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Een frisse start in 2017?
Wandelt u 20 januari mee in de Crezéepolder? 

Burgemeester Jan Heijkoop blikt vooruit

“Voornemens omzetten 
in daden”

Activiteitenkalender

n	 	Donderdag 12 januari
 20.00 uur 
 Raadsvergadering
 Raadzaal gemeentehuis

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

 Foto: Cees van Meerten

Op maandag 9 januari bezoch-
ten rond de honderd mensen de 
nieuwjaarsreceptie. Onder hen 
waren inwoners, ondernemers, sa-
menwerkingspartners, vrijwilligers 
van verenigingen en vertegen-
woordigers van de hulpdiensten. 
Burgemeester Jan Heijkoop was 
er, evenals de wethouders en hun 
partners. Zij schudden iedereen 
persoonlijk de hand en wensten 
alle aanwezigen een mooi en ge-
zond nieuw jaar. Tijdens zijn toe-
spraak blikte burgemeester Jan He-
ijkoop vooruit. Met enthousiasme 
sprak hij over de projecten die er 
op stapel staan om van Ambacht 
een nog fijnere plek te maken. 
Een plek waar het fijn wonen en 
werken is. Neem de plannen voor 
het nieuwe zwembad. Die krijgen 
steeds meer vorm. Een groter 
jeugdspeelpark op een prachtige 

plek, maar ook de ‘make-over’ van 
het plein voor de Dorpskerk en 
het plaatsen van fitnesstoestellen 
in de Volgerlanden. Dat zijn mooie 
nieuwe ontwikkelingen, maar toch 
sprak de burgemeester ook zijn 
zorgen uit. Over de groeiende on-
zekerheid van mensen met flexi-
bele contracten bijvoorbeeld. Hij 
riep werkgevers en overheden op 
om te handelen op een manier 
waarop talenten worden benut en 
mensen zich zinvol voelen: “Een 
vast contract hoort daarbij. Ook de 
wetgeving dient daarop aangepast 
te worden.” Ook sprak hij mensen 
aan die het goed hebben en die 
tevreden zijn over hun situatie. 
Hen riep hij op om leiderschap te 
tonen dat “verantwoordelijkheids-
gevoel en naastenliefde uitstraalt.”
De volledige speech vindt u op 
www.h-i-ambacht.nl.  

 Het echtpaar Van Halem- 
Van der Leer is op 3 janu-
ari 2017 zestig jaar getrouwd.  
Burgemeester Jan Heijkoop 
heeft hen gefeliciteerd met hun 
diamanten huwelijk.

60 jaar 
getrouwd

Oude kerstbomen en 
vuurwerk zijn geld 
waard

Vandaag kunt  u nog  tot 15.30 uur 
uw kersboom en  vuurwerkafval 
inleveren. Voor iedere kerstboom 
en volle zak vuurwerkafval ont-
vangt u € 0,50. 

De inleverlocaties zijn:
•  Parkeerterrein bij winkelcentrum 

De Schoof (bij ABN/AMRO);
• Louwersplein (bij apotheek);
•  Reeweg (parkeerterrein sportvel-

den);
•  Winkelcentrum Hoogambacht 

(bij de sporthal).

De medewerkers van Drechtwerk 
nemen hier graag uw kerstboom 
en vuurwerkafval in ontvangst. 
Let wel goed op, want bij de vuur-
werkresten kan ook vuurwerk zit-
ten dat niet is afgegaan. Wees 
alert en steek dit vuurwerk niet 
alsnog af. 
Kerstbomen en zakken met vuur-
werkafval worden niet aan huis 
opgehaald.

De afgelopen twee jaar is de Cre-
zéepolder omgetoverd tot een 
prachtig uitwaaigebied. Hier kun-
nen liefhebbers van stilte en dro-
merige dynamiek van bootjes op 
de rivier heerlijk wandelen, hard-
lopen, struinen en vogels spotten. 

Midden in bewoonde omgeving 
heb je bovendien volop kans op 
ontmoetingen met bevers, lepe-
laars en - wie weet - de visarend 
en de zeearend.
De paden liggen op loopafstand 
van omliggende woonwijken 

en leiden dwars door de natuur 
tot op de oever van de rivier de 
Noord. Het gebied is aangesloten 
op de naastgelegen natuur- en 
recreatiegebieden zodat je hier 
niet zomaar uitgewandeld bent.  
Ook is het natuurgebied een  
waarborg voor de winning van 
kwalitatief goed drinkwater.
 
Winterse wandeltocht 
De provincie Zuid-Holland orga-
niseert op 20 januari aanstaande 
een winterse wandeling in de 
Crezéepolder onder leiding van 
gidsen. Onderweg ontmoet u des-

kundige vertellers die u bijpraten 
over de bijzondere relatie tussen 
de Crezéepolder en getijdenrivier 
de Noord. Rijkswaterstaat legt bij-
voorbeeld uit hoe het ook al weer 
zit met het getij en wat er is ver-
anderd sinds we de Deltawerken 
hebben aangelegd. 

En wat levert getijdennatuur op 
aan bijzondere vogels en dieren? 
Gidsen van Natuurvereniging IJs-
selmonde vertellen u hier graag 
meer over. En wie weet ontmoe-
ten we onderweg nog een bijzon-
dere wintergast!

Drinkwaterbedrijf Oasen vertelt 
waarom het belangrijk is dat 
drinkwaterwinning in natuurge-
bieden plaatsvindt en hoe zij er-
voor zorgt dat de kwaliteit gega-
randeerd blijft. 

Ook de achterliggende polders 
ontvangen schoon water uit de 
Crezéepolder. Het waterschap 
Hollandse Delta legt graag uit hoe 
de hevel werkt die het achterland 
van schoon oppervlaktewater 
voorziet. 

Als extraatje is er deze middag 
een natuurfotograaf aanwezig 
die nuttige tips geeft over land-
schapsfotografie.

Aanmelden
De wandeltocht duurt 1,5 uur. 
Vanaf 14.00 uur vertrekt om het 
kwartier een groep wandelaars 
vanaf hofstede de Paradijshoeve, 
Oostmolendijk 82 A in Ridderkerk. 
Bij terugkomst kunt u nog even 
nagenieten met een warme kop 
chocolademelk. Aanmelden is no-
dig. U kunt een mail sturen naar  
info@deltanatuur.nl. Na uw aan-
melding ontvangt u een persoon-
lijke starttijd voor de wandeling. 
De laatste wandeling eindigt om 
17.00 uur. 

Ingeklemd tussen Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht ligt een prach-
tig nieuw natuur- en wandelgebied. Op loopafstand van woonwijken 
kunt u oog in oog komen te staan met de bever terwijl boven uw hoofd 
de visarend in de opkomende vloed naar een visje speurt. Maak op 
20 januari 2017 tijdens een begeleide wandeling kennis met de Cre-
zéepolder. Tussen 14.00 en 15.30 uur vertrekt er om het kwartier een 
wandelgroep. Onderweg praten experts u bij over de bijzonderheden 
van dit gebied.    

AFVAL IN DE 
JUISTE BAK

WWW.H-I-AMBACHT.NL/AFVAL



Werk in de wijk

➊  Beukengaarde, Bramengaarde, Walnootgaarde, Druivengaarde, 
Bessengaarde en Bongerd; bouwen woningen 
11 maart 2015 – 10 maart 2017

➋		Iepengaarde, Wijngaarde en Sophiapromenade;  
bouwen appartementsgebouw Palissade 
22 februari 2016 – 30 juni 2017

➌		Driehoek tussen Krommeweg, Sophialaan, Ambachtsezoom;  
bouwen woningen (fietspad langs Krommeweg tussen 
Ambachtsezoom en Sophialaan afgesloten) 
4 juli 2016 – 10 maart 2017

 Geheel Hendrik-Ido-Ambacht
• Veegwagen
•  Rioolwerkzaamheden; reinigen en inspecteren en uitvoeren van 

lokale reparaties (voornamelijk van binnenuit) verspreid over 
de gemeente; week 48 t/m week 10 in 2017

•  Onderhoud kunstwerken op diverse locaties week 3 tot en met 
week 12

•  Onderhoud huisaansluitingen riool op diverse locatie in week 3 
en week 4

Kaartgegevens ©2017 Google

Officiële publicaties
Bekendmakingen

Vastgesteld bestemmingsplan en exploi-
tatieplan Bedrijvenpark Ambachtsezoom  
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 verga-
dering van 1 december 2016 het exploi-
tatieplan Bedrijvenpark Ambachtsezoom 
en het bestemmingsplan Bedrijvenpark 
Ambachtsezoom gewijzigd heeft vast-
gesteld. 

Ligging en begrenzing van het 
plangebied
Het plangebied is gelegen aan de 
zuidwestzijde van Hendrik-Ido-
Ambacht, grenzend aan de gemeente 
Zwijndrecht. De begrenzingen van het 
plangebied worden bepaald door de 
Ambachtsezoom aan de noordzijde, 
agrarische gronden aan de oostzijde, de 
woningen/percelen aan De Baak aan de 
zuidzijde en de afrit van de Rijksweg 
A16 aan de westzijde.

Doel bestemmingsplan
Met het nieuwe bestemmingsplan 
Ambachtsezoom wordt de ontwikkeling 
van het bedrijventerrein Ambachtsezoom 
juridisch mogelijk gemaakt. 

Het exploitatieplan 
De gemeente is geen eigenaar van 
alle gronden waarvoor in het bestem-
mingsplan voor Ambachtsezoom een 
bedrijventerrein is voorzien en daarom 
is de gemeente wettelijk verplicht om 
gelijktijdig met het bestemmingsplan 

een exploitatieplan vast te stellen. In 
het exploitatieplan wordt onder meer 
het verhalen van kosten van de grond-
exploitatie geregeld. 

Wijzigingen
Bij de vaststelling van het bestem-
mingsplan en het exploitatieplan heeft 
de gemeenteraad besloten– ten opzich-
te van de ontwerpen die ter inzage heb-
ben gelegen- tot het aanbrengen van 
enkele wijzigingen. Deze komen deels 
voort uit de naar voren gebrachte ziens-
wijzen. Een overzicht van de wijzigingen 
is te vinden in de staat van wijzigingen 
die deel uitmaakt van het raadsbesluit, 
dat bij de stukken ter inzage ligt. 

Vaststelling hogere waarden Wet 
geluidhinder
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken 
tevens bekend dat zij hebben besloten 
de noodzakelijke hogere waarden Wet 
geluidhinder vast te stellen. Dit omdat 
uit akoestisch onderzoek blijkt dat de 
maximaal optredende geluidbelasting 
van wegverkeersgeluid vanwege de A16 
en de Langeweg bij de locatie van de 
te realiseren bedrijfswoningen aan De 
Baak de voorkeursgrenswaarde over-
schrijdt. Het ontwerpbesluit tot vaststel-
ling van deze hogere grenswaarden 
heeft gelijktijdig met het ontwerpbe-
stemmingsplan ter inzage gelegen. 

Stukken ter inzage
Met ingang van 12 januari 2017 liggen 
gedurende een periode van zes weken 
het vastgestelde bestemmingsplan en 
exploitatieplan met de bijbehorende 

stukken en het besluit tot vaststel-
ling van hogere grenswaarden geluid 
op de volgende plaatsen voor een 
ieder ter inzage. De bronbestanden 
zijn geplaatst op http://ro.h-i-ambacht.
nl/0531/8051A0B7-BFEF-493A-9A10-
AF9645C089C3/. 
Op de site ruimtelijkeplannen.nl zijn de 
bestanden geplaatst, identificatie-num-
mers (IDN): NL.IMRO.0531.bp22 
Ambachtsez2016-3001 (bestemmings-
plan) en NL.IMRO.0531.ep22Ambacht-
sez2016-3001 (exploitatieplan). De pdf-
bestanden staan op de gemeentelijke 
website www.h-i-ambacht.nl onder ik 
woon->ruimtelijke projecten> bestem-
mingsplannen in procedure. De papie-
ren versie ligt in het informatiecentrum 
van het gemeentehuis in Hendrik-Ido-
Ambacht, Weteringsingel 1 te Hendrik-
Ido-Ambacht, tijdens openingstijden. 

Indienen beroep en verzoek om voorlo-
pige voorziening
Gedurende de termijn van terinzageleg-
ging kunnen belanghebbenden beroep 
instellen tegen het besluit van de 
gemeenteraad tot gewijzigde vaststel-
ling van het bestemmingsplan, het 
exploitatieplan en het vaststellingsbe-
sluit hogere waarden Wet geluidhinder 
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 ontwerp-bestemmingsplan kenbaar 
heeft gemaakt;
b. een belanghebbende die kan aanto-
nen 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 
aangebrachte wijzigingen ten opzichte 
van het ontwerp-bestemmingsplan zoals 
dat ter inzage heeft gelegen. 

Het besluit van de gemeenteraad tot 
gewijzigde vaststelling van het bestem-
mingsplan 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. 

Melding Wet Milieubeheer
Wasstraat, De Plaats 19
Op 3 januari 2017 is een melding 
ontvangen in het kader van het 
“Activiteitenbesluit milieubeheer”. Het 
gaat over het oprichten van een stan-
daard wasstraat om auto’s te wassen, 
gelegen aan De Plaats 19 te Hendrik-
Ido-Ambacht. Deze melding is afgehan-
deld onder zaaknummer Z-17-315615.

Indien daaraan behoefte bestaat 
kunnen, onder verwijzing naar het 
zaaknummer, inlichtingen worden inge-
wonnen bij de Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid, tel.nr. 078 - 770 85 85. 
De directeur van de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid vestigt er de aan-

dacht op dat deze bekendmaking uit-
sluitend een informatief karakter heeft.

Omgevingsvergunningen

Nieuwe aanvragen 
omgevingsvergunning*
• Noordeinde 21, nieuwbouw kantoor 
en loods Koedood dieselservice, -uitweg 
maken, hebben of veranderen, -bouwen, 
-milieu, een milieu neutrale verandering, 
29 december 2016
• Volgerlanden Waterhof fase 7, het rea-
liseren van 56 woningen (Waterhof fase 
7), -bouwen, 23 december 2016
 
* 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)
• Gerard Alewijnsstraat 18, realisatie 3 
appartementen op de 1e verdieping van 
zorgcentrum De Blije Borgh, -bouwen, 
9 januari 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.

Babbeltrucs: trap er niet in!

Babbeltrucs zijn smoesjes waar-
mee oplichters mensen proberen 
te beroven. De oplichters bellen 
bij u aan of benaderen u op straat 
en zeggen bijvoorbeeld dat ze van 
de bank zijn, of ze de meterstan-
den mogen opmeten, of ze een 
glas water mogen, of ze even uw 
telefoon mogen gebruiken... 

Zo kunnen oplichters talloze on-
schuldige vragen stellen, maar als 
u instemt, roven ze uw geld en/
of andere waardevolle bezittin-
gen. Dit willen wij voorkomen en 
daarom organiseren we met de 
politie een voorlichtingsmiddag 
over babbeltrucs. Omdat vooral 
ouderen het slachtoffer zijn van 

babbeltrucs, is deze bijeenkomst 
voor hen bedoeld. 

Dus bent u 60 jaar of ouder, kom 
dan op donderdag 19 januari naar 
het gemeentehuis van Hendrik-
Ido-Ambacht. Ton Brouw, wijk-
agent van Oostendam-Kruiswiel, 
vertelt u daar dan alles over bab-
beltrucs, zodat u meer kunt doen 
om te voorkomen dat u slachtoffer 
wordt. 

Thee en koffie staan donderdag 
19 januari 2017 voor u klaar! 
Laat ons voor donderdag 12 ja-
nuari 2017 weten dat u komt via  
melding@ambachtveilig.nl of via 
tel. 14 078.

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 11 januari 2017

 Het echtpaar Van Reijsen-
Leek was op 29 december 
2016 vijftig jaar getrouwd. 
Burgemeester Jan Heijkoop 
heeft hen gefeliciteerd met hun 
gouden huwelijk. Het echtpaar 
heeft twee zoons.

50 jaar 
getrouwd


