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Gemeentenieuws
Woensdag 15 februari 2017

Activiteitenkalender
n	 	Maandag 20 februari
 20.00 uur 
 Commissie WOS
 Raadzaal gemeentehuis

n	 	Dinsdag 21 februari
 20.00 uur 
 Commissie RZ - 
 De Volgerlanden
 Raadzaal gemeentehuis

n	 	Woensdag 22 februari   
 20.00 uur 
 Commissie ABA - Financiën
 Raadzaal gemeentehuis

n	 	Maandag 6 maart   
 20.00 uur 
 Raadsvergadering
 Raadzaal gemeentehuis

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

Informatiemarkt nieuwbouw De Louwert
Op donderdag 23 februari van 
18.00 tot 21.00 uur vindt een 
informatiemarkt nieuwbouw bin-
nenzwembad De Louwert plaats 
in het gemeentehuis, Wetering-
singel 1.  

In 2016 zijn de voorbereidingen 
gestart voor de nieuwbouw van 
het binnenzwembad De Louwert 
en de renovatie van het be-
staande buitenbad. Wij houden u 
graag op de hoogte van de ko-
mende ontwikkelingen en betrek-
ken u graag bij het proces. Inmid-
dels zijn we zo ver dat we een 
concreet beeld kunnen schetsen 
van de locatie van het nieuwe 
binnenbad en hoe het proces er 
in de komende anderhalf jaar uit 
zal zien. 

Informatiemarkt
Tijdens de informatiemarkt in-
formeren wij u graag over de 
stedenbouwkundige visie, het 
te doorlopen proces van het be-
stemmingsplan, de communica-
tie die we hebben gevoerd met 

betrokkenen en het totale pro-
ces van begin tot realisatie. Ook 
zijn we benieuwd wat u ons mee 
kunt geven in dit proces. Hebt u 
ideeën, bedenkingen, suggesties? 
We horen ze graag en hopen op  
uw komst!

Ambacht nog mooier dankzij CAI-
middelen
Door de verkoop van het kabel-
netwerk heeft stichting CAI de 
beschikking gekregen over fi-
nanciële middelen. De stichting 
wil dit geld inzetten voor voor-
zieningen (projecten) waar vrijwel 
alle inwoners van de gemeente 
Hendrik-Ido-Ambacht gebruik van 
kunnen maken. Het doel is om 
samen met inwoners en de ge-
meente, een impuls te geven aan 
de Ambachtse samenleving. Het 
project “Zwembad De Louwert” 
hoort ook bij deze projecten. 
Wethouder Van der Giessen: “Wij 
zijn erg blij met de CAI-middelen 
die ter beschikking zijn gesteld. 
Zo wordt Ambacht de komende 
jaren nog mooier”.  

Kerkplein: mooie plek 
om even te rusten
Afgelopen maandag is begon-
nen aan de herinrichting van het 
Kerkplein. De werkzaamheden om 
Ambacht ook op deze manier nog 
mooier te maken, duren 8 tot 9 
weken. 

Het huidige Kerkplein bestaat nu 
nog uit twee pleintjes met een 
straat ertussen. Daar wordt nu 
meer een geheel van gemaakt. 
Ook wordt het een plek waar wan-
delaars, fietsers en andere pas-
santen even kunnen rusten. Ook is 
bekeken hoe het plein zo leuk mo-
gelijk gemaakt kan worden voor 
inwoners en middenstanders in de 
omgeving. 

Overleg
Als gemeente hebben we overlegd 
met de kerk en middenstanders 
rond het plein over de mogelijk-
heden van een herinrichting. Beide 
partijen waren enthousiast over dit 
voornemen. Hun inbreng in com-
binatie met onze visie heeft een 
veelbelovend eerste ontwerp op-
geleverd, dat overwegend positief 
werd ontvangen door de omwo-
nenden. Na een paar kleine aan-
passingen werd dit ontwerp dan 
ook al gauw het definitief ontwerp.

Karakteristieke bestrating
Rond de kerk worden de bestaan-
de, voor de kerk zo karakteristieke 
gebakken klinkers hergebruikt. Om 
meer eenheid te creëren, wordt de 
bestrating van de weg en van het 
pleintje voor de winkels vervangen 
door dezelfde gebakken steentjes 
in diverse formaten en kleuren. 

Bij de toegang tot het plein wordt 
een verkeersdrempel aangebracht, 
zodat de snelheid van het verkeer 
er omlaag gaat. Hiermee wordt 
de auto op het plein een gast in 
plaats van hoofdgebruiker.

Even pauze 
Blikvanger op het plein wordt het 
gratis watertappunt. Naast fiets-
klemmen en afvalbakken komen 
er een drietal klassieke bankjes, 
waar fietsers en andere passanten 
een pauze kunnen nemen en kun-
nen genieten van het historische 
aangezicht van de kerk.

Herinrichting van het Kerkplein is  
een van de projecten die mogelijk 
worden gemaakt door middelen 
uit de CAI. Meer informatie vindt u 
op www.h-i-ambacht.nl/cai.

Te hard rijden is nooit 
zonder risico
We doen het allemaal weleens: 
net iets harder rijden dan toege-
staan. Soms bewust, om verloren 
minuten in te halen en soms onbe-
wust, omdat we onze snelheid niet 
in de gaten hebben. Wat de reden 
ook is, (iets) te hard rijden is altijd 
gevaarlijk.

Zeker in de bebouwde kom waar 
regelmatig onverwachte verkeers-
situaties plaatsvinden. Dat komt 
omdat in woonomgevingen ook 
vaker kwetsbare verkeersdeelne-
mers zijn, zoals kinderen en oude-
ren te voet of op de fiets. 

Voorkom gevaarlijke situaties
Een paar kilometer te hard rijden 
lijkt onschuldig, maar kan al gauw 
ernstige gevolgen hebben. Een 
aanrijding met 30 km per uur is 
voor een voetganger vergelijkbaar 
met een val van de eerste verdie-
ping van een flat. Bij 50 km per 
uur is de klap vergelijkbaar met 
een val van de derde verdieping.
Neem als automobilist altijd ver-
antwoordelijkheid voor je eigen 
verkeersgedrag: let op je snelheid 
en hou je in de bebouwde kom 
aan de limiet van 30 of 50 kilome-
ter per uur. Dat maakt het verkeer 
veiliger én aangenamer.
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Het politiebureau in het ge-
meentehuis is op dit moment 
gesloten. Dat komt door een 
reorganisatie. Het goede 
nieuws is dat het bureau wel 
weer open gaat voor publiek, 
maar dan op andere tijden. De 
spreekuren in februari zijn:
Zaterdagen 
11.00 uur tot 13.00 uur
Vrijdag 17 februari 2017
19.30 uur tot 21.30 uur
Woensdag 22 februari 2017
19.30 uur tot 21.30 uur
Dinsdag 28 februari 2017
19.30 uur tot 21.30 uur

Spreekuur
Tijdens een spreekuur kunt 
u een wijkagent spreken. Er 
worden dan geen aangiftes 
opgenomen, daar kunt u een 
afspraak voor maken via tele-
foonnummer 0900-8844.

Nieuwe 
openingstijden 
politiebureau



Officiële publicaties
Bekendmaking

Verkeersbesluit 30 km-zone en fietspad 
Nijverheidsweg tussen Antoniuslaan en 
Veersedijk
Burgemeester en wethouders maken 
bekend, dat zij hebben besloten om 
het gedeelte Nijverheidsweg, tussen de 
Antoniuslaan en de aansluiting met de 
Veersedijk, en het aansluitende weg-
gedeelte tot aan de rotonde Veersedijk 
– Jacobuslaan aan te wijzen als 30 km/
uur zone door het plaatsen van borden 
A1-30 (zb) en A1-30 (ze) en aanbren-
gen van dubbele belijning van bijlage 
I, II en artikel 66 van het Reglement 

Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. 
Tevens hebben zij besloten om op het 
gedeelte Nijverheidsweg, tussen de 
Veersedijk tot aan de aansluiting met 
de Antoniuslaan, aan de zuidzijde een 
dubbel bereden fietspad aan te leggen 
door het plaatsen van borden G11, G12, 
B6 en het aanbrengen van haaientand-
markering van bijlage I, II en artikel 
66 van het Reglement Verkeersregels 
en Verkeerstekens 1990. Op grond van 
de Algemene Wet Bestuursrecht kunt u 
binnen zes weken na de datum van dit 
besluit een gemotiveerd 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 gedurende 
een periode van 6 weken ter inzage in 
de publieksruimte van het gemeente-
huis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-
Ambacht. Het gemeentehuis is geopend 
van ma en wo 14.00-19.30 en di, do en 
vr 9.00-12.00 uur.

Bekendmaking

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 
Parapluherziening Geluid aan de Noord 
Hendrik-Ido-Ambacht 

Burgemeester en wethouders van 
Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend dat 
op grond van artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) het bestem-
mingsplan Parapluherziening Geluid aan 
de Noord Hendrik-Ido-Ambacht, nummer 
NL.IMRO.0531.bp18GeluidadNoord-3001 
op 6 februari 2017 door de gemeente-
raad gewijzigd is vastgesteld.

Plangebied
Het industrieterrein Aan de Noord 
ligt in de gemeenten Alblasserdam, 
Hendrik-Ido-Ambacht en Papendrecht. 
Het industrieterrein wordt vanuit de 
Wet geluidhinder aangemerkt als een 

gezoneerd industrieterrein. De gemeente 
Alblasserdam is zonebeheerder.

Aanleiding
De geluidruimteverdeling voor het 
industrieterrein Aan de Noord is in 
2010 vastgelegd in het zonebeheer-
plan Industrieterrein Aan de Noord. De 
juridische status van zonebeheerplan-
nen is beperkt gebleken, zodat het 
vastleggen van geluidruimte in een 
bestemmingsplan noodzakelijk is. De 
Parapluherziening voorziet hierin. De 
geluidrechten van bedrijven zijn geres-
pecteerd. In de betrokken gemeenten 
worden tegelijkertijd parapluherzienin-

Het is nog ver weg, maar op 
15 maart 2017 zijn er Tweede 
Kamerverkiezingen. De stem-
pas waarmee u uw stem kunt 
uitbrengen, ontvangt u uiterlijk 
1 maart 2017 per post. U mag 
met uw stempas stemmen in 
een stemlokaal naar keuze bin-
nen de gemeente Hendrik-Ido-
Ambacht. Een overzicht van de 
stemlokalen vindt u op de ach-
terkant van de bijsluiter bij uw 
stempas en op de achterkant 
van de kandidatenlijsten. De 
kandidatenlijst wordt uiterlijk 
10 maart 2017 huis aan huis 
bezorgd. 

Legitimeren
Bij het stembureau moet u 
zich legitimeren met een pas-
poort, identiteitskaart of rij-
bewijs. Dit document mag 
op 15 maart 2017 maximaal 
5 jaar verlopen zijn. Heeft u 
geen juist identiteitsbewijs? 
Vraag dan op tijd een nieuwe 
aan. Wilt u dat niet, dan kunt 
u uiterlijk 10 maart 2017 een 
schriftelijke volmacht aanvra-
gen bij de gemeente. Daarmee 
mag een andere kiezer voor 
u stemmen. Op de website 
www.h-i-ambacht.nl/verkiezingen 
vindt u meer informatie. 

Stempas kwijt?
Zonder stempas kunt u niet 
stemmen. Een vervangende 
stempas vraagt u aan bij de 
balie van uw gemeente. Doe 
dat uiterlijk dinsdag 14 maart 
2017, 12.00 uur. 

Stemmen in 
Hendrik-Ido-
Ambacht

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

➍ Herinrichting Kerkplein 
 13 februari – 7 april 2017

➎ Rioolinspecties en rioolreiniging Nijverheidsweg 
 30 januari – 13 februari 2017

➏ Herinrichting Nijverheidsweg start fase 1 
 20 februari - 3 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 2017

Kaartgegevens ©2017 Google

Openbare commissievergaderingen februari 2017
Op maandag 6 maart 2017 verga-
dert de gemeenteraad. Als voor-
bereiding daarop vergaderen de 
commissies in februari.

Op de agenda’s van de commis-
sievergaderingen staan de vol-
gende vaste agendapunten: ope-
ning, vaststelling van de agenda, 
spreekrecht burgers, besluiten-
lijsten, mededelingen en ingeko-
men stukken, informatie van het 
college/portefeuillehouder, agen-
dapunten volgende vergadering 
en sluiting. 
De commissievergaderingen vin-

den plaats in de raadzaal van het 
gemeentehuis.

De specifieke agendapunten 
vindt u hieronder per commissie 
vermeld:

Welzijn, Onderwijs en 
Sociale Zaken
Maandag 20 februari, 19.30 uur
•  Besluitenlijst vergadering com-

missie WOS 23 januari 2017.
•  Stand van zaken nieuw zwem-

bad De Louwert.
• 2e Bestuursrapportage Dienst 
Gezondheid en Jeugd.

Ruimtelijke Zaken en 
de Volgerlanden
Dinsdag 21 februari, 20.00 uur
•  Besluitenlijst vergadering com-

missie RZ-de Volgerlanden  
24 januari 2017.

•  Bomenlijst + groene kaart mo-
del.

•  Nieuwe huisvestingsmogelijk-
heden statushouders.

In de informatieruimte van het 
gemeentehuis liggen de vergader-
stukken ter inzage. U kunt de 
stukken ook via de gemeente-
site inzien: www.h-i-ambacht.nl/ 

gemeenteraad. In het scherm kunt 
u dan klikken op Vergaderstukken 
in raadsinformatie. Wilt u uw me-
ning geven over een agendapunt 
of over een onderwerp dat be-
hoort tot het werk-terrein van een 
van de commissies? Maak dan 
gebruik van het spreekrecht aan 
het begin van de vergadering. Dit 
moet u ten minste twee werkda-
gen voor de vergadering melden 
bij de griffier. De griffier is bereik-
baar via telefoonnummer 14 078 
en e-mail gh.logt@h-i-ambacht.nl. 
U geeft dan aan over welk onder-
werp 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 gemeen-
tesite.

Zienswijze 
DuPont/Chemours
Op 9 januari kwam de ontwerp-
beschikking die DuPont/Chemours 
aanvroeg bij de Omgevingsdienst 
ter inzage. In die beschikking staan 
onder andere milieunormen, ofte-
wel normen voor de uitstoot van 

afvalstoffen. In overleg met Oasen 
dient de gemeente een zienswijze 
in op deze ontwerpbeschikking. 
Dit doen we omdat we tegen de 
lozing van dit soort stoffen in ons 
milieu zijn.



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 15 februari 2017

Officiële publicaties
gen voor het aspect geluid in procedure 
gebracht. Het ontwerpbestemmingsplan 
heeft gedurende de periode van 
9 september tot en met 20 oktober 
2016 voor een ieder ter inzage gelegen.

Karakter bestemmingsplan
Het bestemmingsplan ‘Parapluherziening 
Geluid Aan de Noord Hendrik-Ido-
Ambacht’ is een partiële herziening van 
verschillende bestemmingsplannen. 
Met de herziening wordt enerzijds de 
geluidruimteverdeling vastgelegd in 
een bestemmingsplan. Anderzijds is de 
geluidruimteverdeling geactualiseerd. 
Verder is de ligging van de bestaande 
wettelijke geluidzone op enkele plaat-
sen herzien. 

Stukken ter inzage
Het gewijzigd vastgestelde bestem-
mingsplan met bijbehorende stukken 
ligt van 16 februari tot en met 29 maart 
2017 ter inzage in het gemeentehuis. 
De stukken kunnen op werkdagen tij-
dens de openingsuren voor eenieder 
ter inzage in de publieksruimte van het 
gemeentehuis. Openingstijden publieks-
ruimte gemeentehuis, Weteringsingel 1: 
maandag t/m donderdag van 8.00 en 
17.00 uur en vrijdag van 8.00 tot 16.00 
uur. Tevens zijn bovenstaande stukken 
te raadplegen via de gemeentelijke 
website www.h-i-ambacht.nl (onder 
‘Wonen en wijken’ en dan de rubriek 
‘ruimtelijke plannen’) en de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bronbestanden en IDN
Het Identificatienummer (IDN) van 
het plan is: 
NL.IMRO.0531.bp18GeluidadNoord-3001.  
De bronbestanden van het plan zijn 
geplaatst op: http://ro.h-i-ambacht.
nl/0531/394FBE18-98A8-4308-B48C-
AC6E957F3000/. 

Indienen beroep en verzoek om 
voorlopige voorziening
Een belanghebbende kan gedurende 
de termijn van terinzagelegging beroep 
instellen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State. 
Gedurende deze termijn kan beroep 
ingesteld worden door:
- een belanghebbende die tijdig een 
zienswijze bij de gemeenteraad heeft 
ingediend tegen het ontwerpbestem-
mingsplan;
- een belanghebbende die niet verweten 
kan worden dat hij/zij niet op tijd een 
zienswijze heeft ingediend;
- een belanghebbende, tegen de 
gedeelten van het bestemmingsplan die 
ten opzichte van het ontwerpbestem-
mingsplan gewijzigd zijn vastgesteld.

Het beroepschrift moet gestuurd worden 
naar de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State. Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag. Een beroepschrift 
moet worden ondertekend en tenminste 
bevatten: naam en adres van de indie-
ner, dagtekening, omschrijving van het 
besluit waartegen het beroep zich richt, 
alsmede de gronden van het beroep.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in werking met 
ingang van de dag na die waarop de 
beroepstermijn afloopt. Als tijdens de 
beroepstermijn naast een beroepschrift 
ook een verzoek om voorlopige voor-
ziening is ingediend, treedt het bestem-
mingsplan niet in werking voordat op 
dat verzoek is beslist. Een verzoek om 
voorlopige voorziening kan worden inge-
diend bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. Aan het instellen van beroep 
en het indienen van een verzoek om 
voorlopige voorziening zijn kosten ver-
bonden. Voor meer informatie over de 
hoogte hiervan kunt u contact opnemen 
met de griffier van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State.

Burgemeester en wethouders van 
Hendrik-Ido-Ambacht, 10 februari 2017,
De secretaris, De burgemeester,
A.J.M. Martens J. Heijkoop

Bekendmaking

Vastgesteld bestemmingsplan 
Parapluherziening geluid 
scheepswerf Niessen 
Burgemeester en wethouders van 
Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend 
dat op grond van artikel 3.8 van de 
Wet ruimtelijke ordening (Wro) het 
bestemmingsplan Parapluherziening 
geluid scheepswerf Niessen, nummer 
NL.IMRO.0531.BP23Niessengeluid-3001 
op 6 februari 2017 door de gemeente-
raad is vastgesteld.

Plangebied
Het plangebied betreft alleen het 
bedrijfsperceel van de scheepswerf 
(Rozand). Het perceel wordt vanuit de 
Wet geluidhinder aangemerkt als een 
gezoneerd industrieterrein.

Aanleiding
Aanleiding vormt de actualisering en 
vastlegging van de geluidruimtever-
deling van het industrieterrein Aan 
de Noord in het bestemmingsplan 
‘Parapluherziening Geluid Aan de Noord 
Hendrik-Ido-Ambacht’. Voor het perceel 
van scheepswerf Niessen zou daardoor 
de geluidszone vervallen. Met het plan 
‘Parapluherziening geluid scheepswerf 
Niessen’ wordt dat voorkomen.

Karakter bestemmingsplan
Het bestemmingsplan ‘Parapluherziening 
geluid scheepswerf Niessen’ heeft een 
conserverend karakter. Bestaande rech-
ten worden vastgelegd. Het bestem-
mingsplan is een partiële herziening van 
het bestemmingsplan Veersedijk.  

Stukken ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan met 
bijbehorende stukken ligt van 
16 februari tot en met 29  maart 2017 
ter inzage in het gemeentehuis. De 
stukken kunnen op werkdagen tijdens 
de openingsuren voor eenieder ter 
inzage in de publieksruimte van het 
gemeentehuis. Openingstijden publieks-
ruimte gemeentehuis, Weteringsingel 1: 
maandag t/m donderdag van 8.00 en 
17.00 uur en vrijdag van 8.00 tot 16.00 
uur. Tevens zijn bovenstaande stukken 
te raadplegen via de gemeentelijke 
website www.h-i-ambacht.nl (onder 
‘Wonen en wijken’ en dan de rubriek 
‘ruimtelijke plannen’) en de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bronbestanden en IDN
Het Identificatienummer (IDN) 
van het plan is: 
NL.IMRO.0531.BP23Niessengeluid-3001.  
De bronbestanden van het plan zijn 
geplaatst op: http://ro.h-i-ambacht.
nl/0531/8938D7F8-6A03-4341-9838-
DC6407462CDE/. 

Indienen beroep en verzoek om 
voorlopige voorziening
Een belanghebbende kan gedurende 
de termijn van terinzagelegging beroep 
instellen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State. 
Gedurende deze termijn kan beroep 
ingesteld worden door:
- een belanghebbende die tijdig een 
zienswijze bij de gemeenteraad heeft 
ingediend tegen het ontwerpbestem-
mingsplan;
- een belanghebbende die niet verweten 
kan worden dat hij/zij niet op tijd een 
zienswijze heeft ingediend;
- een belanghebbende, tegen de 
gedeelten van het bestemmingsplan die 
ten opzichte van het ontwerpbestem-
mingsplan gewijzigd zijn vastgesteld.

Het beroepschrift moet gestuurd worden 
naar de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag. Een beroepschrift 
moet worden ondertekend en tenminste 
bevatten: naam en adres van de indie-
ner, dagtekening, omschrijving van het 
besluit waartegen het beroep zich richt, 
alsmede de gronden van het beroep.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in werking met 

ingang van de dag na die waarop de 
beroepstermijn afloopt. Als tijdens de 
beroepstermijn naast een beroepschrift 
ook een verzoek om voorlopige voor-
ziening is ingediend, treedt het bestem-
mingsplan niet in werking voordat op 
dat verzoek is beslist. Een verzoek om 
voorlopige voorziening kan worden inge-
diend bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. Aan het instellen van beroep 
en het indienen van een verzoek om 
voorlopige voorziening zijn kosten ver-
bonden. Voor meer informatie over de 
hoogte hiervan kunt u contact opnemen 
met de griffier van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State.

Burgemeester en wethouders van 
Hendrik-Ido-Ambacht, 10 februari 2017,
De secretaris, De burgemeester,
A.J.M. Martens J. Heijkoop

Kennisgeving

Algemene plaatselijke verordening/
bijzondere wetten
Verleende vergunningen/ontheffingen* 
• Gewijzigde openingstijden van Eeterij 
& Tapperij ‘t Ambacht, Dorpstraat 125 
op donderdag tot 01.00 uur  en het 
terras dagelijks tot 23.00 uur, datum 
besluit 9 februari 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 
Publiekszaken (vergunning en handha-
ving), via telefoonnummer 14 078.

Omgevingsvergunningen

Nieuwe aanvragen 
omgevingsvergunning*
• Laagveen 21, realisatie aanbouw aan 
achterzijde van de woning, -bouwen, 
3 februari 2017
• Reeweg 97, het vellen van 3 bomen 
volgens het overzicht van te vellen 
bomen, -houtopstand vellen, 
19 januari 2017   
 * Op www.h-i-ambacht.nl/bomenkap 
vindt u de overzichten van de te vellen 
bomen. 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.

Buiten behandeling laten aanvraag 
omgevingsvergunning
• Snoek 30, plaatsen dakkapel aan 

voorzijde van de woning, -bouwen, 
7 februari 2017

Verleende omgevingsvergunningen* 
(regulier)
• Bliek 10, plaatsen van een vlaggen-
mast op het voorerf, -bouwen, 
-planologisch afwijken, 7 februari 2017
• Gerard Alewijnsstraat 3, plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
8 februari 2017
• Kreek 7, plaatsen van een dakkapel 
aan de voorzijde van de woning, 
-bouwen, 10 februari 2017
• Reeweg nabij nummer 1T, oprichten 
van een telecommast met toebehoren, 
-planologisch afwijken, -bouwen, 
10 februari 2017
• Reeweg 97, het vellen van 3 houtop-
standen volgens het overzicht van te 
vellen bomen (slechte conditie/verhoogd 
veiligheidsrisico), 3 bomen herplanten, 
-houtopstand vellen, 3 februari 2017
• project “Scholekster” (Scholekster 
1,3,4, Watersnip 17, IJsduiker 4,6,10 en 
12), het bouwen van 8 woningen, -bou-
wen, -planologisch afwijken, -uitweg 
maken, hebben of veranderen, 
3 februari 2018
• Vijverhof 7, uitbreiden van de woning 
met een dakopbouw aan de achterzijde, 
-bouwen, -planologisch afwijken, 
7 februari 2017
• Waterland 11, plaatsen van een bal-
konbeglazingssysteem, -bouwen, 
10 februari 2017

De gemeente zal in het eerstvolgende 
plantseizoen nieuwe bomen herplanten 
in de gemeente om het totale bomen-
bestand op peil te houden. Wilt u meer 
weten over deze herplant, dan kunt 
u contact opnemen met de afdeling 
Beheer Openbare Ruimte, via telefoon-
nummer 14078. Op www.h-i-ambacht.nl/
bomenkap vindt u de overzichten van 
de te vellen bomen. 

Besluit verlenging beslistermijn 
omgevingsvergunning
Op 10 februari 2017 hebben 
burgemeester en wethouders 
besloten de beslissing op de aanvraag 
omgevingsvergunning ingediend 
23 december 2016, voor het realiseren 
van 56 woningen (Waterhof fase 7) te 
Hendrik-Ido-Ambacht, te verdagen tot 
uiterlijk 31 maart 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.


