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De laatste zaterdag van augustus vie-
ren we traditiegetrouw de Zomerpark-
dag in Ambacht. Dit jaar kunt u op 
zaterdag 28 augustus deelnemen aan 
de Zomerdag on Tour: het coronaproof 
alternatief van de Zomerparkdag.

De insteek van deze dag blijft het-
zelfde. Op de Zomerdag on Tour 
bedankt de gemeente de vele Am-
bachtse vrijwilligers voor hun inzet. 
En voor inwoners is het de ideale 
dag om kennis te maken met een 
vereniging of niet-commerciële or-
ganisatie naar keuze. Dit jaar doen 
we dat met de Zomerdag on Tour; 
een zogenaamde opendeuren-dag. 
Een groot aantal verenigingen en 
niet-commerciële organisaties in 
Ambacht openen tussen 10.00 uur 
en 16.00 uur hun deuren. U kunt 
zelf beslissen langs hoeveel deuren 
u wilt gaan en op welk moment. 
De lijst met deelnemers vindt u op: 
www.h-i-ambacht.nl/zomerdag.

Wandelen, fietsen, steppen
Het thema van de Zomerdag on 
Tour is Ambacht in beweging. Wilt 
u naast het bezoeken van vereni-
gingen en organisaties meer zien 
van onze mooie gemeente? Vanaf 
vandaag kunt u de gratis app Race-
map downloaden om te wandelen, 
fietsen of steppen. In deze app kunt 
u kiezen uit wandelingen met een 
historische route, een natuurroute of 

een sportieve route. Er zijn meerde-
re routes van verschillende lengtes. 
Iedere deelnemer krijgt na afloop 
een digitale goodiebag.

Coronamaatregelen
Tijdens de Zomerdag On Tour volgen 
wij de coronaregels van het RIVM. Zo 
vragen wij u bij aankomst op iedere 
locatie om per huishouden een con-
tactgegevensformulier in te vullen. 
Deze gebruiken wij uitsluitend voor 
een eventueel bron- en contactonder-
zoek en vernietigen wij na 10 dagen. 
Indien de coronamaatregelen rond 
of op 28 augustus 2021 zijn aange-
scherpt, dan zijn deze regels leidend. 
Dit kan betekenen dat de Zomerdag 
on Tour niet door kan gaan.

Disclaimer
Wij vragen iedereen om thuis te 
blijven tijdens de Zomerdag On 
Tour wanneer u last hebt van de 
volgende (ook milde!) symptomen:
• neusverkoudheid of hoesten
 of benauwdheid of koorts
 (vanaf 38°C);
• als u de afgelopen 24 uur klach-
 ten (COVID-19 symptomen) had;
• als u huisgenoten/gezinsleden
 met koorts en/of benauwdheids-
 klachten hebt;
• als er bij uzelf of een huisgenoot/
 gezinslid in de afgelopen 14
 dagen corona is vastgesteld.

Ruim 60 kinderen maakten afgelopen week een heerlijke cupcake voor de ‘Heel Ambacht Bakt’-wedstrijd van Hi5Am-
bacht. Winnaar Bart won een bakpakketje om nog meer lekkers te kunnen bakken. Op de foto ziet u deelnemer Ninte 
samen met burgemeester Jan Heijkoop. De burgemeester overhandigde alle kinderen een speciaal juryrapport voor 
hun mooie en lekkere creaties.

Zomerdag on Tour 2021

Extra krant voor de Zomerdag on Tour
De Zomerparkdag is jaarlijks dé dag 
waarop Ambachtse verenigingen en 
niet-commerciële organisaties zich-
zelf presenteren. Vorig jaar is deze 
dag vanwege de coronamaatregelen 
helaas niet doorgegaan. Dit jaar ko-
men alle deelnemende verenigingen 

aan het woord in een speciale krant-
in-de-krant.

Wat houdt dat in? Op woensdag 25 
augustus ontvangt u de Brug, zoals 
gewoonlijk, maar midden in deze 
uitgave zit een extra krant waarin 

de Ambachtse verenigingen zichzelf 
voorstellen. Zo krijgt u een goed 
beeld van de verenigingen die Am-
bacht rijk is en waar zij voor staan. 
Altijd handig om even te bewaren.

De Zomerparkdag in een ander jasje
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Werk in de wijk

 Ambachtsezoom: bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark.

 Eind december 2021.

 Inrichten Waterbusplein,
 tot voorjaar 2022

 Werkzaamheden Van Assen-
delftgaarde en de Halfweg, 
project Kruiswiel fase 3,

 12 april tot 2e week oktober 
2021

 Warmoeziershof;
 bestratingswerkzaamheden;

 start 2e week juni - eind okto-
ber 2021; de werkzaamheden 
worden gefaseerd uitgevoerd 
en de woningen zijn bereik-
baar met loopschotten.

 Afsluiting rotonde
 Antoniuslaan;

 26 juli t/m 1 september 2021; 
afgesloten voor alle verkeer; 
bebording ter plaatse aanwe-
zig; omleidingsroute voor de 
bus wordt aangegeven; halte 
Hoge Kade wordt verplaatst.

 Overige werkzaamheden,
 op diverse plaatsen:

• Veegwagen, maaien en schof-
felen in hele gemeente, door-
lopend;

• Controle en snoei van alle 
bomen: april 2021 - oktober 
2022;

• Diverse locaties - rijdende 
afzetting van GKB in verband 
met snoeiwerkzaamheden t/m 
september 

• De Laantjes, woonrijpmaken- 
t/m december 2021;

• De Straatjes, bouwrijpmaken 
t/m december 2021;
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Om 20.00 uur
Commissie WOS
Online te volgen 
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Om 20.00 uur 
Commissie RZ – 
De Volgerlanden
Online te volgen
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Om 20.00 uur
Commissie ABA – 
Financiën
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
Er zijn deze week geen
collectes.

Nieuwe aanvragen*
Hark 17, plaatsen dakkapel/voorzijde | Sikkel 1, plaatsen dakkapel/voorzijde | Spade 24, plaatsen dakkapel/voordakvlak | Vrouwgelenweg achter 80, bouwen woning | Weteringsingel 138, bouwen 
dakopbouw.

Verleende omgevingsvergunningen**
Brederode 68, 68A, 69 en 70, splitsen winkelruimten op begane grond en woning op 1ste verdieping en wijzigen voorgevel | Rijksstraatweg 42A-2, bouwen kelder | Rijksstraatweg 44, bouwen 
woning en aanleggen verharding boven gasleiding | Rijksstraatweg 44A, bouwen woning en toegangspoort en aanleggen bestrating, beplanting, paardenbak en mestopslag | Ter Spillstraat 33, 
plaatsen dakkapel/voorzijde | terrein aan Steenbakkersstraat en Schildmanstraat, realiseren natuurspeelplein.

Verleende besluiten**
Breedeweer 61, leggen kabels en leidingen aan Stedin Netten BV | Ecologieweg, leggen laagspanning elektrakabel door Stedin Netten BV | Ecologieweg, aanleg huisaansluiting  door Oasen NV | 
Tesselschadestraat,  leggen LD gasleiding door Stedin Netten BV | Willem de Zwijgerstraat, aanleg huisaansluiting  door Oasen NV | Het Jaagpad, leggen laagspanningskabel door Stedin Netten BV 
| Sedumweg, leggen laagspanningskabels door Stedin Netten BV | De Wadi, aanleg huisaansluitingen door Oasen NV | De Noorden, aanleg huisaansluitingen door Oasen NV | Onderdijkse Rijweg, 
leggen van 1 laagspanning elektrakabel door Stedin Netten BV | parkeerplaatsen Judith Leijsterstraat (nabij nummer 8), plaatsen tijdelijk bouwdepot.

* 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.

Gaan uw buren verbouwen? 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. Hieronder leest u een verkorte versie. Surf voor alle informatie over uw eigen buurt naar https://overuwbuurt.overheid.nl. Ontvang tevens berichten via de 
e-mailservice of de app.

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

Besluit hogere waarde geluid woning Rijksstraatweg 44 

Z-21-390760
Kennisgeving beschikking intrekken vergunning
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide procedure

Besluit hogere waarde geluid woning Rijksstraatweg 44A

Burgemeester en wethouders van 
Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend 
dat zij op grond van artikel 3.4 van 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
en artikel 110 van de Wet geluidhin-
der (Wgh), een besluit hebben ge-
nomen tot het verlenen van hogere 
grenswaarden geluid voor een nieuw 
te bouwen woning aan de Rijksstraat-
weg 44 kadastraal bekend onder per-

ceelnummer 4066, sectie D.

Ten behoeve van de voorgenomen 
bouw van de woning is vooraf een 
akoestisch onderzoek uitgevoerd ter 
bepaling van de geluidbelasting op 
de gevels van de geprojecteerde wo-
ning.

Daarbij is vastgesteld dat de voor-

keursgrenswaarde van 48 dB voor 
wegverkeerslawaai wordt overschre-
den op de gevels van de nieuw te 
bouwen woning als gevolg van weg-
verkeer op de rijksweg A16 en de 
Rijksstraatweg. Door het college is 
besloten om hogere grenswaarden 
te verlenen tot respectievelijk 53 dB 
(rijksweg A16) en 53 dB (Rijksstraat-
weg).

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 voor-
lopige voorziening. Hebt u vragen? 
Neem dan gerust contact op met de 
afdeling Beheer Openbare Ruimte 
(team vergunningverlening en hand-
having), via telefoonnummer 14078.

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ma-
ken bekend dat zij, in het kader van de 
Wet algemene bepalingen omgevings-
recht, hebben besloten de omgevings-
vergunning (inclusief de onderliggende 
vergunningen) die op 26 april 2001 is 
verleend aan Stolk Opslag B.V., zijnde 
een metaalhandel en scheepssloperij 
op Veersedijk 223 te Hendrik-Ido-Am-
bacht, geheel in te trekken. Alle be-
drijfsactiviteiten zijn beëindigd en de 
inrichting is geamoveerd.

De beschikking en andere ter zake 
zijnde stukken liggen van 19 augus-
tus 2021 tot en met 1 oktober 2021 
ter inzage in de informatieruimte van 
het gemeentehuis, Weteringsingel 1 
te Hendrik-Ido-Ambacht.

Let op! Als gevolg van de corona-
maatregelen gelden aangepaste ope-
ningstijden. Raadpleeg de website 
www.h-i-ambacht.nl voor de actuele 
openingstijden.

Beroep instellen
Een ieder die het niet eens is met dit 
besluit kan tegen deze beschikking 
een beroepschrift indienen binnen 6 
weken na de dag waarop deze ter in-
zage is gelegd. Dit kan bij Rechtbank 
Rotterdam, Bestuursrecht team B, 
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. 
Het beroepschrift moet zijn voorzien 
van een handtekening en in elk geval 
bevatten: de naam en het adres van 
de indiener, de dagtekening, een om-
schrijving van het besluit waartegen 
het beroep is gericht en de gronden 
van het beroep. Voor de behande-

ling van het beroep wordt door de 
rechtbank een bedrag aan griffierecht 
geheven.

Men kan digitaal beroep instellen bij 
genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daar-
voor is een elektronische handteke-
ning (DigiD of eHerkenning) nodig. 
Op de genoemde website staan de 
precieze voorwaarden vermeld.

Voorlopige voorziening
De beschikking treedt in werking na-
dat de termijn voor het indienen van 
een beroepschrift is verstreken. 
Het indienen van een beroepschrift 
houdt de werking van het besluit 
niet tegen. Bij een spoedeisend be-
lang dat dit besluit niet in werking 
treedt, kan een belanghebbende, die 

een beroepschrift heeft ingediend, de 
Voorzieningenrechter van de Recht-
bank Rotterdam, Bestuursrecht team 
B, Postbus 50951, 3007 BM  Rotter-
dam verzoeken om een voorlopige 
voorziening (tijdelijke beslissing) te 
treffen. Voor de behandeling van het 
verzoek wordt een bedrag aan grif-
fierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om voor-
lopige voorziening instellen bij ge-
noemde rechtbank via de website ht-
tps://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/
Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten. 
Daarvoor is een elektronische handte-
kening (DigiD of eHerkenning) nodig. 
Op de genoemde website staan de 
precieze voorwaarden vermeld.

Burgemeester en wethouders van 
Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend 
dat zij op grond van artikel 3.4 van 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
en artikel 110 van de Wet geluidhin-
der (Wgh), een besluit hebben ge-
nomen tot het verlenen van hogere 

grenswaarden geluid voor een nieuw 
te bouwen woning aan de Rijksstraat-
weg 44A.

Ten behoeve van de voorgenomen 
bouw van de woning is vooraf een 
akoestisch onderzoek uitgevoerd ter 

bepaling van de geluidbelasting op de 
gevels van de geprojecteerde woning.

Daarbij is vastgesteld dat de voor-
keursgrenswaarde van 48 dB voor 
wegverkeerslawaai wordt overschre-
den op de gevels van de nieuw te 

bouwen woning als gevolg van weg-
verkeer op de rijksweg A16. Door het 
college is besloten om hogere grens-
waarden te verlenen tot 53 dB.   

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 vra-
gen? Neem dan gerust contact op met 
de afdeling Beheer Openbare Ruimte 
(team vergunningverlening en hand-
having), via telefoonnummer 14078.
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