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Al tientallen jaren wordt er gebouwd 
aan een nieuwe woonwijk in De Vol-
gerlanden. Dat is al besloten in de 
jaren 90 en helpt ook de woningnood 
oplossen die er nu is. Tegelijkertijd 
staat de gemeente voor het behoud 
van het prachtige Perenlaantje. 
Wethouder André Flach: “Welke ge-
meente heeft zo’n mooi stuk natuur 
midden in een woonwijk?”
 
Momenteel gaat het Perenlaantje 
tijdelijk op de schop. De wethouder 
hierover: “Het is eigenlijk net als met 
een verbouwing thuis. Ook dan zit je 
een tijdje in de rommel en moet je je 
daaraan even aanpassen. Zo is het 
nu ook met het Perenlaantje. Maar 
we staan 100% voor het laantje: de 
lengte van 550 meter blijft intact, 
we houden links en rechts van het 
laantje 10 meter vrij, het aantal pe-
renbomen blijft hetzelfde en de be-
bouwing om het laantje heen wordt 
dun en laag.”
 
Historische en culturele waarde
De wethouder vervolgt: “Voor ons is 
dit heel belangrijk: we bouwen de 
woonwijk om het Perenlaantje heen 
en niet andersom. De beslissing om 
op die plek een woonwijk te bou-
wen is in de jaren 90 al genomen, 

daar kunnen we niets aan verande-
ren. Maar we behouden met man en 
macht de historische en culturele 
waarde van het Perenlaantje.”

Graag wandelen
Wanneer je van de Vrouwgelenweg 
binnenkomt zie je over een lengte 
van pakweg 100 meter 2,5 hectare 
groen. “We investeren enorm in het 
Perenlaantje en hebben ervoor ge-
kozen om dit gedeelte ook niet te 
bebouwen”, laat de wethouder we-
ten. “Het behoud ervan kost de ge-
meente in alle opzichten veel extra 
geld. De omgeving verandert, maar 
we willen er alles aan doen om het 
Perenlaantje te laten zoals het was. 
Zelf kom ik er ook heel graag om 
te wandelen door of om het laan-
tje. Nu, tijdens de verbouwing, even 
niet, maar straks ga ik dat zeker 
weer doen.”

Het Perenlaantje
Lengte: 550 meter
Wandelgebied naast het
Perenlaantje: 1,7 hectare
Het Laantje als groene strook:
25 meter breed
Website: www.hetperenlaantje.nl

Wethouder Jauharina Oelfke-Ten Seldam bekijkt de digitale ontwerp-
omgevingsvisie.

Wandelen door of om het Perenlaantje is straks weer volop mogelijk.

“Het Perenlaantje hoort bij onze cultuur”

Wat vindt u van onze omgevingsvisie?

De beste burgemeester voor
Hendrik-Ido-Ambacht: denk met ons mee!

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is 
bezig met het opstellen van een om-
gevingsvisie. Hierin schetsen wij het 
beleid voor de fysieke leefomgeving 
voor de komende jaren. Inwoners, 
ondernemers en andere belangheb-
benden hebben meegedacht over 
hoe we met elkaar kunnen zorgen 
dat dit een prettige gemeente blijft 
om te wonen, te werken en te re-
creëren. Onderwerpen die aan bod 
komen zijn onder andere natuur, wo-
nen, energie en gezondheid. De om-
gevingsvisie is de vervanger van de 
huidige structuurvisies en omvat alle 
lokale beleidsstukken, die gaan over 
de fysieke leefomgeving.

Koers voor de toekomst
Wethouder Oelfke is trots op het 

eindresultaat: “De ontwerp-omge-
vingsvisie laat goed zien wat de 
koers is voor de toekomst: wat willen 
we behouden en wat willen we ver-
beteren? En waar gaat de gemeente 
de komende jaren mee aan de slag? 
Het is een digitaal document, dat u 
24/7 kunt inzien. Het is flexibel aan 
te passen bij nieuwe ontwikkelingen 
en wensen. De ontwerp-omgevingsvi-
sie ligt nu officieel ter inzage, van 23 
februari tot en met 6 april 2023. Ik 
nodig u uit om te reageren, bijvoor-
beeld als u vindt dat iets niet juist is 
of als u belangrijke informatie mist.”

Alleen digitaal
De ontwerp-omgevingsvisie is een 
dynamisch beleidsdocument van 
de gemeente dat u alleen digitaal 

kunt inzien. Er bestaat geen papie-
ren versie. Het webadres is: https://
omgevingsvisie.h-i-ambacht.nl/. Hebt 
u vragen over het navigeren op de 
website? Dan kunt u in de periode 
van ter inzagelegging op de woens-
dagmiddagen van 13.00 tot 18.00 uur 
binnenlopen in het gemeentehuis. De 
projectleider omgevingsvisie zal u la-
ten zien hoe de website werkt.

Reageren?
Hoe u kunt reageren, staat in de of-
ficiële publicatie verderop. Hebt u een 
vraag over de omgevingsvisie? Dan 
kunt u deze tot en met 6 april stellen 
via omgevingsvisie@h-i-ambacht.nl en 
op de woensdagmiddagen van 13.00 
tot 18.00 uur.

Hendrik-Ido-Ambacht moet op zoek 
naar een nieuwe burgemeester. Jan 
Heijkoop beëindigde het kroon be-
noemd burgemeesterschap op 1 de-
cember 2022. Tot aan de beëdiging 
van de nieuwe burgemeester blijft hij 
waarnemend burgemeester.

Profielschets
We maken nu een profielschets 
waarin staat welke kwaliteiten en ei-
genschappen de nieuwe burgemees-
ter moet hebben. Als gemeenteraad 
vinden we het belangrijk dat u, alle 
Ambachters, ondernemers, vereni-
gingen en maatschappelijke partijen, 
hierover meedenken. 

Vragenlijst
Daarom hebben we een vragenlijst 
opgesteld. We roepen alle Ambach-
ters op deze vragen te beantwoor-
den en ons zo te laten weten wat 
u belangrijk vindt aan een nieuwe 
burgemeester. U vindt de vragen via 
h-i-ambacht.nl/ZoekenNaarDeBeste.
Uw antwoorden gebruiken we bij het 
opstellen van de profielschets. Het 
beantwoorden duurt ongeveer 3 mi-
nuten en is mogelijk tot en met zon-
dag 5 maart 2023. We danken u voor 
uw hulp!

We houden u op de hoogte via
raad.h-i-ambacht.nl/nieuwe-burgemeester
van onze zoektocht.

Wethouder André Flach over het Perenlaantje

De verzamelcontainers voor plastic, 
blik en drankenkartons (PBD) wor-
den op dinsdag 28 februari wegge-
haald. We halen de containers weg 
omdat HVC sinds 1 januari 2023 
elke week de PBD inzamelzakken 
ophaalt. En omdat blijkt dat er in 
de inzamelzakken minder vervui-
ling (= andere soorten afval) zit 
dan in de verzamelcontainers.

Wilt u dat HVC uw PBD meeneemt?
Hang uw inzamelzak(ken) aan een 
van de kroonringen in uw straat. 
Doe dit vóór vrijdagochtend 07.30 

uur, maar níet eerder dan don-
derdagavond. Zo voorkomen we 
zwerfafval en houden we met el-
kaar de buurt netjes.

Kroonringen in uw buurt
Benieuwd waar de PBD kroonrin-
gen bij u in de straat hangen? Op 
www.h-i-ambacht.nl/kroonringen 
staat een kaart met alle plek-
ken. Mist u ergens een kroonring 
of wilt u op een plek een extra 
kroonring? Laat het ons weten via 
duurzaam@h-i-ambacht.nl.

PBD verzamelcontainers
verdwijnen

Afval
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Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht pro-
beert zoveel mogelijk bewoners te 
helpen in het betaalbaar houden van 
de energierekening. Daar bestaan al 
verschillende initiatieven voor, maar 
nu komt daar de hulp bij van Ener-
giehulp. Ter gelegenheid daarvan 
bracht gedeputeerde van provincie 
Zuid-Holland Berend Potjer op 15 fe-
bruari een bezoek aan de gemeente. 
Hij ging in gesprek met onder andere 
wethouder Ralph Lafleur en een en-
thousiastste bewoner, die onlangs is 
geholpen door de energiehulp.

Energiehulp geeft bewoners met wei-
nig financiële middelen tijdens een 

huisbezoek gratis advies op maat. 
Ook brengt hij kleine energiebespa-
rende maatregelen aan zoals tocht-
strips, ledlampen en radiatorfolie. 
Via www.energiehulp.nl kunnen be-
woners zich aanmelden.

Wethouder Ralph Lafleur: “Energie-
hulp is een waardevolle aanvulling 
op de hulp die we al bieden en sluit 
goed aan op de behoefte van veel 
Ambachters. We hopen hen zo te hel-
pen bij de hoge energiekosten.”
Meer informatie:
www.energiehulp.nl/hendrik-ido-ambacht
en www.regionaalenergieloket.nl/hendrik-
ido-ambacht.

Energiehulp voor
gratis advies
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Om 20.00 uur
Commissie ABA/
Financiën

Om 20.00 uur
Raadsvergadering

Om 20.00 uur
Commissie WOS

Om 20.00 uur
Commissie RZ-
De Volgerlanden

Om 20.00 uur
Commissie ABA-
Financiën

Meer informatie over de
activiteiten kunt u vinden
op www.h-i-ambacht.nl

Agenda

Richard van Hoek fotografie

Collecte
Geen collectes
27 februari t/m 4 maart

Werk in de wijk

 Ambachtsezoom: bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark

 tot begin 2023

 Inrichten Waterbusplein,
 tot en met maart 2023

 Veersedijk afgesloten 
t.h.v. no. 49;

 bouw woningen tot 30 juni 
2023; bedrijven zijn bereikbaar 
van no. 49 - 79; omleidings-
routes 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; 12 septem-
ber 2022 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.

• Baggerwerkzaamheden door 
de hele gemeente; loopt door 
tot 15 maart 2023.

• Kappen van 5 vergunningsvrije 
bomen locatie Toepad 1 - 11 en 
herplanten van 3 sierkersen; 
kappen van 1 vergunningsvrije 
boom ter hoogte van Olykamp 
7 (meer informatie op 
www.h-i-ambacht.nl/bomenkap).

• De Volgerlanden; De Straatjes; 
werkzaamheden woonrijp ma-
ken tot medio juni 2023. Gefa-
seerde uitvoering aansluitend 
op de geplande opleveringen 
van de projectwoningen. Mo-
gelijk enige overlast voor de 
nieuwe bewoners.
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Officiële publicaties

Ontwerp-omgevingsvisie ter inzage

Vastgesteld uitwerkingsplan ‘De Volgerlanden-Oost, uitwerkings- en wijzigingsplan 
waterwoningen’ ter inzage

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ma-
ken op grond van artikel 3.11 van de 
Algemene wet bestuursrecht bekend 
dat vanaf 23 februari 2023 tot en met 
6 april 2023 de ontwerp omgevings-
visie ter inzage ligt. 

De omgevingsvisie is straks dé vi-
sie waarin al het beleid van de ge-

meente Hendrik-Ido-Ambacht op het 
gebied van de fysieke leefomgeving 
samenkomt. De leefomgeving staat 
centraal. Hierbij zijn ook onder an-
dere het sociale domein en veiligheid 
meegenomen.

Website ter inzage
Van 23 februari 2023 tot en met 6 
april 2023 ligt de ontwerp-omgevings-

visie ter inzage. De omgevingsvisie is 
geen document, maar een website. 
Gebruik om op de omgevingsvisie-
website te komen het volgende web-
adres: omgevingsvisie.h-i-ambacht.nl

Wanneer u vragen hebt over het na-
vigeren op de website kunt u tijdens 
de periode van ter inzagelegging op 
de woensdagmiddagen van 13.00 tot 

18.00 uur binnenlopen in het gemeen-
tehuis. De projectleider omgevingsvisie 
zal u laten zien hoe de website werkt.

Zienswijze indienen
In de genoemde zes weken kan ie-
dereen zijn mening over de ontwerp-
omgevingsvisie geven aan het college 
van burgemeester & wethouders (een 
zienswijze inbrengen). Dit kan per e-

mail via omgevingsvisie@h-i-ambacht.nl 
met als onderwerp: ‘zienswijze om-
gevingsvisie’. In de zienswijze geeft u 
aan op welke onderdelen van de om-
gevingsvisie deze betrekking heeft en 
wat uw zienswijze daarop is. U kunt uw 
zienswijze ook mondeling geven. Maak 
daarvoor vóór 30 maart 2023 een af-
spraak met mevrouw N. Santbergen via 
telefoonnummer 14078.

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 
maken bekend dat op grond van het 
bepaalde in artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht 
het op 3 januari 2023 vastgestelde 
uitwerkingsplan ‘De Volgerlanden-
Oost, uitwerkings- en wijzigingsplan 

waterwoningen’ ter inzage ligt van 
donderdag 23 februari 2023 tot en 
met woensdag 5 april 2023. 

Inhoud van het uitwerkingsplan
In het bestemmingsplan De Volgerlan-
den-Oost, dat onherroepelijk is, is voor 
woningbouw een uitwerkingsplicht 
en een wijzigingsbevoegdheid opge-

nomen. Voor het gebied C1-C2 in De 
Volgerlanden-Oost zijn al twee eerdere 
uitwerkingen vastgesteld, die de reali-
satie van dit gedeelte van de nieuw-
bouwwijk mogelijk maken. Inmiddels is 
een deel van dit gebied in ontwikke-
ling. Door voortschrijdend inzicht voor-
ziet dit uitwerkingsplan in specifieke 
bouwregels voor drie waterwoningen. 

Stukken ter inzage
Van donderdag 23 februari 2023 tot 
en met woensdag 5 april 2023 ligt 
het vastgestelde uitwerkingsplan ‘De 
Volgerlanden-Oost, uitwerkings- en wij-
zigingsplan waterwoningen’ met de bij-
behorende stukken, ter inzage. Het vast-
gestelde uitwerkingsplan is in te zien 
op de site www.ruimtelijkeplannen.nl, 

onder publicatienummer NL.IMRO.0531.
bp06VolgerlOstUP06-3001. 
De papieren versie is tijdens de ope-
ningsuren in te zien in de hal van het 
gemeentehuis, Weteringsingel 1 te 
Hendrik-Ido-Ambacht.

Dan kunt u misschien hulp krijgen 
uit het Tijdelijk Noodfonds Energie. 
Dit fonds betaalt aan bepaalde huis-
houdens een deel van de energie-
rekening voor de periode oktober 
2022 tot en met maart 2023. Alle 
informatie over de aanvraag en hoe 

u een aanvraag kunt indienen vindt 
u op www.noodfondsenergie.nl.

Nu al goed om te weten:
Vragen om steun aan het nood-
fonds moet online gebeuren en kan 
alleen:

- na een check op Geldfit. Zo kunt u 
zien of uw aanvraag een kans maakt;

- het downloaden van een app en 
in de meeste gevallen;

- in het bijzijn van alle 18+ers in 
het huishouden, met hun DigiD-
code en wachtwoord.

Laag inkomen, hoge energierekening?
Meer weten over welzijn, zorg, opgroeien, 
opvoeden of werk en inkomen?

www.sociaalwijkteamambacht.nl • 078 682 2416 

Sociaal

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

http://www.regionaalenergieloket.nl/hendrik-ido-ambacht
http://www.regionaalenergieloket.nl/hendrik-ido-ambacht
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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.fixi.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

Wilt u informatie over nieuwe of gewijzigde regelgeving of over wat er speelt in uw wijk? Wilt u weten welke vergunningen voor evenementen, kappen of bouwen zijn aangevraagd of verleend? 
Kijk dan voor een volledig overzicht op https://bit.ly/OffPubHIA of abonneer u op de e-mailservice. Een korte versie van alle bekendmakingen vindt u wekelijks op deze gemeentepagina’s.

Aanvraag gedaan via het omgevingsloket? Check dan uw e-mail!
Hebt u via de website van het omgevingsloket een aanvraag voor een omgevingsvergunning, een vooroverleg, een sloopmelding of nog een andere aanvraag of melding gedaan?
Dan ontvangt u de reactie van de gemeente via de e-mail op het door u opgegeven e-mailadres. Let op: onze e-mails ontvangt u via de berichtenbox van jeleefomgeving.nl. Dit is een 
beveiligde omgeving. Via een inlogcode die u per e-mail ontvangt, kunt u inloggen op deze omgeving. Het is dus belangrijk dat u deze e-mails opent (het is geen spam).

Officiële publicaties

Verleende besluiten APV en bijzondere wetten**
Duizendschoon 27, plaatsen van een dakkapel | Druivengaarde 5, organiseren van een 
slaapfeest | Sophiapromenade t.h.v. de Sophiahal, plaatsen van de onderzoekwagen voor 
het bevolkingsonderzoek naar borstkanker | Elzengaarde 2 tot en met 60, plaatsen van 
diverse bouwobjecten voor onderhoudswerkzaamheden | Winkelcentrum De Schoof 68, 
organiseren van een tuinmarkt | Zomertaling 69, plaatsen van een telekraan | Energieweg, 
leggen van een MS kabel tbv inlassen MSR door Stedin Netten BV (verlenging) | 
Bezembinder, leggen van kabel LS, plaatsen kast door Stedin Netten BV | Onderdijkse 
Rijweg, leggen van 1x laagspanningskabel c.a. door Stedin Netten BV.

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunningen*
Dadelgaarde 165, plaatsen dakkapel / voorzijde | Langeweg 25a, nieuwbouw bedrijfspand | 
Legakker 11, plaatsen dakkapellen voor/achterzijde | Weteringsingel 98, plaatsen dakopbouw.

Verleende omgevingsvergunningen**
Noordeinde 121, plaatsen en herstellen damwanden |Perzikengaarde 55, plaatsen dakkapel / 
voordakvlak.

* 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.

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.

Melding activiteitenbesluit milieubeheer Noordeinde 122a
De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 
heeft van HSDO een melding op 
grond van het Activiteitenbesluit mi-
lieubeheer ontvangen. De melding is 
gedaan voor het oprichten van een 
bedrijf voor het keuren en repareren 
van autolaadkranen op de locatie 
Noordeinde 122a te Hendrik-Ido-Am-

bacht.

Waarom publiceert de gemeente dit 
bericht?
Een melding wordt bij de gemeente 
gedaan om toestemming te krijgen 
om iets te bouwen, verbouwen, slo-
pen, kappen of aan te leggen. Met 

dit bericht laat de gemeente u weten 
dat er misschien iets verandert in uw 
omgeving.

Wanneer neemt de gemeente een 
besluit over de melding van de 
activiteit?
Een melding leidt niet tot een be-

sluit. Tegen deze melding kan geen 
bezwaar worden ingediend. Deze pu-
blicatie betreft slechts een wettelijk 
verplichte bekendmaking.

Hebt u vragen over de melding van 
de activiteit?
U kunt de melding bekijken en hier-

over vragen stellen. Hiervoor kunt u 
contact opnemen met de gemeente. 
Dit kan via het telefoonnummer 
14078.


