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Elk jaar organiseren de herden-
kingscomités 4 en 5 mei van de 
gemeenten Zwijndrecht en Hendrik- 
Ido-Ambacht een woordkunsten-
wedstrijd voor alle jeugd tot 18 jaar 
uit beide gemeenten. 

De wedstrijd gaat om woordkunst 
in de breedste zin van het woord, 
zoals een gedicht, een songtekst 
of een rap. Zolang het aansluit bij 
het thema zijn jongeren volledig vrij 
in de woordkunst die ze willen in-
leveren. Ieder jaar is er een ander 
thema, voor het jaar 2021 is dat ‘Na 
75 jaar vrijheid’. 

Dodenherdenking 
De winnende werken van de woord-
kunstenaars gebruiken we om de 
herdenking op 4 mei kracht bij te 
zetten. Hoe dat gaat gebeuren, is 
afhankelijk van de dan geldende 
maatregelen. De ingediende werken 
publiceren we in ieder geval in de 

lokale nieuwsbladen en via social 
media.

Inleverdatum 
De uiterste inleverdatum voor de 
bijdrage aan de woordkunstenwed-
strijd is donderdag 25 maart. Mail ge-
dichten/songteksten/raps enz. naar: 
representatie@h-i-ambacht.nl. Ver-
meld duidelijk je naam, leeftijd en 
je contactgegevens.

Prijsuitreiking 
De uitslag van de wedstrijd wordt 
digitaal bekend gemaakt op woens-
dag 21 april via social media en lo-
kale nieuwsbladen.

Aangepaste stembureaus
Stemmen in het politiebureau of de 
fietsenstalling van De Kruidhof.
Coronaveilig stemmen bij de ko-
mende Tweede Kamerverkiezing op 
17 maart vraagt om speciale maat-
regelen. Zoals extra of aangepaste 
stembureaus. 

De Kruidhof
De Kruidhof is onderdeel van een se-
niorencomplex. Al jaren gebruikt de 
gemeente daar een ruimte op de eer-
ste verdieping als stembureau. Deze 
ruimte is door corona niet geschikt 
voor de Tweede Kamer verkiezingen. 
Met dank voor het meedenken van 

een bewoner van het complex kwa-
men we tot een alternatief: de fiet-
senstalling. Hier kunt u op 17 maart 
uw stem uitbrengen. 

Politiebureau
Op woensdag 17 maart kunt u ook 
op het politiebureau van Ambacht 
uw stem uit brengen. Normaal ge-
sproken is de publiekshal van het 
gemeentehuis een bekende stemlo-
catie, maar aankomende verkiezin-
gen gebruiken we deze ruimte voor 
ouderen die hun briefstem willen 
inleveren. 

Coronaveilig
Beide aangepaste stemlocaties vol-
doen als stembureau: er is genoeg 
ruimte om 1,5 meter afstand te hou-
den, er kan geventileerd worden en de 
locaties zijn goed bereikbaar. Voor de 
toegang van zowel De Kruidhof als het 
politiebureau worden beachflags ge-
plaatst. Zo herkent u waar u moet zijn.

Stempas ontvangen? Dan heeft u 
mogelijk gezien dat in de bijlage een 
paar fouten staan. Een nieuwe versie 
hiervan wordt op de kandidatenlijst 
gedrukt. Deze wordt begin maart 
huis aan huis verspreid. 

Dan zijn we op zoek naar jou !
Doe mee met de woordkunstenwedstrijd!

Ben je 18 jaar of jonger?
En ben je goed met woorden? 

Hou je van dichten of van rappen?
Of ben je meer een singer-songwriter?

Voor meer informatie ga je naar de Facebook-pagina van het 
Herdenkingscomité 4 en 5 mei Hendrik-Ido-Ambacht.

http://www.facebook.com/4.5meihia/

WOORDKUNS  ENAAR 
GEZOCHT

Schrijf je eigen gedicht, rap of songtekst 
met als thema  

“na 75 jaar vrijheid” 
Stuur je bijdrage in voor donderdag 25 maart 2021 naar 

representatie@h-i-ambacht.nl

Woordkunstenwedstrijd 2021

Baxhuis opent haar deuren 
voor studiebegeleiding en 
ondersteuning aan jongeren
De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 
heeft samen met het jongerenwerk 
gezocht naar mogelijkheden voor het 
organiseren van studiebegeleiding in 
jongerencentrum Baxhuis. We willen 
de invloed van de lockdown op de 
ontwikkelmogelijkheden van jonge-
ren zoveel mogelijk beperken. 

De Rijksoverheid geeft in haar beleid 
ruimte voor het organiseren van acti-
viteiten voor kwetsbare jongeren. Zo 
ook voor jongeren waarbij het ma-
ken van huiswerk thuis bemoeilijkt 
wordt. Deze jongeren in de leeftijd 
van 12 tot 17 jaar kunnen vanaf nu, 
onder begeleiding van jongerenwer-

kers, in het Baxhuis aan de slag met 
hun huiswerk. 

Wethouder onderwijs en jeugd, Steven 
van Die: “Het afgelopen jaar hebben 
de jongeren het goed gedaan, on-
danks de uitdagingen. Maar de lock-
down heeft invloed op ons allemaal. 
Zeker ook op jongeren die bijvoor-
beeld door hun thuissituatie, moeite 
hebben met hun schoolwerk. Een plek 
waar zij buitenshuis begeleiding kun-
nen krijgen en in rust hun huiswerk 
kunnen doen, is dan essentieel. Het 
is fijn dat zij vanaf nu in het Baxhuis 
terecht kunnen.”

Geen vrije inloop
Het Baxhuis is gebonden aan de gel-
dende coronamaatregelen. Hierdoor 
is er geen vrije inloop. Jongeren die 
voor studiebegeleiding in aanmer-
king komen, kunnen zich aanmelden 
bij jongerenwerk via jongerenwerk@
desocialebasis.nl. 

Ook voor individuele begeleiding, 
een luisterend oor of advies bij een 
hulpvraag kunnen jongeren, juist 
nu, bij de  jongerenwerkers terecht. 
Hiervoor kunnen zij zich ook via  
jongerenwerk@desocialebasis.nl 
aanmelden. 

Denker des vaderlands Daan 
Roovers schrijft dit jaar de 
thematekst, die volledig is te 
lezen op de website van het 
Nationaal Comité 4 en 5 mei: 
www.4en5mei.nl.
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Werk in de wijk

 Ambachtsezoom: bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark. Tot eind de-
cember 2021.

 Rietlaan – Stekelbaars: het 
kappen, verplanten en planten 
van bomen. Tot begin maart.

 
 Kerkstraat; fietssuggestiestro-
ken voorzien van rode coating. 
Tot 6 maart 2021. Tijdelijk 
éénrichtingverkeer en omlei-
ding, zijstraten en opritten 
niet bereikbaar.

 
 Inrichten Waterbusplein, tot 
voorjaar 2022

  Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

• Veegwagen, maaien en 
schoffelen in hele gemeente: 
doorlopend.

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

• Rioolwerk op diverse locaties 
in de wijk Oostendam: gedu-
rende enkele weken.

• Snoeien bomen: het uitvoeren 
van boomonderhoud – vanaf 
2e week februari gedurende 
ca. 8 weken.

• Op diverse locaties het 
planten van bomen, een deel 
betreft nieuwe locaties en een 
deel is herplant van gekapte 
bomen: tot april.

• Werkzaamheden aan diverse 
beschoeiingen in de gemeente 
– tot 23 april. 

 De Volgerlanden-Oost
• Aanbrengen voorbelasting   

De Erfjes (zuid) en de Hofjes: 
t/m begin mei.

• Verwijderen voorbelasting De 
Straatjes: tot medio april.

• Omgeving Perenlaantje:  
aanbrengen drainageriool:  
t/m eind maart.

• Woonrijpmaken De Laantjes: 
tot november 2021.

• Omgeving Burg. Van Akenwijk: 
aanbrengen damwanden en 
graven watergangen:  
t/m 30 april.
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Wilt u iemand voordragen 
voor ‘een lintje’? 

Ieder jaar krijgen meerdere mensen 
tijdens de lintjesregen een Konink-
lijke onderscheiding opgespeld.

Een blijk van waardering voor ie-
mand die zich bijzonder verdienste-
lijk heeft gemaakt voor de Neder-
landse samenleving. Bijvoorbeeld 
voor een vereniging, een kerk of 
voor de medemens. Kent u zo ie-
mand in uw omgeving? Dan kunt 
u diegene voordragen voor  ‘een 
lintje’. 

Behandeling van uw voordracht
De behandeling van een voor-

dracht neemt veel tijd in beslag. 
Zorg er daarom voor dat uw voor-
dracht vóór 1 juli 2021 bij de ge-
meente binnen is. Lever zoveel 
mogelijk relevante informatie aan 
over de persoon die u voordraagt. 
U vindt het voordrachtformu-
lier op www.h-i-ambacht.nl/lintje 
en op www.lintjes.nl.

Wilt u vooraf meer informatie, neem 
dan contact op met Patricia Baldée 
of Annette Naaktgeboren via tele-
foonnummer 14078. Of per e-mail: 
representatie@h-i-ambacht.nl. 

Stuur uw aanvraag in voor 1 juli!

Onlangs stond er een stukje over de opening van de nieuwe Willem de 
Zwijger school in het gemeentenieuws. Maar wist u dat de kinderen zelf mee 
hielpen hebben om geld in te zamelen voor het groene schoolplein? 
Twee leerlingen van de Willem de Zwijger vertellen hun verhaal in de nieuwe 
editie van de nieuwsbrief Duurzaam Ambacht, die wij vrijdag 5 maart digitaal 
versturen. Bent u nog niet geabonneerd op de nieuwsbrief? Meld u gratis 
aan via: Bit.ly/duurzaamambachtnb. 

Collecte
Jantje Beton in periode van 
8 t/m 13 maart

15 m
rt

16 m
rt

17 m
rt

12 ap
r

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

Bestemmingsplan “naast Jaagpad 1” vastgesteld 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ma-
ken op grond van artikel 3.8 van de 
Wet ruimtelijke ordening bekend dat 
het bestemmingsplan “naast Jaag-
pad 1” op 11 januari 2021 door de 
gemeenteraad is vastgesteld en ter 
inzage ligt van 4 maart tot en met 14 
april 2021: 

Het bestemmingsplan “Jaagpad 
naast 1” is een partiele herziening 
van het bestemmingsplan Centrum 
en maakt de bouw van een woning 
op het perceel gelegen naast het 
Jaagpad nummer 1 mogelijk. Tegen 
het ontwerpbestemmingsplan zijn 
geen zienswijzen ingediend. Het be-
stemmingsplan is daarom ongewij-
zigd vastgesteld.

Stukken ter inzage
Van 4 maart tot en met 14 april ligt 
het vastgestelde bestemmingsplan ter 
inzage. U kunt de betreffende stukken 
vinden op de volgende locaties:

• Op de website  
www.ruimtelijkeplannen.nl is 
het vastgestelde digitale 
 bestemmingsplan geplaatst. 
Deze kunt u vinden via het 
volgende plan-identificatienum-
mer: NL.IMRO.0531.bp40naast-
Jaagpad1-3001

• het bestemmingsplan is ge-
plaatst op de gemeentelijke 
website  
www.hendrik-ido-ambacht.nl;

• De papieren versies van de 
stukken zijn tijdens de ope-
ningsuren in te zien in de hal 
van het gemeentehuis,  
Weteringsingel 1  
te Hendrik-Ido-Ambacht. 

Indienen beroep en verzoek om 
voorlopige voorziening
Gedurende de termijn van terinzageleg-
ging kan beroep tegen het vastgestelde 
bestemmingsplan worden ingesteld bij 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, postbus 20019, 2500 
EA Den Haag door:

• belanghebbenden die tijdig 
zienswijzen hebben kenbaar 
gemaakt bij de gemeenteraad;

• belanghebbenden die kunnen 
aantonen redelijkerwijs niet 
in staat te zijn geweest tijdig 
zienswijzen kenbaar te maken 
bij de gemeenteraad;

Het vastgestelde bestemmingsplan 
treedt in werking daags na afloop 
van de beroepstermijn. Bovenge-
noemden kunnen tevens een verzoek 
om voorlopige voorziening indienen 
bij de voorzitter van de Afdeling Be-
stuursrechtspraak van de Raad van 
State. In dit geval treedt de besluit-
vorming niet in werking voordat op 
dit verzoek is beslist.

Kennisgeving besluit Hogere  
grenswaarde naast Jaagpad 1
Op basis van de Wet geluidhinder 
is akoestisch onderzoek uitgevoerd 
voor de aanvraag omgevingsvergun-
ning voor de bouw van een woning 
op het perceel naast Jaagpad 1. Uit 

het onderzoek blijkt dat de maximaal 
optredende geluidbelasting vanuit 
wegverkeer de voorkeursgrenswaar-
de overschrijdt. Het vaststellen van 
een hogere grenswaarde is dan ook 
noodzakelijk. Het college van burge-
meester en wethouders hebben een 
besluit Hogere grenswaarde voor het 
perceel naast Jaagpad 1 genomen. 
Tegen het ontwerpbesluit zijn geen 
zienswijzen ingediend. Het besluit is 
daarom ongewijzigd vastgesteld.

Stukken besluit hogere 
grenswaarde ter inzage
Van 4 maart tot en met 14 april 2021 
ligt het besluit hogere grenswaarde 
voor het perceel naast Jaagpad 1 ter 
inzage. Het betreffende besluit is tij-
dens de openingsuren in te zien in 
de hal van het gemeentehuis, Wete-
ringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht. 

Beroep 
Gedurende de termijn van terinzage-
legging kan beroep tegen het besluit 
hogere grenswaarde worden inge-

steld bij de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, post-
bus 20019, 2500 EA Den Haag door:

• belanghebbenden die tijdig 
zienswijzen hebben kenbaar 
gemaakt tegen het ontwerpbe-
sluit; 

• belanghebbenden die kunnen 
aantonen redelijkerwijs niet 
in staat te zijn geweest tijdig 
zienswijzen kenbaar te maken 
tegen het ontwerpbesluit 

Het besluit treedt in werking daags 
na afloop van de beroepstermijn. Bo-
vengenoemden kunnen tevens een 
verzoek om voorlopige voorziening 
indienen bij de voorzitter van de Af-
deling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. In dit geval treedt de 
besluitvorming niet in werking voor-
dat op dit verzoek is beslist.



Officiële publicaties woensdag 3 maart 2021

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

(zie www.sophia.nl voor openingstijden)

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam

• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam

• Tromplaan 49, sociaal wijkteam

Verleende besluiten**

Nieuwe aanvragen*

Ingetrokken aanvraag op eigen verzoek*   

Besluit buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning**   

Besluit verlenging beslistermijn**

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Datum activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

De Schoof 17 Wijziging exploitatievergunning i.v.m. vergroting terras doorlopend 25 februari 2021

De Schoof 17 Wijziging drank- en horecavergunning i.v.m. vergroting doorlopend 25 februari 2021
 terras en verwijderen één leidinggevende

gemeente  Ventvergunning voor het verkopen van roomijs  1 juni tot en met 30 september 2021 22 februari 2021

Noordeinde nabij 123 plaatsen tijdelijke kantoorunit voor 10 jaar en permanente keerwand bouwen, planologisch afwijken 16 februari 2021

Van der Weddenhof 57 realiseren dakkapel/voorzijde bouwen 23 februari 2021

Op  23 februari 2021 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie Havenkade 8, ingediend op 22 december 2020,
voor het bouwen van een mantelzorgwoning buiten behandeling te laten.

Op  23 februari 2021 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning voor de locaties Thorbeckestraat 27 en 29, ingediend op 
4 december 2020 voor het realiseren van een dakopbouw en dakkapel, te verdagen tot uiterlijk 9 april 2021.

Reeweg 104 realiseren dakkapel en maken deuropening in draagmuur bouwen 14 februari 2021

Steur 27 realiseren dakkapel/zijgevel bouwen 7 februari 2021

Onderdijkse Rijweg 240 uitweg veranderen uitweg maken, hebben of veranderen 18 februari 2021

De Touwbaan 38 vervangen bestaande beschoeiing en verwijderen struiken bouwen, houtopstand vellen 21 februari 2021

Snoek 23 realiseren dakkapel/voorzijde bouwen 11 februari 2021

Van der Weddenhof 57 realiseren dakkapel/voorzijde bouwen 16 februari 2021

*  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.

**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. 


