Gemeentenieuws

Woensdag 10 mei 2017

Logeren zonder indicatie
Soms is het nodig om als gezin
op adem te komen. Zeker als uw
kind veel aandacht nodig heeft.
Bijvoorbeeld door een lichamelijke beperking of ziekte of door
een stoornis, zoals autisme.
Sommige kinderen krijgen een
indicatie voor een logeervoorziening. Voor kinderen en jongeren
die zo’n indicatie niet hebben,
is er nu ook een logeervoorziening beschikbaar in Hendrik-IdoAmbacht; “Het Fonteinkruid” in
De Volgerlanden. Wij namen daar
een kijkje op een doordeweekse
ochtend.
Begeleidsters Anja en Judith heten ons welkom met een kop
thee. Vanuit de woonkamer in
een geschakelde gezinswoning
kijken we uit over een grote tuin.
Anja: “Onze vaste bewoners zijn
op dit moment op pad. Ze zijn
naar school of naar hun dagbe-

n Begeleidsters Judith en Anja maken van Het Fonteinkruid een fijne plek om te zijn.
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Fietsen is gezond, fietsen is leuk
en fietsen is goed voor het milieu! Ontdekken wat er allemaal
met fietsen kan? Dat kan op de
Dag van de Fiets op 20 mei als
het Sophiapark wordt omgetoverd
tot Fietsplaza. Er zijn tal van activiteiten voor de recreatieve en de
sportieve fietsers.
Fietsplaza
Een deel van het Sophiapark is
op 20 mei omgetoverd tot het
Fietsplaza. Het is het startpunt
van de 3 tourtochten die Tourclub Ambacht organiseert: fiets
30-35, 75 of 125 km in en om
Hendrik-Ido-Ambacht (opgeven via
secretaris@tourclubambacht.nl).
Op het fietsplaza zijn tal van activiteiten, georganiseerd door onder
andere Fietsen van Ambacht, de
ondernemers van winkelcentrum
Hoog Ambacht en de gemeente.
En op deze dag struin je natuurlijk
ook gewoon over de weekmarkt.
FietsFotoWedstrijd
Fiets je graag en maak je graag foto’s? Dan is de FietsFotoWedstrijd
echt iets voor jou!

Maak je in de aanloop naar de
Dag van de Fiets een mooie foto
van jezelf en je fiets tijdens een
mooie fietstocht in (de omgeving
van) Hendrik-Ido-Ambacht en
post je jouw foto op Instagram
met #Dagvdfietshia, dan maak je
kans op een mooie prijs! De top
3 foto’s met de meeste Instagramlikes worden tijdens de Dag van
de Fiets op 20 mei om 16.00 uur
bekend gemaakt.
Fietsenstallingloterij
Natuurlijk kom je op de fiets naar
de Dag van de Fiets. Zet je jouw
fiets in de speciale fietsenstalling?
Dan maak je direct kans op een
prijs! Bij het stallen van je fiets
krijg je namelijk gelijk een gratis
lot voor een loterij. Het lot lever
je zelf tussen 10.00 en 15.00 uur
in bij de kraam van Rij2op5 en
je ontdekt meteen of je een leuk
prijsje hebt gewonnen. Ook krijg
je er nuttige informatie en tips
over fietsgebruik en de positieve
effecten daarvan. Er is een maximaal aantal loten beschikbaar
dus op=op. Kijk alvast even op
www.rij2op5.nl voor meer info.

Eind april presenteerde de burgemeester de veiligheidsrapportage van 2016 aan de raad. In
de veiligheidsrapportage staat
precies hoe het op het gebied
van veiligheid is gesteld in onze
gemeente. Een raadslid heeft
naar aanleiding daarvan vragen
gesteld over de forse stijging van
het aantal verkeersongevallen
met letsel. Blijkt uit de cijfers van
deze rapportage ook dat er veel
onveilige verkeerssituaties zijn?

Is Het Fonteinkruid ook geschikt
voor uw kind? U kunt het overleggen met de medewerkers
van het Cliënt Service Bureau
van Syndion. T 0183 65 11 55 of
clientservicebureau@syndion.nl
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Hoe gevaarlijk is het verkeer in
Hendrik-Ido-Ambacht nu echt?
Dat zochten wij, uw wijkagenten,
eens voor u op.
Er waren in 2016 minder verkeersongevallen dan in het jaar
ervoor, namelijk 99. Dat is een
daling van bijna 30%. Maar het
aantal verkeersongevallen met
letsel is wel gestegen, namelijk
naar 23, terwijl dat er in 2015
nog 13 waren. Als we deze verkeersongevallen verder bestuderen blijkt het in de meeste gevallen gelukkig om ‘gering letsel’
te gaan. Wij zien de oorzaak van
ongelukken elke dag weer om
ons heen: het valt ons op dat er
steeds meer verkeersdeelnemers
(en dan vooral fietsers en brommerrijders) tijdens het rijden met

Judith: “Natuurlijk is het in het
begin even spannend voor nieuwe logees. Daarom maken we
vóór het logeren al kennis. Onze
ervaring is dat iedereen hier snel
gewend is. Dat komt waarschijnlijk door de huiselijke sfeer. Ook
begeleiden we de onderlinge
contacten. De logeerkamers zijn
prikkelarm. Zo hebben ook de logees een fijne plek om tot rust
te komen.”

ZATERDAG
ZATERDAG

Volg ons ook op

In de plaatselijke media staat
met enige regelmaat dat er veel
gevaarlijke verkeerssituaties in
Hendrik-Ido-Ambacht zijn. Is het
nu daadwerkelijk zo gevaarlijk?

steding en komen vanmiddag
thuis. Er wonen hier nu 7 jongens
en meiden van 12 tot 25 jaar.
Maar als logé ben je al vanaf 8
jaar welkom.”

en

@gemeenteHIA #dagvdfietshia

andere dingen bezig zijn. Een ongeluk is dan zo gebeurd. En als
je met de fiets of brommer komt
te vallen is er al snel sprake van
‘gering letsel’. Dit blijkt ook uit
de cijfers: bij ruim de helft van
de aanrijdingen met letsel is een
fietser of brommer betrokken.
Maar veilig verkeer gaat niet alleen over verkeersongevallen en
letsel. Het gaat ook over gevoel
en gedrag. Laatste weken hebben we bijvoorbeeld regelmatig gecontroleerd op het halen
en brengen van kinderen bij de
scholen. De situaties die het verkeer daar gevaarlijk maken hebben volgens ons veelal te maken
met het gedrag van verkeersdeel-

nemers. Parkeren op het trottoir,
onvoldoende opletten bij het
veranderen van richting, fietsers
die voorrang nemen of krijgen op
plaatsen waar dat niet verwacht
wordt en ga zo maar door. Dit
maakt het verkeer onvoorspelbaar en dus minder veilig.
Het aantal aanrijdingen daalt gelukkig. Door zelf bewuster aan
het verkeer deel te nemen, zorgen we er hopelijk samen voor
dat dit aantal verder omlaag
gaat, dat het aantal verkeersongevallen met letsel in 2017 minder wordt en dat we ons veiliger
voelen in het verkeer.

Richard Stuij
Ruud van Oost
Wijkagenten De Volgerlanden

Start aanleg
Jeugdspeelpark
Het is zover! Op donderdag
11 mei slaan wij om 14.00 uur
de eerste paal voor het nieuwe
Jeugdspeelpark in recreatiegebied Sandelingen-Ambacht.
Wilt u erbij zijn? Kom gerust
even kijken!
Rond oktober 2017 hopen wij
de deuren van het nieuwe
park voor u te openen. Graag
tot ziens! Het bestuur van de
Stichting Jeugdspeelpark

Hulp bij
bladblazen

Joran (10 jaar) wilde ons graag
helpen met het bladblazen zodat de putten niet vol raken
met blad. Dat vonden wij een
heel leuk idee!
Onlangs mocht Joran een bladblazer van groenaannemer GKB
gebruiken. Hij vond het geweldig! Wij bedanken Joran voor
zijn bijdrage. Zo maken we Ambacht samen weer een stukje
schoner!

Veteranendag
in Ambacht en
Zwijndrecht

Veteranendag
2017
vindt
zaterdag 20 mei plaats in
Zwijndrecht. Deze dag wordt,
geheel volgens traditie, gezamenlijk gevierd door de veteranen uit Zwijndrecht en HendrikIdo-Ambacht.
De dag voor de Veteranen gaat
van start op het Norderstedtplein in het gebouw ‘Spektakel’. De ontvangst begint om
9.45 uur en wordt gevolgd door
een vlaggenceremonie en opening door de voorzitter, Dominic Schrijer, burgemeester van
Zwijndrecht en burgemeester
van Hendrik-Ido-Ambacht Jan
Heijkoop. Vervolgens is er een
optreden van het koor Happy
Voice. Om 12.30 uur is het tijd
voor de zogeheten blauwe hap,
een Indische maaltijd. Er is
aansluitend gelegenheid om na
te praten. De dag wordt rond
14.00 uur afgesloten.
Programma voor alle kinderen
Om 11.00 uur en 12.30 uur kunnen alle kinderen (en hun ouders) uit Hendrik-Ido-Ambacht
en Zwijndrecht instappen voor
een gratis rondrit in legervoertuigen van de Tris, beschikbaar gesteld door de heer Van
Wingerden. Vanaf 10.30 uur
kunnen kinderen zich melden
bij Spektakel, waar de auto’s
geparkeerd staan. Net als vorig jaar zorgen sponsoren voor
wat lekkers voor de kinderen.
De route die de legervoertuigen zullen volgen, kunt u
bekijken via www.veteranenzwijndrecht.nl. Hebt u vragen?
Bel ons via 14 078.

Steun van de provincie
om De Schoof aantrekkelijker te maken

Hoe lang duurt het
voordat een appelklokhuis compost wordt?

Winkelcentrum De Schoof aantrekkelijker maken, dat is het doel van
de gemeente. Om dat te bereiken
stelde de gemeente een visie op
dat het winkelcentrum een verbetering nodig heeft om het voor bezoekers aantrekkelijker te maken.
Projectontwikkelaar Ten Brinke
maakte hiervoor een plan om het
winkelcentrum met 5.500m2 uit
te breiden met onder andere een
van de bestaande supermarkten
en een ruim nieuw parkeerterrein. Zo krijgt het winkelcentrum
als het ware twee gelijkwaardige
‘einden’ en dat is (ook) goed voor
de tussenliggende winkels. Dit
plan legde de gemeente voor aan
de Adviescommissie Detailhandel
Zuid-Holland. Zij heeft vorige week
een positief advies uitgebracht
over dit plan.

Afgelopen zaterdag werd deze
vraag gesteld door het HVCpromotieteam aan bezoekers van
supermarkt Dirk.

De motivering van de provincie
De provinciale adviescommissie
geeft aan dat de voorgestelde ontwikkeling inderdaad kan leiden
tot een structuurversterking van
De Schoof en in bredere zin van
de winkelstructuur in Hendrik-IdoAmbacht. De commissie geeft hiervoor twee redenen:
• Een belangrijk deel van de
nieuwbouw wordt ingenomen
door een supermarkt. Zo’n winkel
neemt meer ruimte in beslag dan
veel andere winkeltypen.
• Uitbreiding bij De Schoof betekent verplaatsing van bestaande
winkels uit Hendrik-Ido-Ambacht.
In veel gevallen verandert de bestemming van de winkels die verplaatsen.
Hoe verder?
Dit positieve advies geeft de ontwikkelaar Ten Brinke de mogelijkheid om samen met de gemeente
verder te gaan met het plan. Voordat er echt gebouwd kan gaan
worden, moet er nog een aantal
stappen gezet worden. Om het
plan uit te voeren is een nieuw
bestemmingsplan nodig. De raad
moet dit bestemmingsplan vaststellen. In dit bestemmingsplan
staat bijvoorbeeld de omvang en

situering van de uitbreiding en
hoe het zit met parkeren.
Verkeersafwikkeling
De uitbreiding van het winkelcentrum betekent dat een deel van
de Graaf Willemlaan wordt opgebroken en de functie van winkelgebied krijgt. Dat betekent dat
de verkeersafwikkeling anders
wordt en dat heeft ook effect
voor de Van Godewijckstraat, de
Antoniuslaan en de kruising
Weteringsingel/Hoge Kade (bij
Cascade). Om het verkeer goed
door te laten stromen, is daar een
rotonde gepland, die de kruising
tussen het gemeentehuis en
Cascade vervangt.
Planning
Voor de zomer start de inspraak
voor het voorontwerp van het
bestemmingsplan. Alle inwoners
en partners worden uitgenodigd
hun mening te geven op het
plan. Omwonenden ontvangen
hiervoor huis-aan-huis een uitnodiging, maar we besteden hier
ook uitgebreid aandacht aan op
www.h-i-ambacht.nl, in het gemeentenieuws in De Kombinatie
en op onze social media. Op basis van deze reacties wordt het
ontwerp-bestemmingsplan eventueel nog aangepast. Op dit (al
dan niet aangepaste) ontwerp-bestemmingsplan kunnen vervolgens
zienswijzen worden ingediend. Pas
als het bestemmingsplan definitief
is vastgesteld door de raad, kan
de projectontwikkelaar gaan bouwen. Daarvoor is het wel nodig dat
de gemeente het terrein bouwrijp
heeft gemaakt. We verwachten
dat in de tweede helft van 2018
de eerste werkzaamheden zullen
plaatsvinden.
Meer informatie
Meer informatie staat op de site
www.h-i-ambacht.nl/deschoof of
op Facebook en Twitter (@gemeentehia). Voor de data van
raadscommissie- en raadsvergaderingen kijkt u op https://hendrikidoambacht.raadsinformatie.nl.

Het promotieteam informeerde bezoekers over het belang van het
scheiden van GFT en etensresten.
Het team ging met bezoekers in
gesprek over GFT-scheiden en ervaringen hierbij. Ook deelde het
HVC-team flyers uit met informatie
over GFT en een appel als dank
voor de tijd.
Energie in etensresten
Bij iedere maaltijd blijven er restjes over die u niet meer kunt gebruiken. Snijafval, eierschalen,
maar ook een oude boterham of
pasta. In etensresten zit energie

waar HVC nog groen gas en compost van kan maken. Het enige
wat u daarvoor hoeft te doen is uw
etensresten in de GFT-bak gooien.
Leuk om te weten: een appelklokhuis uit de GFT-bak komt binnen
10 weken weer terug als compost
bij de fruitteler.

Ontmoet het promotieteam
Wilt u nog meer weten of GFTscheiden? Het HVC-promotieteam
is de komende zaterdagen hier
aanwezig:
- Zaterdag 13 mei: Jumbo De Schoof
- Zaterdag 3 juni: Plus Louwersplein
- Zaterdag 17 juni: Plus Volgerlanden

Wilt u nu alvast meer informatie
over afval scheiden? Kijk dan op
www.indegoeiebak.nl.

Week van Ons Water
Van vrijdag 12 tot en met zaterdag
21 mei is het de Week van Ons
Water. In heel Nederland worden
er leuke en leerzame wateractiviteiten georganiseerd,
20 zo ook in de
Drechtsteden.
Organiserende partners:

Mede mogelijk gemaakt door:

donderdag 15.00 uur

LEz Ing W Ij En W atEr ,
gEWo on WatEr
bEs taat nI Et

Stadslab Water in de Dordtse Ruimte
De Blauwe Kamer, Bibliotheek AanZet,
Groenmarkt 153, Dordrecht
Bijzonderheden: gratis
Aanmelden: nee
www.platformduurzaamdordrecht.nl

M EI

zaterdag 07.00-10.00 uur

v r oEg E v ogE L Exc u rs IE

St. Het Zuid-Hollands Landschap
Veersedijk 301, Hendrik-Ido-Ambacht
Bijzonderheden: max. 15 pers.,
vanaf 8 jaar, € 4,00 kind,
€ 8,00 volwassenen
Aanmelden: ja, via website
www.zhl.nl/vroege-vogelexcursiesophiapolder

zaterdag 13.30 en 14.30 uur

K InD E rv oo rs t EL L Ing :
r Eg EL r Ec h t D E s oEp In!
de Blauwe Kamer,
de Bibliotheek AanZet
Groenmarkt 153, Dordrecht
Bijzonderheden: max. 35 pers.,
vanaf 7 jaar, gratis
Aanmelden: ja via de website
of 078-6205500
www.debibliotheekaanzet.nl/
deblauwekamer

WE EK van ons

W atE r

Drechtsteden

12 t/m 21 ME I 20 17

Kijk voor meer informatie
over de activiteiten op
www.weizigt.nl/weekvanonswater

Van een bezoek aan een rioolwaterzuiveringsinstallatie tot het
speuren naar bevers, voor jong én
oud valt er een week lang van alles te 19
beleven. Neem ook een duik
in de wereld van het water en verwonder je!
donderdag 10.00-16.00 uur

Ex po sI tIE D E jongE
jacob, co LLEctI E
s chEEp sM oD ELLEn ,
s chEEp bou W In
D orD rEch t

Vereniging de "Binnenvaart"
Maasstraat 13, Dordrecht
Bijzonderheden: gratis
Aanmelden: nee
www.debinnenvaart.nl

zaterdag 10.00 uur

FIE t sr out E W at Er
E n gr oE n

Stadslab Water in de Dordtse Ruimte
Start Van Baerleplantsoen 30,
Dordrecht
Bijzonderheden: gratis
Aanmelden: ja, via
tuingeluk@platformduurzaamdordrecht.nl
www.platformduurzaamdordrecht.nl
zaterdag 14.00 en 15.00 uur

ME I

vrijdag 20.15-22.30 uur

Kan ot och t o p z oEK
naar bEvEr s

Biesboschcentrum Dordrecht
Baanhoekweg 53, Dordrecht
Bijzonderheden: max. 12 personen,
€ 8,60 kind, € 11,40 volwassene
Aanmelden: ja
via info.biesbosch@dordrecht.nl
www.biesboschcentrumdordrecht.nl

Legenda pictogrammen
Alleen kinderen

Voor groot en klein

Alleen volwassenen
Alleen genodigden

t h Ea tE r vo or st EL L In g
h an sjE br InK Er

Duurzaamheidscentrum Weizigt
Van Baerleplantsoen 30, Dordrecht
Bijzonderheden: gratis,
voorstelling duurt 20 minuten
Aanmelden: nee
www.weizigt.nl/weekvanonswater
zaterdag 13.30-16.45 uur

WE t L anD v aa rt oc h t

Biesboschcentrum Dordrecht
Baanhoekweg 53, Dordrecht
Bijzonderheden: max. 37 pers.,
vanaf 6 jaar, € 15.00 p.p,
incl. kofﬁe met Beverkoek
Aanmelden: ja via
info.biesbosch@dordrecht.nl
www.biesboschcentrumdordrecht.nl

Bezoek het Aquarama
bij Weizigt

Over water valt veel te leren! Wil je
beleven hoe de Weg van het Water
stroomt en hoe verschillende
organisaties samenwerken om dit
mogelijk te maken? Kom dan naar het
Aquarama. Het Aquarama is elke dag
geopend van 09.00 tot 17.00 uur en
gratis te bezoeken. Dit alles wordt
mogelijk gemaakt door de waterpartners van het programma Watereducatie Drechtsteden die structureel
samenwerken aan watereducatie.

Wat is er te doen in de Drechtsteden?
Ga op avontuur bij het waterschap.
Duik de waterrijke natuur rondom
de Drechtsteden in met een natuurgids om bevers of misschien
wel een zeearend te spotten.
Ontdek hoe drinkwater gezuiverd
wordt, ga op slootjesonderzoek,
woon een theatervoorstelling bij
of maak een fietstocht door de
waterdriehoek.
In het Aquarama bij Duurzaamheidscentrum Weizigt in Dordrecht
ontdek en beleef je de Weg van
het Water. Voor alle informatie
over de Week van Ons Water en
www.weizigt.nl/
aquarama

Deelnemende organisaties Week van Ons Water Drechtsteden:

Biesboschcentrum Dordrecht, Biesbosch MuseumEiland, De Bibliotheek AanZet, Duurzaamheidscentrum Weizigt, Evides Waterbedrijf,
Gemeente Dordrecht, Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, Het Historisch Bedrijfsvaartuig, Het Hof van Nederland, Imbarcazione Barone,
IVN, Koninklijke BLN-Schuttevaer, LeXlab, Nationaal Baggermuseum, Stadslab Water in de Dordtse Ruimte, Stichting Het Zuid-Hollands
Landschap, Stichting Terra Nova, Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, Vereniging de Binnenvaart, Waterschap Hollandse Delta,
Waterschap Rivierenland, 't Weetpunt

de verschillende activiteiten, kijk
je op de website www.weizigt.nl/
weekvanonswater.

Week van Ons Water
De Week van Ons Water in de
Drechtsteden is een initiatief van
de waterpartners van het programma Watereducatie Drechtsteden.
De week wordt mede mogelijk
gemaakt door diverse water gerelateerde organisaties uit de regio.

Bespaar drinkwater en geld met een regenton!
Week van Ons Water
De regentonactie is een initiatief van de gemeente in de Week
van Ons Water. Elke dag wordt er
hard gewerkt om ons land water-

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 beperken. U kunt ook een steentje bijdragen aan droge voeten op uw
eigen terrein. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door het aanschaffen
van een regenton in uw tuin. Regentonnen zijn handig als het hard
regent, zij dragen bij aan het tijdelijk opvangen van water.
Gebruik regenwater voor klusjes
We gebruiken vaak schoon drinkwater voor klusjes in de tuin, het
wassen van de ramen of het watergeven van de planten. Voor dit
soort klusjes kunt u ook gewoon
regenwater uit een regenton gebruiken. 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 regenton bij Intratuin.

veilig te houden en om te zorgen
voor voldoende en schoon water.
Voor meer informatie kijk op
www.weizigt.nl/weekvanonswater.

KNIPBON!
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:
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!

Adres:

Hebt u interesse 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!

Woonplaats:

Postcode:

Hendrik-Ido-Ambacht

E-mailadres:
Maximaal 1 per klant.

“Wegwijs maken in Ambacht”
Elizabeth en Martin van der Vegt
zijn vrijwilliger in Hendrik-IdoAmbacht. Zij begeleiden nieuwkomers, ook wel statushouders genoemd. Maar in de eerste plaatst
zijn het vooral mensen. Mensen
die alles en iedereen hebben
moeten achterlaten.
Samen vrijwilliger
Sinds de noodopvang van vluchtelingen in 2015 begeleidt Elizabeth twee Syriërs. Nadat zij in
onze gemeente met hun gezinnen
herenigd werden startte ook de
man van Elizabeth als vrijwillig begeleider. Nu begeleiden Elizabeth
en Martin samen twee gezinnen.
Best bijzonder eigenlijk.
Het verschil maken
Elizabeth en haar man zijn gevraagd om op 11 mei aanstaande
hun ervaringen als vrijwilliger te
delen met nieuwe vrijwilligers.
Elizabeth: “Dat doen we graag.
Vooral omdat we weten wat voor
verschil je kunt maken als je mensen wegwijs maakt in hun nieuwe
dorp en in hun nieuwe leven.”

Werk in de wijk

rijking van je leven. Voor je het
weet ben je oma in het kwadraat”,
lacht Elizabeth. “Tegelijkertijd is
dat ook een valkuil; Loop niet
harder dan je aankan. En houd
er rekening mee dat er altijd cultuur- en traditieverschillen blijven,
die je moet kunnen accepteren.”
Om daarbij en bij andere zaken te
helpen is er een coördinator voor
vrijwilligers: Marianne Kik.

Kaartgegevens ©2017 Google

➊ Nijverheidsweg; vervangen riolering vanaf kruising Antonius-

Wilt u ook helpen?
Er zijn nog vrijwilligers nodig. In
overleg met Marianne Kik kunt u
misschien helpen als dorpsgids,
taalmaatje, (huiswerk)begeleider
of budgetcoach. Laat u zich informeren over de mogelijkheden.
Wanneer? donderdag 11 mei 2017
Hoe laat? van 19.30 tot 21.00 uur
Waar? Baxhuis, Hoge Kade 58
Aanmelden is niet nodig

n Martin en Elizabeth van der Vegt
Wat doen jullie als vrijwilliger?
“Mensen die naar hier gevlucht zijn
krijgen zoveel informatie en moeten zich staande houden ondanks
hun emoties en de cultuurshock.
Als vrijwilliger helpen we waar we
kunnen. Bijvoorbeeld als begeleider bij een doktersbezoek, bij het
samen doorkijken van de post of
het regelen van schoolspullen. Het
is maar net wat er op dat moment
nodig is en waar je jezelf prettig
bij voelt.”

laan-Nijverheidsweg tot halverwege distributiecentrum van PLUS
(fase 3)
2 april – 24 mei 2017

➋	Elzengaarde tussen Bongerd en Boomgaarde; aanleggen defini-

tieve bestrating
1 mei – 9 juni 2017

➌	Ambachtsezoom tussen Krommeweg en rotonde Sophialaan/

Rietlaan; asfaltwerkzaamheden
8 mei – 12 mei 2017

Contact
Hebt u vragen of bent u op 11
mei niet in de gelegenheid om
te komen? Neem dan contact op
met coördinator Marianne Kik, via
statushouders@h-i-ambacht.nl.

Vrijwilliger met begeleiding
“Vrijwilligerswerk doen is een ver-

➍	Nijverheidsweg 63 t/m 69; rioolreconstructie

8 mei – 1 juli 2017

Geheel Hendrik-Ido-Ambacht
• Veegwagen
• Rioolwerkzaamheden; uitvoeren van lokale reparaties (voornamelijk van binnenuit) verspreid over de gemeente; week 10 t/m week
20
• Herstelwerkzaamheden aan trottoirs en parkeervakken op diverse 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 week 26 door HVC door de gehele
gemeente
• Rooiwerkzaamheden door de gehele gemeente op diverse locaties
• Stobben frezen in week 19 op diverse locaties
• Bermen maaien vanaf week 19 t/m week 21

Officiële publicaties
Bekendmaking
Bestemmingsplan De Baak 8
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, de gemeenteraad in de vergadering van 3 april 2017 het bestemmingsplan De Baak 8 gewijzigd heeft
vastgesteld.
Het bestemmingsplan De Baak 8 biedt
een juridisch-planologisch kader voor
de ontwikkeling van een kleinschalig
bedrijf op de achterzijde van het perceel De Baak 8. Deze ontwikkeling is
reeds mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan Ambachtsezoom, dat op 1
december 2014 door de gemeenteraad
is vastgesteld. Met de vernietiging van
het voorgenoemde bestemmingsplan
door de Raad van State is de grondslag
voor de realisatie van het bedrijf op
het voorgenoemde perceel komen te
vervallen.
Om de ontwikkeling alsnog mogelijk te
maken, is een separaat bestemmingsplan opgesteld.
Wijzigingen
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad
besloten– ten opzichte van het ontwerp
dat ter inzage heeft gelegen- tot het
aanbrengen van enkele wijzigingen.
Deze komen deels voort uit de naar
voren gebrachte zienswijze. Een overzicht van de wijzigingen is te vinden in
de Nota van zienswijzen en overlegreacties die deel uitmaakt van het raadsbesluit, dat bij de stukken ter inzage ligt.
Stukken ter inzage
Van 11 mei t/m 21 juni 2017 ligt het
ontwerpbestemmingsplan ‘De Baak 8’,

inclusief de bijbehorende stukken ter
inzage. U kunt de betreffende stukken
vinden op de volgende locaties:
- De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn geplaatst op
http://ro.h-i-ambacht.nl/0531/F43064F3E096-4DFE-814B-A3F8E3660A83/
- Op www.ruimtelijkeplannen.nl is
het digitale ontwerpbestemmingsplan
geplaatst. Dit kunt u vinden via het
plan-identificatienummer
NL.IMRO.0531.bp20DeBaak8-3001.
- Een pdf-versie van het ontwerpbestemmingsplan staat op de gemeentelijke website onder ik woon->ruimtelijke
projecten> bestemmingsplannen in procedure.
- De papieren versie van de stukken is tijdens de openingsuren in te
zien in de hal van het gemeentehuis,
Weteringsingel 1 te Hendrik-IdoAmbacht.
Indienen beroep en verzoek om
voorlopige voorziening
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden beroep
instellen tegen het besluit van de
gemeenteraad tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA Den Haag.
Beroep kan worden ingesteld door:
a. een belanghebbende die tijdig een
zienswijze bij de gemeenteraad tegen
het ontwerpbestemmingsplan kenbaar
heeft gemaakt;
b. een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat
is geweest tijdig een zienswijze tegen
het ontwerpbestemmingsplan bij de
gemeenteraad in te dienen;
c. iedere belanghebbende, voor zover
het beroep is gericht tegen de door de
gemeenteraad in het bestemmingsplan

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

aangebrachte wijzigingen ten opzichte
van het ontwerpbestemmingsplan zoals
dat ter inzage heeft gelegen.
Het besluit van de gemeenteraad tot
gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na
afloop van de beroepstermijn van zes
weken. Bovengenoemden kunnen indien
zij beroep instellen tevens een verzoek
om voorlopige voorziening indienen
bij de Voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van
State. In dat geval treedt het besluit
niet in werking voordat op dit verzoek
is beslist.

Kennisgeving
Algemene plaatselijke verordening/
bijzondere wetten
Verleende vergunningen/ontheffingen*
• Het organiseren van de hardloopwedstrijd “Bolidt Inner Circle Run” op
15 juni 2017 van 10.00 tot 23.00 uur in
de wijk de Volgerlanden, datum besluit
2 mei 2017.
• Het produceren van geluid middels geluidsinstallatie t.b.v. de “Bolidt
Inner Circle Run” op 15 juni 2017 tussen 10.00 en 23.00 uur t.h.v. van het
winkelcentrum Hoogambacht aan de
Sophiapromenade.
• Het organiseren van het evenement
de wielerronde “Slag van Ambacht”
in de wijk Centrum op 6 juli 2017 van
17.00 uur tot 21.30 uur, waarbij de
Reeweg vanaf de van Galensingel tot
aan de Admiraal de Ruyterlaan en de
Admiraal de Ruyterlaan/hoek Tromplaan
tijdelijk wordt afgesloten, datum besluit
2 mei 2017.
• Het plaatsen van een horecaplein,
objecten, standplaatsen m.b.t. de wielerronde “Slag van Ambacht” aan de
Reeweg t.h.v. vv ASWH op 6 juli 2017

van 10.00 tot 23.00 uur, datum besluit
2 mei 2017.
• Het produceren van geluid middels
geluidsinstallatie t.b.v. de wielerronde
“Slag van Ambacht” in de wijk Centrum
op 6 juli 2017 tussen 15.00 uur en
23.30 uur.
• Het organiseren van het evenement “Dag van de fiets” op 20 mei
2017 van 08.00 tot 17.00 uur op de
Sophiapromenade, in de Sophiahal, in
het Sophiapark en op het parkeerterrein
t.h.v. Noordeinde 118, datum besluit 4
mei 2017;
• Het schenken van (zwak) alcoholische drank tijdens het evenement
“Dag van de fiets” op 20 mei 2017 van
08.00 tot 20.00 uur, ter hoogte van
Sophiapromenade 9, datum besluit 4
mei 2017.
• Het produceren van geluid middels geluidsinstallatie op 20 mei
2017 van 08.00 tot 20.00 uur, op de
Sophiapromenade, in het Sophiapark en
op het parkeerterrein t.h.v. Noordeinde
118, datum besluit 4 mei 2017.
Geweigerde vergunningen/ontheffingen*
• Het inzamelen van textiel in 2018
door Spieren voor Spieren; datum weigering 2 mei 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 voorlopige voorziening. Hebt u vragen? Neem
dan gerust contact op met de afdeling
Beheer Openbare Ruimte (team vergunningverlening en handhaving), via tele-

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

foonnummer 14 078.

Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvraag
omgevingsvergunning*
• Citroengaarde 17, plaatsen dakkapel/
voorgeveldakvlak, -bouwen,
26 april 2017
• Evertsenstraat 72, dakkapel/voordakvlak, -bouwen, 23 maart 2017
• van Galensingel 21, het vellen van
een prunus, -houtopstand vellen,
28 april 2017 (particulier)
• Margrietstraat 40, het vellen van een
hazelaar, -houtopstand vellen,
28 april 2017 (particulier)
• Van Polanenstraat 53, kappen van
een ‘grove den/conifeer’, -houtopstand
vellen, 24 april 2017 (particulier)
• Sophiapromenade 208, plaatsen wegschuifbare terrasbeglazing bij
7 woningen, -bouwen, 24 april 2017
• Voorn (120), kavel 30, bouwen van
een woning, -bouwen, 10 april 2017
• Waelneslaan 10, plaatsen 3 dakkapellen op dak van de woning, -bouwen,
29 april 2017
• Watersnip ongenummerd, realiseren
van 2 doorvaarbare duikerdammen,
-bouwen, -aanleggen, 26 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.

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 10 mei 2017

