
Gemeentenieuws
Woensdag 3 mei 2017

Activiteitenkalender
n	 	Donderdag 4 mei
 19.00 - 21.00 uur
 Dodenherdenking
 Vanaf gemeentehuis

n	 	Zaterdag 6 mei
 Van 11.00 tot 13.00 uur
 Spreekuur politie
 Politiebureau 
 Weteringsingel 1

n	 	Maandag 8 mei
 Om 20.00 uur
 Raadsvergadering
 Raadzaal gemeentehuis

n	 	Maandag 15 t/m 
 donderdag 18 mei
 Vanaf 18.30 uur
 Avondvierdaagse
 Door hele gemeente 

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

Zes Koninklijke Onderscheidingen 

Woensdag 26 april ontvingen zes inwoners van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht een Koninklijke Onder-
scheiding van burgemeester Jan Heijkoop. Zij werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Deze 
mensen zetten zich in voor de samenleving. Meestal onopvallend en op de achtergrond. Maar tijdens de 
lintjesregen stonden zij letterlijk en figuurlijk in het zonnetje!

n	V.l.n.r. ➊ De Aubade werd begeleid door muziek van Korps Jong Holland. ➋ Eens in de 50 jaar houden de Oranjevereniging en het bestuur van 
de gemeente een touwtrekwedstrijd. Dit keer werd die gewonnen door het gemeentebestuur. ➌	Na de Aubade werden de ballonnen opgelaten voor 
de ballonnenwedstrijd. Tijdens de Aubade is iedereen uitgenodigd mee te zingen. ➍	De kinderen van kinderkoor Zinge! stonden op het podium.

Op de foto staan van links naar 
rechts:

Mevrouw Al-Hilli-Pronk
Mevrouw Al-Hilli is altijd stipt 
en precies. Al meer dan 20 jaar  
bestuurslid van de gymnastiek-
vereniging D.V.O. Dordrecht. Ze 
beschouwt de vereniging als haar 
familie en zet zich met haar 78 
jaar nog altijd onverminderd in. 

Mevrouw Valk-Den Hoed 
Mevrouw Valk is al ruim 25 jaar 
actief als vrijwilligster voor bij-
voorbeeld de kerk en de Unie 
van Vrijwilligers (UVV). Met veel 
enthousiasme weet zij jong én 
oud aan te zetten tot het leveren 
van optimale prestaties. En dit 
alles doet zij met humor en een 
knipoog.

Mevrouw Van den Berg-
van der Meulen
Mevrouw Van den Berg wordt 
niet voor niets ‘Moeder China’ 
genoemd. Ze is al vanaf 1994 
actief voor de Stichting Meiling. 
Deze vrijwilligersorganisatie on-
dersteunt en bemiddelt bij inter-
landelijke adoptie. 

Mevrouw Van der Vlies-Ligthart 
Mevrouw Van der Vlies doet al 

vrijwilligerswerk sinds zij in 1972 
in het huwelijk trad en stopte 
met betaald werk. Men omschrijft 
haar als sociaal, betrokken, en-
thousiast, een echt familiemens 
met humor en doorzettingsver-
mogen en een gouden oma.

De heer Neijman 
We kennen de heer Neijman 
als burgerraadslid voor D66 in 
Hendrik-Ido-Ambacht. Maar zijn 
maatschappelijke betrokkenheid 
en inzet blijkt uit veel meer ac-
tiviteiten. Hij maakte daarnaast 
jarenlang deel uit van de Zwijnd-
rechtse carnavalsstichting De 
Peebossers, waarbij hij verpleeg- 
en bejaardentehuizen, ziekenhui-
zen en scholen bezocht.

De heer Lips 
De heer Lips is 8 jaar raadslid ge-
weest en daarna burgerraadslid 
geworden voor D66 in Hendrik-
Ido-Ambacht. Hij wordt vooral 
gewaardeerd om zijn brede ken-
nis van financiële zaken, die hij 
bij verschillende verenigingen 
heeft ingezet. Daarnaast is hij 
voor velen in zijn omgeving een 
onmisbare mantelzorger, altijd 
even behulpzaam en vooral be-
scheiden.

Geslaagde Koningsdag 2017

60 jaar 
getrouwd

n	Het echtpaar  Waas-de Ruij-
ter was op 17 april 2017 zestig 
jaar getrouwd. Burgemeester 
Jan Heijkoop heeft hen gefe-
liciteerd met hun diamanten 
huwelijk. Zij zijn getrouwd in 
Raamsdonk.

➊
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Etensresten krijgen 
tweede leven 

De naam zegt het al: in de groene 
energiefabriek halen we energie 
uit de inhoud van uw groene bak. 
Om precies te zijn; uit etensresten 
en GFT maken we groen gas. Van 
wat er overblijft maken we daarna 
ook nog compost. 

Wist u dat een oude broodkorst, 
etensresten en koffieprut van al-
les in beweging kunnen zetten? In 
de groene energiefabriek van HVC 
gaan GFT en etensresten in grote 
bakken, waar bacteriën onder een 
temperatuur van 54 graden het 

GFT afbreken. Daar komt biogas 
bij vrij, waar HVC groen gas van 
maakt. Op dat groene gas kunt u 
weer koken of zelfs uw auto laten 
rijden.  Het mengsel dat overblijft 
laten we dan een aantal weken lig-
gen in een grote loods. Het wordt 
nog een paar keer omgeploegd 
zodat het goed kan composteren. 
Onbruikbare delen als stenen of 
dikke takken zeven we eruit en 
dan houden we uiteindelijk com-
post over. Die kan weer gebruikt 
worden voor in de akkerbouw of 
in uw moestuin.

Gft: de basis voor groen gas en compost.
Gooi uw GFT en 
etensresten in  
de GFT-bak

Het GFT wordt 
ingezameld.

GFT wordt drie weken vergist.
Door natuurlijke bacteriën en een constante
temperatuur van 54oC komt biogas vrij.

Biogas:
60% methaan 

40% CO2

Van biogas maken  
we groen gas. 

Na vergisting en 
verwijdering van biogas, 
blijft de grondstof voor 
compost over.  
Na 6 weken omwoelen 
wordt de compost  
gezeefd en verkocht.  
Goed voor de tuin!

Eindproduct: 
Compost.

Eindproduct: 
Groen gas, om te koken 
of huizen mee te 
verwarmen.
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Afval scheiden. Samen halen we eruit wat erin zit.

Aanleg 
gereserveerde 
gehandicapten-
parkeer-
plaatsen
Burgemeester en wethouders 
maken bekend, dat zij hebben 
besloten om nabij Ring 225 
en Sophiapromenade 132 een 
gereserveerde gehandicapten-
parkeerplaats aan te leggen, 
door het plaatsen van bord E6 
van bijlage I van het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerste-
kens 1990.
Op grond van de Algemene 
Wet Bestuursrecht kunt u bin-
nen zes weken na de datum 
van dit besluit een gemoti-
veerd bezwaarschrift daartegen 
indienen bij het College van 
Burgemeester en Wethouders, 
Postbus 34, 3340 AA Hendrik-
Ido-Ambacht.
De op het besluit betrekking 
hebbende stukken liggen sinds 
14 april ge durende een peri-
ode van 6 we ken ter inzage in 
de publieks ruimte van het ge-
meentehuis, Weteringsingel 1 
te Hendrik-Ido-Ambacht.

Verkeers-
examens 
leerlingen 
bassischolen

De groepen 7 en/of 8 van de 
basisscholen hebben op don-
derdag 6 april 2017 het VVN 
schriftelijk Verkeersexamen af-
gelegd. Op 9 en 16 mei stap-
pen de leerlingen ook op de 
fiets voor het praktisch Ver-
keersexamen. 

Praktisch verkeersexamen
Tijdens het verkeersexamen 
wordt getoetst of de leerlingen 
de verkeerskennis beheersen 
en voldoende inzicht hebben 
in verkeerssituaties. Maar ver-
keer leer je niet alleen uit een 
boekje. Verkeer is vooral prak-
tijk. Er is een speciale verkeers-
examen app te downloaden 
via www.vvn.nl. Hiermee kunt 
u met uw kinderen oefenen. 
Vragen die de leerlingen zoal 
kunnen verwachten zijn onder 
andere: wie heeft voorrang op 
een rotonde, mag je appen op 
de fiets, mag je met twee per-
sonen op een fiets e.d. 

Verkeerseducatie
Iedereen in de regio Drechtste-
den kan een steentje bijdragen 
aan een verkeersveilige regio. 
“SCHOOL op SEEF” is het regi-
onale praktische verkeersedu-
catieprogramma waaraan de 
gemeenten meedoen. Het pro-
gramma is ontwikkeld door het 
Regionaal Ondersteuningsbu-
reau Verkeersveiligheid (ROV) 
Zuid-Holland in samenwerking 
met de regio Drechtsteden.
Kijk voor meer informatie op 
www.schoolopseef.nl 

Van Arkel kiest sfeervolle 
led-verlichting
Op dit moment lopen diverse be-
drijven uit de gemeente een duur-
zaamheidsestafette om zo acties 
te ondernemen om het milieu te 
sparen. Jan Willem Kuiper, medi-
ator bij Van Arkel Familierecht: “De 
duurzaamheidsscan zorgt voor 
een nieuwe visie op alledaagse 
zaken”. 

Led-paneel
Van Arkel Familierecht onderscheidt 
zich door oog te hebben voor alle 
aspecten die bij een scheiding ko-
men kijken: juridisch, financieel 
en emotioneel. Het bedrijfspand is 
huiselijk ingericht, waardoor er een 
prettige sfeer ontstaat. Het plan is 
om energie te besparen door de 
huidige tl-lampen te vervangen 
door led-panelen. Van Arkel heeft 
als test drie soorten led-panelen 
uitgeprobeerd. Uiteindelijk kiezen 
zij voor het meest energiezuinige 
paneel met de warmste kleur licht, 
zo blijft de sfeer behouden. 

Milieukeurmerk
Het bedrijf wil zo min mogelijk pa-
pier gebruiken. Helaas worden zij 
hierin belemmerd door de eisen 
van rechtbanken, die nog steeds 
papieren dossiers in drie- of zelfs 
vijfvoud willen ontvangen. Zo-
doende blijkt uit de Milieubarome-
ter dat het bedrijf per medewerker 
meer kantoorpapier gebruikt dan 
een gemiddeld overheidskan-

toor. Stimular raadt aan om de  
milieudruk van het gebruikte pa-
pier te verlagen door voor een mi-
lieukeurmerk te kiezen. Dat voor-
komt ontbossing en het papier 
bevat zo min mogelijk chemische 
stoffen.

Duurzaamheidsestafette en 
Milieubarometer
Het stokje is voor een laatste 
keer doorgegeven, dus opgeven 
voor de estafette is niet meer 
mogelijk. Er kan nog tot okto-
ber 2017 gebruik gemaakt wor-
den van het door de gemeente 
aangeboden gratis startabonne-
ment voor de Milieubarometer via 
www.milieubarometer.nl/aanbod.  
De gemeente organiseert de duur-
zaamheidsestafette als onderdeel 
van het actieplan duurzaamheid. 

n Cor van der Lee (Haparko Cosme-
tics) geeft het stokje van de duurzaam-
heidsestafette over aan Jan Willem Kuiper 
(Van Arkel Familierecht)

Bespaar drinkwater en geld met een regenton!
Water is overal om ons heen, wij 
kunnen niet zonder. Water is leuk 
om in te spelen, maar het kan ook 
voor veel overlast zorgen. 

Onze gemeente en het waterschap 
nemen veel maatregelen in het 
openbaar gebied om dit te beper-
ken. U kunt ook  een steentje bij-
dragen aan droge voeten op uw 
eigen terrein. Dit kunt u bijvoor-
beeld doen door het aanschaffen 
van een regenton in uw tuin. Re-
gentonnen zijn handig als het hard 
regent, zij dragen bij aan het tijde-
lijk opvangen van water.

Gebruik regenwater voor klusjes
We gebruiken vaak schoon drink-
water voor klusjes in de tuin, het 
wassen van de ramen of het wa-
tergeven van de planten. Voor dit 
soort klusjes kunt u ook gewoon 
regenwater uit een regenton ge-
bruiken. Dit is ook eens goed voor 
de portemonnee! En in de week 
van vrijdag 12 tot en met zaterdag 
20 mei krijgt u ook nog eens forse 
korting op de aanschaf van een re-
genton bij Intratuin.

Korting op een regenton
De regenton is groen en heeft een 
inhoud van 168 liter. Normaal kost 
de ton € 69,99. Met korting bent 
u maar € 30,- kwijt! Hebt u inte-
resse in de regenton? 
Vul dan de bon in en haal 
uw regenton in de week 
van 12 mei op bij Intratuin,   
Langeweg 21, 3343 LD Hendrik-
Ido-Ambacht. OP=OP!

K N I P B O N !
Vul deze bon juist, compleet en duidelijk leesbaar in.

Knip de bon uit en lever deze in vanaf vrijdag 12 mei 
tot en met zaterdag 20 mei bij Intratuin, Langeweg 21, 
3343 LD Hendrik-Ido-Ambacht.

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:    Hendrik-Ido-Ambacht

E-mailadres:
Maximaal 1 per klant.

Week van Ons Water
De regentonactie is een initia-
tief van de gemeente in de Week 
van Ons Water. Elke dag wordt er  
hard gewerkt om ons land water-

veilig te houden en om te zorgen 
voor voldoende en schoon water. 

Voor meer informatie kijk op 
www.weizigt.nl/weekvanonswater.

Ontwikkelingen in 
De Volgerlanden-Oost
Woensdagavond 12 april 2017 
vond in Cascade de informatie-
avond plaats over de ontwikkelin-
gen in het oostelijk deel van de 
wijk De Volgerlanden. 

Tijdens de druk bezochte avond 
werd door wethouder André Flach, 
stedenbouwkundige Angelique 
Mergler en de directeur van De 
Volgerlanden Henk Huisman een 
toelichting gegeven op de plannen 
voor Oost.
Bent u geïnteresseerd in deze 
plannen, neem dan een kijkje op 

de website van De Volgerlanden: 
www.devolgerlanden.nl. Daar is 
informatie over de hoofdstructuur, 
nieuwe wijken, het groen en de in-
frastructuur te vinden. 

Op 8 mei hijsen wij de 
Rode Kruis Vlag
Dan viert Het Nederlandse Rode 
Kruis namelijk zijn 150-jarig be-
staan. In 2017 staat het Rode 
Kruis op verschillende momenten 
stil bij dit bijzondere jubileum. En 
8 mei is voor het Rode Kruis een 
bijzondere dag, omdat dit de ge-
boortedag van grondlegger Henry 
Dunant is.

Het Rode Kruis is een wereldwijde 
beweging. In Nederland hebben 

vrijwel alle gemeenten een Rode 
Kruis afdeling. Vanuit het Rode 
Kruis voeren vrijwilligers activitei-
ten uit om Eerste Hulp te verlenen 
en zelfredzaamheid van mensen te 
bevorderen. Ook staan de vrijwilli-
gers paraat als er een ramp plaats-
vindt. Wij onderstrepen het belang 
van deze vrijwilligersorganisatie 
en hijsen daarom in dit bijzondere 
jubileumjaar op 8 mei de Rode 
Kruis Vlag op ons gemeentehuis.



Officiële publicaties

➊	 	Iepengaarde, Wijngaarde en Sophiapromenade; bouwen appar-
tementsgebouw Palissade

 22 februari 2016 – 30 juni 2017

➋   Nijverheidsweg; vervangen riolering vanaf kruising Antonius-
laan-Nijverheidsweg tot halverwege distributiecentrum van PLUS 
(fase 3)

 2 april – 10 mei 2017

➌  Herbestrating ventweg en parkeervakken t.h.v. Dorpsstraat 128-
132 

 18 april – 12 mei 2017

➍  Kruising Bongerd – Elzengaarde – Bramengaarde; opnieuw be-
straten

 18 april – 3 mei 2017

➎  Elzengaarde tussen Bongerd en Boomgaarde; aanleggen defini-
tieve bestrating

 1 mei – 9 juni 2017

➏  Ambachtsezoom tussen Krommeweg en rotonde Sophialaan/
Rietlaan; asfaltwerkzaamheden

 8 mei – 12 mei 2017  
 

 Geheel Hendrik-Ido-Ambacht
• Veegwagen
•  Rioolwerkzaamheden; uitvoeren van lokale reparaties (voorname-

lijk van binnenuit) verspreid over de gemeente; week 10 t/m week 
20 

•  Herstelwerkzaamheden aan trottoirs en parkeervakken op diver-
se locaties in de wijk Krommeweg; gedurende de eerstkomende 
maanden

•  Maaien, schoffelen, hagen knippen c.a. tot oktober door de gehele 
gemeente

• Kolken zuigen week 14 t/m 26 door HVC door de gehele gemeente
• Rooiwerkzaamheden door de gehele gemeente op diverse locaties

Kaartgegevens ©2017 Google

Werk in de wijkProgramma 
dodenherdenking 
donderdag 4 mei 2017
18.45 uur  Openstelling gemeentehuis 
tot 19.00 uur Ontvangst belangstellenden
19.00 uur  Welkomstwoord en mededelingen over verder verloop 

programma 
19.10 uur  Formeren stille tocht (deze wordt vooraf gegaan door 

tamboers van Drumfanfare Celebration) en vertrek 
naar begraafplaats via de Hoge Kade en de Waelnes-
laan

19.45 uur Aankomst op begraafplaats
19.50 uur Toespraak door burgemeester J. Heijkoop
19.55 uur Declamatie
19.58 uur Het luiden van de kerkklokken
20.00 uur Twee minuten stilte
20.02 uur  Trompetters van brassband De Bazuin blazen 
 ‘De Taptoe’
  Zingen van Wilhelmus (twee coupletten) gelijktijdig in 

top hijsen Nederlandse vlag
20.15 uur Kranslegging. Begeleiding defilé langs monument
20.30 uur Einde plechtigheid 

*Brassband De Bazuin brengt vanaf 19.05 uur 
muziek ten gehore op de 
begraafplaats Waalhof.

Stilte
Pijn, leegte

Een storm in mijn hoofd
Het waait

In mijn leven
Oorlog in mijn leven

Oorlog overal
Stilte in mei
Stilte in mij

Auteur: Hidde Cornelissen

Co-auteur: Jeroen Stam

(winnaars ‘woordkunstenwedstrijd’)

Agenda openbare raadsvergadering
Maandag 8 mei 2017, 20.00 uur, Raadzaal gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende vaste punten: opening, vaststelling van de agenda, spreekrecht burgers, 
vragenhalfuurtje raadsleden, notulen raadsvergadering 3 april 2017, lijst van ingekomen stukken en even-
tuele mededelingen, comptabiliteitsbesluit en de sluiting.

Op grond van de adviezen van de raadscommissie zijn de raadsvoorstellen onderverdeeld in hamerstuk-
ken (H) en debatstukken (D).

De raad behandelt de volgende voorstellen:

Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden – Financiën
7.1 (H) Verordening aanwijzen trouwlocaties.
7.2 (H) Investeringskrediet aankoop de Baak 16.
7.3 Herbenoemingsprocedure burgemeester.

Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken
8.1 (H) Zienswijze begrotingswijziging 2017 Serviceorganisatie Jeugd.

Ruimtelijke Zaken – De Volgerlanden
9.1 Voorstel grof afval inzamelen tegen betaling (Vervallen)

In de informatieruimte van het gemeentehuis liggen de vergaderstukken ter inzage.
U kunt de stukken ook via de gemeentesite inzien: www.h-i-ambacht.nl/gemeenteraad. In het scherm kunt 
u dan klikken op Vergaderstukken in raadsinformatie.

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 twee werkdagen voor de vergadering melden bij de griffier. De grif-
fier is bereikbaar via telefoonnummer 14 078 en e-mail gh.logt@h-i-ambacht.nl. U geeft dan aan over welk 
onderwerp u iets wilt zeggen. Vermeldt ook uw naam, adres en telefoonnummer.

Tijdens de vergadering krijgt u maximaal vijf minuten het woord van de voorzitter. Wanneer er meerdere 
insprekers zijn gaat dit in volgorde van aanmelding. Ten slotte 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.

Kennisgeving

Z-16-313689. Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen omgevings-
recht. Reguliere procedure

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
maakt namens de Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland bekend dat zij in het 
kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben besloten het 
verzoek tot: 
- het wijzigen van voorschrift D.2 van 
de aan Chemours verleende revisiever-
gunning d.d. 3 oktober 2013 met ken-
merk 2013023603, en

- het vervangen van de concentratie-
eis voor de lozing van FRD-903 in de 
genoemde revisievergunning door een 
jaarvracht voor FRD-903; te weigeren.
Het verzoek tot gedeeltelijke intrekking 
van de omgevingsvergunning voor wat 
betreft:
- het niet langer verbranden van super-
nate in de thermal converter en het in 
verband hiermee laten vervallen van 
voorschrift D.12 uit de revisievergun-
ning; te verlenen.
-  Voorschrift D.12 uit de revisievergun-
ning d.d. 3 oktober 2013 met kenmerk 
2013023603 te laten vervallen.
De inrichting betreft een inrichting 

voor de productie van synthetische 
organische polymeren gelegen aan de 
Baanhoekweg 22 te Dordrecht. Concreet 
wordt verzocht om het wijzigen van ver-
gunningvoorschriften en het gedeeltelijk 
intrekken van de omgevingsvergun-
ning als bedoeld in artikel 3.15 van de 
Wabo.
U kunt de beschikking en andere ter 
zake zijnde stukken inzien op werkda-
gen in het gemeentehuis te Hendrik-Ido-
Ambacht, afdeling Publiekszaken, loket 
Vergunningverlening en Handhaving, 
Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-
Ambacht. 
- elke werkdag van 08:30 uur tot 12:30 

uur en van 13:30 uur tot 16:00 uur;
- op de maandagavond, na telefonische 
afspraak, tel. 078 - 770 26 27, van 
17.00 uur tot 20.00 uur.

Bezwaar
Tegen de beschikking kan door belang-
hebbenden bezwaar worden aangete-
kend bij Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP 
Den Haag, t.a.v. het Awb-secretariaat, 
onder vermelding van ‘Awb-bezwaar’ in 
de linkerbovenhoek van enveloppe en 
bezwaarschrift. Op grond van artikel 6:7 
van de Awb bedraagt de termijn voor 
het indienen van een bezwaarschrift 

zes weken. De termijn vangt, ingevolge 
artikel 6:8, eerste lid van de Awb, aan 
met ingang van de dag na die waarop 
het besluit aan de aanvrager is toege-
zonden. 
Het indienen van een bezwaarschrift 
schorst de werking van het besluit niet. 
Als onverwijlde spoed dat vereist, kan 
door een belanghebbende die bezwaar 
heeft aangetekend ingevolge artikel 
8:81 van de Awb om een voorlopige 
voorziening worden verzocht bij de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 
20302, 2500 EH Den Haag. 
Voor de behandeling van het ver-



POSTADRES postbus 34

  3340 AA  

Hendrik-Ido-Ambacht

telefoon 14 078 

e-mail gemeente@h-i-ambacht.nl

website www.h-i-ambacht.nl

 

 gemeentehia

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEWINKEL (BALIES PUBLIEKSHAL)
ma en wo 14.00 - 19.30 uur

di, do en vr 09.00 - 12.00 uur

OPENINGSTIJDEN RECEPTIE (PUBLIEKSHAL)
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur 

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE
www.h-i-ambacht.nl/meldpunt

Bij spoed, ook buiten kantoortijden 078 - 770 81 00

SOCIAAL WIJKTEAM EN JEUGDTEAM AMBACHT
T (078) 682 24 16             

E info@sophia.nl 

I www.sociaalwijkteamambacht.nl

I www.jeugdteamambacht.nl 

Inlooppunten (zie websites voor openingstijden)

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam

• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam

• Tromplaan 49, sociaal wijkteam

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht
woensdag 3 mei 2017

Officiële publicaties
zoek wordt door de rechtbank een 
bedrag aan griffierecht geheven. De 
Voorzieningenrechter kan bij wijze van 
voorlopige voorziening het besluit 
schorsen.
Deze kennisgeving staat ook op 
www.ozhz.nl.

Algemene plaatselijke verordening/
bijzondere wetten
Verleende vergunningen/ontheffingen* 

• Het organiseren van de avondwan-
delvierdaagse van 15 tot en met 18 mei 
2017 tussen 8.30 tot 22.00 uur met 
start en finish bij DVS’69, Reeweg 75, 

datum besluit 25 april 2017;
• Het produceren van geluid middels 
geluidsinstallatie t.b.v. avondwandelvier-
daagse op 15 tot en met 18 mei 2017 
tussen 18.30 en 22.00 uur bij DVS’69, 
Reeweg 75, datum besluit 25-4-2017;
• Het wijzigen van leidinggevenden 
op de drank- en horecavergunning van 
de slijterij in de supermarkt Plus de 
Volgerlanden, Sophiapromenade 14, 
datum besluit 26 april 2017;
• Het produceren van geluid voor 
afwerken van de begane grondvloer op 
bouwlocatie Noordeinde 119 van 2 mei 
2017 vanaf 07.00 uur tot 04.00 uur (3 
mei 2017), datum besluit 26 april 2017;

* 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 voorlo-
pige voorziening. Hebt u vragen? Neem 
dan gerust contact op met de afdeling 
Beheer Openbare Ruimte (team vergun-
ningverlening en handhaving), via tele-
foonnummer 14 078.

Omgevingsvergunningen

Nieuwe aanvragen 
omgevingsvergunning*
• Admiraal de Ruyterlaan 10, plaatsen 

van een dakopbouw en een dakkapel, 
-bouwen, 10 april 2017

* U kunt geen bezwaar maken of een 
zienswijze indienen tegen een aanvraag. 
Wel kunt u de stukken inzien. Hiervoor 
kunt u een afspraak te maken met de 
afdeling Beheer Openbare Ruimte (team 
vergunningverlening en handhaving) op 
telefoonnummer 14078.

Verleende omgevingsvergunningen* 
(regulier)
• Boskamp 29, plaatsen van een 
dakkapel op het voordakvlak, -bouwen, 
25 april 2017

• Vijverhof 10, verbouwen van het 
Jeugdcentrum Ambacht, -bouwen, 
25 april 2017

*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 voorlo-
pige voorziening. Hebt u vragen? Neem 
dan gerust contact op met de afdeling 
Beheer Openbare Ruimte (team vergun-
ningverlening en handhaving), via tele-
foonnummer 14078.


