
met een aantal basisschoolleer-
lingen twee tiny forests aan, zeg 
maar twee minibossen. Zelf mocht 
ik me bezighouden met verschil-
lende projecten. Er werd gebouwd 
aan de Ambachtsezoom en aan het 
Waterbusplein. In 2022 hopen we 
met elkaar de opening te kunnen 

De gesproken versie van deze nieuwjaarstoespraak vindt u op www.h-i-ambacht.nl/njt22. 
Of u klikt op bovenstaande QRcode. 

Nieuwjaarstoespraak locoburgemeester André Flach

meemaken van deze mooie ver-
blijfsplek aan de rivier. Er werden 
veel woningen opgeleverd in de 
Volgerlanden en we waren druk 
met plannen voor woningen in het 
Centrum en op de Noordoevers.

2022 zal opnieuw voor een belang-
rijk deel in het teken staan van de 
druk op de woningmarkt. Hoge 
prijzen en weinig beschikbaarheid. 
In 2022 zullen de woningen aan 
de Beatrixhof opgeleverd worden 
en zullen we waarschijnlijk kun-
nen starten met bouwen in het 
Centrumgebied met onder andere 
12 huurwoningen en 25 starterswo-
ningen op een plek met veel groen 
en water. In de Volgerlanden wordt 
stevig doorgebouwd. En er wordt 
verder gewerkt aan plannen op de 
Noordoevers, de Oranjebuurt en 
op schoollocaties. Kortom, er staat 
veel op stapel in 2022 waar we 
als college van burgemeester en 
wethouders en gemeenteraad hard 
mee bezig zijn, samen met onze 
bekwame mensen in dit huis.

Dan nog even iets wat ik een 
beetje een lastig onderwerp vind. 
Ik heb het er met de burgemeester 
vaak over gehad en het houdt ons 
echt bezig. Laten we zuinig zijn op 

elkaar, op de Ambachtse cultuur 
en manier van omgaan met elkaar. 
De samenleving van Hendrik-Ido-
Ambacht staat bekend om de grote 
saamhorigheid en onderlinge ver-
bondenheid in allerlei verbanden. 
Er zijn grote verschillen op allerlei 
gebieden, maar we herkennen, er-
kennen en accepteren die verschil-
len van elkaar. De laatste twee 
jaar is die cultuur wel op de proef 
gesteld en staat die onder druk. 
Verschillen worden uitvergroot, 
lontjes korter en polarisatie neemt 
toe. Ook onderwerpen als corona-
maatregelen en vaccinaties dragen 
daaraan bij. De verschillende op-
vattingen lopen door alle lagen 
van de bevolking heen, dwars door 
achtergronden en zelfs dwars door 
vriendschappen, families en gezin-
nen. En ik wil er dit over zeggen: 
Hoe je ook over zaken denkt, hou 
altijd ruimte om naar de ander te 
luisteren. Je hoeft de ander zelfs 
niet altijd te begrijpen om toch 
respect en acceptatie over en weer 
op te kunnen brengen. Laten we 
elkaar een beetje heel houden.

Dan kom ik bij het laatste punt wat 
ik over 2022 wil zeggen, voordat ik 
wil afsluiten met goede wensen. In 
maart zijn er verkiezingen voor de 

gemeenteraad. Politiek in Ambacht 
draait om inhoudelijke verschil-
len met respect en zelfs waarde-
ring voor personen. De debatten 
vinden over het algemeen plaats 
op een respectvolle manier. Hou-
den zo! En beste Ambachter, fi jn 
dat u nog steeds kijkt: maak zeker 
gebruik van uw kiesrecht. Eens in 
de vier jaar heeft u de kans om 
uw vertegenwoordigers te kiezen. 
Verdiep u in de verschillende pro-
gramma’s. En breng uw stem uit. 
Dat kan opnieuw net als in maart 
vorig jaar veilig en op drie dagen.

Ik spreek de hoop uit dat we bij le-
ven en welzijn in 2022 weer mooie 
dingen mogen zien en horen van 
onze maatschappelijke organisa-
ties, van de vele kerken, van onze 
winkeliers, onze horeca, van Cas-
cade, van onze EHBO-vrijwilligers, 
van ons Historisch Genootschap, 
de Blije Borgh, van de voedselbank 
en van onze sportverenigingen. 

Ik wens hen en u allemaal een 
mooi en gezond 2022 toe. Ik wens 
u Gods zegen in het nieuwe jaar!
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Openbare raadsvergadering maandag 17 januari 2022

Op 17 januari 2022 vindt een raadsvergadering plaats. Deze vergadering start om 20.00 uur 
en is digitaal te volgen via de website van de gemeente: 
https://hendrikidoambacht.raadsinformatie.nl/

Op de agenda staan de volgende vaste punten: opening, vaststelling van de agenda, spreek-
recht burgers, vragenhalfuurtje raadsleden, notulen vorige raadsvergadering, lijst van ingeko-
men stukken en eventuele mededelingen en de sluiting.

Op grond van de adviezen van de raadscommissies zijn de raadsvoorstellen onderverdeeld in 
hamerstukken (H) en debatstukken (D). De raad behandelt de volgende voorstellen:

7.  Raadsvoorstellen Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden – Financiën
7.1  Protocol accountantscontrole 
8.  Raadsvoorstellen Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken
8.1 H Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting SOL Ambacht
8.2 D Revitalisering Cascade huisvestingsvisie
8.3 H Verordeningen GR Sociaal voor lokale vaststelling
9.  Raadsvoorstellen Ruimtelijke Zaken – De Volgerlanden
9.1 D Integrale visie laadinfrastructuur 
9.2 D Aanpak verkeersveiligheid Laan van Welhorst
9.3 H Verklaring van geen bedenkingen Rijksstraatweg 52 (Dierenpension)
9.4 H Algemene Plaatselijke Verordening technisch omgezet – 
   n.a.v. inwerkingtreding Omgevingswet

9.5 H Gemeentelijke Adviescommissie omgevingskwaliteit – 
   n.a.v. inwerkingtreding Omgevingswet
9.6 H Verordening nadeelcompensatie – n.a.v. inwerkingtreding Omgevingswet
9.7 H Delegatiebesluit wijzigen omgevingsplan – 
   n.a.v. inwerkingtreding Omgevingswet
9.8 H Participatieplicht onder de Omgevingswet
9.9 H Adviesrecht onder de Omgevingswet 

U kunt de stukken inzien via www.h-i-ambacht.nl/gemeenteraad. In het scherm klikt u 
vervolgens op ‘Vergaderstukken’ in raadsinformatie.

Spreekrecht
Wilt u uw mening geven over een agendapunt? Maak dan gebruik van het spreekrecht aan 
het begin van de vergadering. Dit moet u ten minste 48 uur voor aanvang van de vergadering 
melden bij de griffi er, bereikbaar via telefoonnummer 14 078 en e-mail gh.logt@h-i-ambacht.nl. 
Geef hierbij uw naam, (mail)adres, telefoonnummer en het onderwerp door waarover u iets wilt 
zeggen. 

Tijdens de vergadering krijgt u maximaal vijf minuten het woord van de voorzitter. Wanneer 
er meerdere insprekers zijn, gaat dit in volgorde van aanmelding. Tenslotte doet de voorzitter 
of een lid van de raad een voorstel voor de behandeling van uw inbreng. De totale spreektijd 
bedraagt dertig minuten. Meer over het spreekrecht kunt u lezen in de gemeentegids en op 
onze website.

Veel gestelde vragen 
recycletarief

Omgevingswet: wijkt uw bouwplan af van bestemmingsplan? 

Volgende maand besluit de gemeen-
teraad of er vanaf 1 januari 2024 
een recycletarief voor restafval komt. 
Daarbij neemt de raad ook een be-
sluit over de bijbehorende tarieven. 
Binnenkort kunnen we de voorgestel-
de tarieven bekendmaken. 

Bij een recycletarief betalen huishou-
dens een lager basistarief en een 
variabel recycletarief voor iedere in-
worp restafval. Aanbieden van her-
bruikbaar huishoudelijk afval zoals 

GFT+E, plastic en karton blijft gratis. 
De afvalscheider wordt beloond, an-
deren worden uitgedaagd om mee te 
doen. Want wie goed afval scheidt, 
houdt nog maar een klein beetje rest-
afval over. 

Meer weten?
Ga voor antwoorden op veelgestelde 
vragen naar: 
www.h-i-ambacht.nl/recycletarief.
Of stuur uw vraag naar 
duurzaam@h-i-ambacht.nl.

De nieuwe Omgevingswet gaat vol-
gens de huidige planning op 1 juli 
2022 in, met een nieuwe werkwijze 
voor ruimtelijke ontwikkelingen. Alle 
bestemmingsplannen worden dan 
omgezet in één Omgevingsplan. Om 
de overgang soepel te laten verlopen, 
verandert er in onze gemeente nu al 
iets voor (bouw)plannen die niet bin-

nen het huidige bestemmingsplan 
vallen. Daarom kunt u vanaf 15 fe-
bruari tot 1 juli beter geen wijzigings-
aanvraag voor het bestemmingsplan 
indienen. U kunt wel maatwerkadvies 
aanvragen. 

Vraag maatwerkadvies voor uw plan
Wethouder Ralph Lafl eur licht toe: 

“Dat is omdat de doorlooptijd van 
die procedure vrij lang is. Bestem-
mingsplanprocedures die na 15 fe-
bruari starten, zijn niet op tijd klaar 
voor de inwerkingtreding van de Om-
gevingswet op 1 juli. Dat zou bete-
kenen dat de aanvrager extra kosten 
en extra tijd kwijt is, omdat bestem-
mingsplannen na 1 juli omgezet moe-

ten worden naar een wijziging van 
het Omgevingsplan. Voor de meeste 
plannen die afwijken van het bestem-
mingsplan is het vanaf 15 februari tot 
1 juli wel mogelijk om een uitgebrei-
de procedure omgevingsvergunning 
te volgen, zodat de initiatiefnemer 
wel verder kan. Mijn advies: maak 
een afspraak met team Ruimtelijke 

Ordening van de gemeente, zij kijken 
samen met u wat voor uw plan de 
beste oplossing is!”

Meer informatie: 
www.h-i-ambacht.nl/omgevingswet.

Gesprekstafel over 
eenzaamheid
De meeste mensen krijgen op een 
moment in hun leven te maken 
met eenzaamheid. Eén op de 10 
mensen voelt zich erg eenzaam. 
Onder de mensen zijn kan soms 
even helpen. Maar voor wie zich 
vaak en sterk eenzaam voelt, is dat 
niet genoeg. Wilt u meepraten over 
het aanpakken van eenzaamheid in 
Ambacht?  Meld u dan aan voor 
de eerste gesprekstafel ‘Zorg voor 
elkaar’ op maandag 25 januari van 
19.30 tot 21.00 uur.

We gaan graag in gesprek met 
mensen die eenzaam zijn of zijn 
geweest. En met Ambachters die 
zicht hebben op mensen met een-
zaamheid. Het kan gaan om con-

tacten missen of bijvoorbeeld om 
het missen van een partner. Dit 
kan invloed hebben op gezond-
heid, welzijn en kwaliteit van le-
ven. In Ambacht zijn er organisa-
ties die activiteiten organiseren, 
vrijwilligers die iets voor een ander 
betekenen en inwoners die extra 
omkijken naar een ander. Maar is 
dit genoeg? Wat gaat er goed en 
wat kan er beter? We gaan hier 
graag met u over in gesprek.

Aanmelden
De gesprekstafel vindt plaats via 
videobellen. U kunt zich aanmel-
den met een e-mail naar 
g.roessink@h-i-ambacht.nl.
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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

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen

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

Collecte
Geen collectevergunning 
afgegeven

Werk in de wijk

 Ambachtsezoom: bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark, tot eind maart 
2022

 Inrichten Waterbusplein, tot 
voorjaar 2022

  
 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 14 maart 2022

 Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

• Kappen van 68 vergunnings-
vrije bomen in hele gemeente 
(meer informatie en de locatie 
van deze bomen vindt u op 
onze website); 

• Snoeien op diverse locaties 
van heesters en bosplantsoen 
(vanaf januari start Baxpark en 
verder doorlopend);

• Controle en snoei bomen voor 
een deel van het bomenbe-
stand : april 2021 – oktober 
2022;

• Aanplant van bomen vanaf 
januari, zie website voor de 
locaties 
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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.fi xi.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 vorig jaar publiceren alle overheidsinstanties hun offi ciële 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. 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.

Offi ciële publicaties

Verleende besluiten APV en bijzondere wetten**
gemeente, het collecteren voor Woord en Daad 23 t/m 28 mei 2022 m.u.v. 26 mei 2022 |
Perengaarde 107, het uitstallen van bloemen en planten. 

Geweigerde vergunningen
gemeente, het inzamelen van kleding t.b.v. VPGO.

Nieuwe aanvragen*
Beatrixsingel 27, plaatsen dakkapel / voordakvlak |Broekbos 3, plaatsen dakkapel / voorzijde 
| Broekbos 5, plaatsen dakkapel / voorzijde |Vrouwgelenweg 40, plaatsen carport in voortuin | 
Wassenaar van Obdampark 10, realiseren bijgebouw, hekwerk en verplaatsen inrit | Weterings-
ingel-Reeweg, vellen 1 kastanjeboom. 

Besluit verlenging beslistermijn**
Moerbeigaarde 17, opbouw op bestaande woning. 

Ambtshalve uitschrijving als ingezetene basisregistratie personen
Tajinder Kumar, geboren 17-01-1993, uitgeschreven 02-11-2021.

* U kunt geen bezwaar maken of een zienswijze indienen tegen een aanvraag. Wel kunt u de stuk-
ken 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.

LET OP! Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Past uw initiatief/(bouw)plan niet binnen het huidige bestemmingsplan? Dan adviseert de gemeente u in de meeste gevallen om 
vanaf 15 februari 2022 tot 1 juli 2022 een aanvraag uitgebreide procedure omgevingsvergunning te volgen (in plaats van een aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging). Zo voorkomt 
u vertraging en extra kosten. Voor aanvragen die na 1 juli worden ingediend, gelden de nieuwe regels van de Omgevingswet. 

Vragen? Neem gerust contact op met team Ruimtelijke Ordening van de gemeente via telefoonnummer 14078. 


