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“Fijn dat we deze traditie weer voort kunnen 
zetten, ook voor mij persoonlijk”, begon bur-
gemeester Jan Heijkoop zijn toespraak tijdens 
de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis, 
afgelopen maandag. 

De laatste als burgemeester van gemeente 
Hendrik-Ido-Ambacht, want dit jaar gaat de 
burgemeester met pensioen. Het gaf hem de 
gelegenheid om in vogelvlucht terug te blik-
ken op het Ambacht in de afgelopen 10 jaar.

Maar eerst dankte de burgemeester de hulp-
diensten: “Die zijn heel het jaar paraat en 
rond Oud & Nieuw extra alert. Niet voor niets: 
in Oudjaarsnacht werd een deel van Ambacht 
opgeschrikt door een NL-Alert wegens grote 
brand in Zwijndrecht. Waar de meesten na het 
lezen ervan verder gingen met Oud & Nieuw 
vieren, waren hulpdiensten in touw om bran-
den te blussen en de gevolgen ervan te beper-
ken. Daarom ook dit jaar weer: dank aan ie-
dereen die zich inzet voor een veilig Ambacht 
en omgeving!

Zelfbewust
“Toen ik in 2012 kennis maakte met Ambacht 
trof ik een zelfbewust, trots dorp met lef en 
oog voor elkaar”, zei de burgemeester. “De 
bevolking is sindsdien met ruim 10% ge-
groeid. Mooi vind ik dat het zelfbewustzijn, 
trots en sociale cohesie in gelijke tred zijn 
meegegroeid. Complimenten daarvoor aan 
Ambacht!”

Hoogtepunten
De levendige Ambachtse evenementen, de 
welkome opvang van ontheemden, het suc-
cesvol VNG-congres, de ontwikkeling van Wa-
terbusplein en de constructieve samenwerking 
met regiogemeenten waren enkele van de vele 
hoogtepunten die de burgemeester noemde. 
Maar ook persoonlijkere kwesties, zoals de 
vrijheid van meningsuiting. “Die is zonder 
twijfel zeer belangrijk, net als het rekening 
houden met elkaar en elkaars gevoeligheden.”

Vuurwerk
Aan veel burgemeesters wordt gevraagd hoe 
zij tegenover een vuurwerkverbod staan. Daar 
is Jan Heijkoop duidelijk in: “Regels stellen 

maar niet of nauwelijks kunnen handhaven, 
leidt tot wetteloosheid. Dat moeten we niet 
willen. Ik zag cijfers over spoedeisende hulp in 
een willekeurig ziekenhuis tijdens de jaarwis-
seling:  13 opnames om alcoholvergiftiging; 4 
om verkeerd drugsgebruik; 1 voor oogletsel. 
Er is veel waar we ons voor kunnen inzetten.”

Toekomst
“Ambacht staat aan de vooravond van forse 
opgaven”, zei de burgemeester nog voor hij 
met de aanwezigen het glas hief op 2023: 
“Extra ruimte voor ontheemden, gebrek aan 
betaalbare woningen, mensen die niet of 
heel moeilijk rondkomen, de duurzaamheids-
opgave… En bij dit alles willen we natuurlijk 
het hoog voorzieningenniveau in Ambacht in 
stand houden en zo in de top van prettigste 
woongemeenten in Nederland blijven.”

“Ik wens u allen een heel goed jaar. Daarom 
zowel persoonlijk als zakelijk veel heil en ze-
gen!”

De volledige toespraak vindt u op
h-i-ambacht.nl/NJT2023

Burgemeester Heijkoop tijdens zijn laatste 
nieuwjaarstoespraak. 

Nieuwjaarstoespraak 2023

Help mee op het stembureau 

Ondersteuningsverklaring 
voor politieke partij 

Op woensdag 15 maart 2023 zijn er 
verkiezingen voor Provinciale Staten 
en waterschapsverkiezingen. Voor 
onze stembureaus zoeken wij extra 
leden. Bent u 18+, sociaal vaardig, 
fl exibel (tijd, pauzes, locatie, tot laat 
moeten blijven) en betrokken bij 
onze gemeente? Dan bent u de per-
soon die wij zoeken voor onze stem-
bureaus.

Als stembureaulid heet u alle stem-
mers welkom en zorgt u ervoor dat 
het stemproces goed verloopt. Van 
tevoren volgt u een digitale training 
die afgesloten wordt met een toets. 
Door deze toets bent u bekend met 
het stemproces en de werkzaamhe-
den op een stembureau.

Vergoeding
Het werken op een stembureau is een 
bijzondere ervaring en u ontvangt er 
een fi nanciële vergoeding voor. Aan-
melden kan via deze link: 
https://h-i-ambacht.mijnverkiezing.nl/
registreer

De verkiezingen voor de Provinciale 
Staten en Waterschappen zijn op 
15 maart 2023. Een politieke partij 
heeft ondersteuningsverklaringen 
nodig als zij:
• voor het eerst meedoet aan ver-

kiezingen;
• bij de vorige verkiezing geen ze-

tels heeft behaald;
• meedoet met een blanco lijst.
Mag u deze verkiezingen stemmen?
Dan kunt u een ondersteuningsver-
klaring geven. U mag aan 1 politieke
partij een ondersteuningsverklaring
geven.

Regelen van een ondersteunings-
verklaring
U laat de ondersteuningsverklaring 
ondertekenen bij de Gemeentewin-
kel. Dit kan van 16 tot en met 30 
januari 2023 bij de receptie en aan 

de balies van de Gemeentewinkel. U 
kunt hiervoor een afspraak maken. 
Neem de ondersteuningsverklaring 
(model H4) en uw geldige identi-
teitsbewijs mee. De ambtenaar con-
troleert de persoonsgegevens, zet 
een stempel en ondertekent de ver-
klaring. U krijgt direct de ondersteu-
ningsverklaring terug.

Ondertekende ondersteuningsverkla-
ring afgeven aan de politieke partij
U zorgt er zelf voor dat de politieke 
partij uw ondertekende ondersteu-
ningsverklaring krijgt. Doe dit voor 
30 januari 2023, de dag van kandi-
daatstelling. 

Meer informatie
Voor meer informatie kijkt u op 
www.h-i-ambacht.nl/verkiezingen.

Burgemeester Jan Heijkoop

16 ja
n Om 20.00 uur

Raadsvergadering

23 ja
n Om 20.00 uur 

Cie WOS

25 ja
n Om 20.00 uur

Cie ABA-Financiën

24 ja
n Om 20.00 uur

Cie RZ-De Volgerlanden

06 fe
b Om 20.00 uur

Raadsvergadering

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 collecte 
van 16 t/m 21 januari 2023

Werk in de wijk

 Ambachtsezoom; bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark tot begin 2023

  Inrichten Waterbusplein; tot en 
met januari 2023

  Veersedijk afgesloten t.h.v. no. 
49; bouw woningen tot 30 juni 
2023; bedrijven zijn   bereik-
baar van no. 49 – 79; omlei-
dingsroutes zijn ingesteld

  Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

• het reguliere onderhoud aan
de groenvoorzieningen uitvoe-

ren, zoals schoffelen, maaien 
en randsnoei bij heesterbe-
plantingen; doorlopend

• vervangen zuilen ondergrond-
se containers en verwijderen
ondergrondse containers; door
de hele gemeente; tot 1 april
2023

• Renovaties, snoeien en inboe-
ten van beplantingen en bo-
men door de hele gemeente;
start half november tot eind
maart 2023
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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 ZORG

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam

• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam

• Druivengaarde 15, sociaal wijkteam

Openbare raadsvergadering maandag 16 januari 2023

Op 16 januari a.s. vindt een raadsvergadering plaats. Deze vergadering start om 20.00 uur 
en zal ook digitaal te volgen zijn. U kunt als publiek via de website van de gemeente de 
vergadering in beeld en geluid volgen: https://hendrikidoambacht.raadsinformatie.nl/

Op de agenda staan de vaste punten: opening, vaststelling van de agenda, spreekrecht 
burgers, vragenhalfuurtje raadsleden, notulen vorige raadsvergadering, lijst van ingekomen 
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:
1.  Opening
2.  Vaststelling van de agenda
3.  Spreekrecht inwoners
4.  Vragenhalfuurtje raadsleden
5.  Notulen raadsvergadering 7 december 2022 alsmede begrotingsraad 
  7 en 10 november 2022
6.  Lijst van ingekomen stukken en mededelingen

7.  Voorstellen Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden – Financiën
7.1 B Begrotingswijziging als gevolg collegewerkprogramma
7.2 H Protocol accountantscontrole 2022 en normenkader 2022
7.3  Voorstel benoemen lid werkgeverscommissie

8.  Voorstellen Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken

9.  Voorstellen Ruimtelijke Zaken-De Volgerlanden
9.1 H Tijdelijke oplossing voorzieningen sport en bewegingsonderwijs i.v.m. 
           renovatie gymzaal Admiraal
9.2 H Vaststelling partiële herziening Antoniapolder Plus
10.  Comptabiliteitsbesluiten
11.  Sluiting

U kunt de stukken via de gemeentesite inzien: www.raad.h-i-ambacht.nl. In het scherm kunt 
u klikken op ‘Vergaderstukken’.

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. De griffi er is bereikbaar via telefoonnummer 14 078 en 
per 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 de gemeentesite.

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 die op de Groene Kaart staat? 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 https://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.

Verleende besluiten APV en bijzondere wetten**
Margrietstraat, het leggen van 1 laagspanning elektra kabel door Stedin Netten BV | 
Druivengaarde, het verwijderen van 1 lage druk gasleiding door Stedin Netten BV | 
Avelingen, het leggen van een laagspanning kabel door Stedin Netten BV |De Noordkade, 
het leggen van een laagspanning kabel  en mantelbuis door Stedin Netten BV | Noordeinde, 
het maken van een huisaansluiting door Oasen NV | Banckertplein, uitbreiding LS-net: t.b.v. 
ELP d.m.v. een open ontgraving door Stedin Netten BV | Sandelingenstraat, het verwijderen 
van 1x laagspanningskabel en 1x lagedrukgasleiding door Stedin Netten BV | de Baak, 
het maken van een huisaansluiting door Oasen NV | Sandelingenstraat, het maken van 
een huisaansluiting door Oasen NV |Veersedijk, het maken van een huisaansluiting door 
Oasen NV |Vrouwgelenweg, verplaatsen laagspanningskabel tijdelijk naar defi nitief door 
Stedin Netten BV |Sophiapromenade 212, ontheffi ng voor het rijden met voertuigen over de 
Sophiapromenade | Sophiapromenade 232, ontheffi ng voor het rijden met voertuigen over 
de Sophiapromenade |Hoge Kade 60, het organiseren van een kindersportkledingbeurs |Ring 
387, het plaatsen van een autolaadkraan | De Hil 4, het plaatsen van een autolaadkraan.

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunningen*
Fonteinkruid 74,  plaatsen dakkapel/voordakvlak | Paulusweg 76, plaatsen aanbouw/zijgevel 
|Perzikgaarde 55, plaatsen dakkapel/voordakvlak | Tuinder 15, realiseren nieuwe woning | 
Veersedijk 211, bouwen woning.

Verleende omgevingsvergunningen**
Johannes Chr. Bendorpstraat 25, plaatsen dakkapel/voorzijde | Beatrixhof 24, plaatsen 
balkonbeglazing | Geertruid Pijnsenhof 24, plaatsen zorgunit/achtertuin ( max. 10 jaar ) | 
Warmoeziershof 65,  realiseren uitbouw en plaatsen nokverhoging met dakkapel.

Besluit verlenging beslistermijn**
Oordenweg 1A, het maken van een uitweg | Ring 382, het plaatsen van een dakkapel in het 
voordakvlak | Jan Wissenslaan 23, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak. 

Ambtshalve uitschrijving
N. Tahari, geboortedam 11 juli 1970, uitgeschreven per 19 oktober 2022.

Milieubesluit***
Grotenoord 22, uitbreiden activiteiten naar naastgelegen pand aan de Grotenoord 8.

* 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 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.

*** Meer informatie bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, tel.nr. 078 - 770 85 85.

LET OP! Binnenkort 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 1 juli 2022 tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet een aanvraag uitgebreide procedure omgevingsvergunning te volgen (in plaats van een aanvraag voor een 
bestemmingsplanwijziging). Zo voorkomt u vertraging en extra kosten. Vragen? Neem gerust contact op met team Ruimtelijke Ordening van de gemeente via telefoonnummer 14078.  


