
Gemeentenieuws
Woensdag 1 maart 2017

Activiteitenkalender

n	 	Zaterdag 4 maart 
 Van 11.00 tot 13.00 uur
 Spreekuur politie
 Politiebureau 
 Weteringsingel 1

n	 	Maandag 6 maart   
 20.00 uur 
 Raadsvergadering
 Raadzaal gemeentehuis

n	 	Dinsdag 7 maart   
 Van 18.00 tot 20.00 uur
 Inloopavond 
 gemeentebelastingen
 Gemeentehuis

n	 	Donderdag 9 maart  
 Van 19.30 – 21.30 uur
 Spreekuur politie
 Politiebureau 
 Weteringsingel 1

n	 	Zaterdag 11 maart 
 Van 11.00 tot 13.00 uur
 Spreekuur politie
 Politiebureau 
 Weteringsingel 1

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

“Nieuw zwembad maakt Ambacht nog mooier”
Tientallen geïnteresseerden lieten zich donderdagavond 23 
februari informeren over de nieuwbouw van het binnenbad 
De Louwert. 

Ze zagen hoe we de ideeën en wensen van mensen inventari-
seerden, wat de stedebouwkundige visie is, hoe het bestem-
mingsplanproces verloopt en hoe we uiteindelijk tot realisatie 
komen.

Ontwerp
De raadszaal was versierd met de tekeningen die kinderen vo-
rig jaar maakten om duidelijk te maken wat hun wensen zijn. 
Hoe het definitief ontwerp wordt, is nog niet bekend. Dat we-
ten we na overleg tussen bouwer, exploitant en de gemeente. 
De exploitant van het nieuwe binnenbad is nog niet bekend.
  
Nieuw binnenzwembad
Naast informatie ophalen konden de bezoekers vragen stel-
len aan Patrick van der Giessen, wethouder Sport & Recreatie 
en Saskia Platenkamp, projectleider zwembad. Wethouder  
Van der Giessen: “Het nieuwe zwembad wordt vooral voor 
Ambachters gebouwd. Daarom is het goed om te weten hoe 
zij erover denken en wat hun ideeën zijn. Inwoners en ge-
meente maken zo samen Ambacht in de komende jaren nog 
mooier, mede dankzij geld uit het CAI-fonds.”

Doe mee met de 
Woordkunstenwedstrijd 
Traditiegetrouw organiseerden de 
herdenkingscomités 4 en 5 mei 
van de gemeenten Zwijndrecht en 
Hendrik- Ido-Ambacht een gedich-
tenwedstrijd voor HAVO- en VWO-
leerlingen. Deze wedstrijd is in een 
nieuw jasje gegoten en staat dit 
jaar voor het eerst open voor alle 
jeugd tot 18 jaar uit Zwijndrecht 
en Hendrik-Ido-Ambacht. Nieuw is 
ook dat het niet alleen een gedicht 
hoeft te zijn, maar dat ook andere 
vormen van woordkunst ingele-
verd mogen worden.

Ben jij goed met woorden? Houd 
je van dichten of rappen? Of ben 
je meer een singer-songwriter? 
Woon je in Hendrik-Ido-Ambacht 
of Zwijndrecht en ben je niet ou-
der dan 18 jaar? Dan nodigen de 
‘herdenkingscomités 4 en 5 mei’ je 
uit om mee te doen aan de 4 en 5 
mei Woordkunstenwedstrijd! 

Thema  
Het jaarthema is de basis voor je 
bijdrage. Gebruik daarvoor het ver-
haal van Arendo Joustra De kracht 

van het persoonlijke verhaal. Hierin 
beschrijft Joustra hoe je persoon-
lijke verhalen kan inzetten bij een 
herdenking of viering. De volledige 
tekst is te lezen op de website van 
het Nationaal Comité 4 en 5 mei. 
Ook via de scholen in Zwijndrecht, 
Heerjansdam en Hendrik-Ido-Am-
bacht nodigen wij alle jeugd tot 18 
jaar per brief uit om mee te doen. 

Dodenherdenking 
De winnende woordkunstenaars 
krijgen een uitnodiging om tijdens 
de Dodenherdenking op 4 mei in 
Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht 
of Heerjansdam hun woordkunst 
voor te dragen. 

Meedoen?
De uiterste inleverdatum voor je 
bijdrage aan de woordkunsten-
wedstrijd is donderdag 30 maart 
2017. Je kunt het mailen naar  
Carine Breukel-Groeneveld van de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, 
representatie@h-i-ambacht.nl. Hier 
kun je ook terecht voor meer in-
formatie. 

Oud papier: wat mag in 
de blauwe bak?

Steeds meer Ambachters scheiden 
hun verschillende soorten afval. 
Ook oud papier belandt steeds 
vaker in de inmiddels welbekende 
blauwe minicontainers of de gro-
tere inzamelcontainer. Dit is goed 
nieuws, want dit is goed voor het 
milieu. Om uw papier en karton 
zo goed mogelijk in te zamelen, is 
het goed te weten wat u zoal in de 
blauwe bak kwijt kunt.

Oude kranten en tijdschriften, en-
veloppen, eierdozen, wc-rolletjes, 
papieren zakken en draagtassen, 

telefoongidsen, stripboeken, ca-
deaupapier, reclamefolders (zon-
der de plastic huls), kartonnen 
dozen, papieren en kartonnen ver-
pakkingen van bijvoorbeeld koek-
jes, waspoeder of rijst. Het zijn de 
dagelijkse voorbeelden van wat u 
in de oud papierbak kunt doen. 
Natuurlijk horen schrijf- en print-
papier hier ook bij. Vuistregel is 
dat het schoon en droog is. 

Meer weten?
Wilt u meer informatie? Kijk op 
www.hvcgroep.nl. 

OUD PAPIER, de bAsIs vOOR NIEUW PAPIER EN KaRton.
Gooi uw oude papier
thuis in de papierbak.

Het papier en karton
wordt gescheiden
ingezameld.

Grote rollen papier 
of pallets met vellen 
karton zijn het half-
fabrikaat voor nieuw 
papier en karton.

Het wordt gereinigd, 
gesorteerd en in
balen geperst.

Vocht wordt uit het 
schone pulp geperst 
door een roterende 
zeef, later gedroogd 
door warmte.

De balen worden 
vermalen en er wordt 
watre toegevoegd. 
Zo ontstaat pulp. Inkt, 
nietjes en zand worden 
uit de pulp gehaald.31 2
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n	Foto: Cees van Meerten/FotoExpressie

50 jaar 
getrouwd
Het echtpaar Stip-Bakker was 
op 23 februari vijftig jaar ge-
trouwd. Burgemeester Jan 
Heijkoop feliciteerde hen met 
hun gouden huwelijk. Het echt-
paar heeft 2 kinderen en 5 
kleinkinderen.

Foto: Cees van Meerten/FotoExpressie

Maandag maandelijkse 
test sirenes
Als zich in onze gemeente of regio 
een groot ongeval voordoet, dan 
wordt u gealarmeerd via sirenes. 
Afhankelijk van de omstandighe-
den loeien de sirenes in de hele 
gemeente of een deel daarvan. 

De sirenes worden in heel Neder-
land maandelijks op iedere eer-
ste maandag van de maand om  
12.00 uur precies getest. Dat ge-
beurt ook op maandag 6 maart. 

Gaat de sirene op een ander mo-
ment dan de eerste maandag van 
de maand, dan doet u het volgen-
de: Sluit ramen en deuren en scha-
kel de regionale rampenzender Ra-

dio Rijnmond in. Radio Rijnmond 
is te ontvangen op 93.4 FM. 

Extra openbare 
commissievergadering
Op maandag 13 maart 2017 vergadert de commissie Welzijn, Onderwijs 
en Sociale Zaken over één onderwerp, namelijk de brief van de school-
besturen over de bouw van het scholencluster Kruiswiel.

Op de agenda van de commis-
sievergadering staan de volgende 
agendapunten: 
• Opening.
• Toelichting van de schoolbestu-
ren op de brief.

• Gelegenheid tot het stellen van 
vragen door de commissie.
• Sluiting.
De commissievergadering vindt 
plaats in de raadzaal van het ge-
meentehuis.



➊  Bramengaarde 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 Herinrichting Nijverheidsweg start fase 1
 20 februari - 3 maart 2017

➏ Hooftwijk aan zijde Zomertaling: herstraten rijbaan
 20 maart - 10 april 2017

➐  Iepengaarde, Wijngaarde: herstraten voetpad langs bouwterrein 
appartementengebouw Palissade

 1 maart - 3 maart 2017

➑ Iepengaarde: aanleg 20 extra parkeerplaatsen
 1 maart - 10 maart 2017

➒	Kruispunt Nijverheidsweg Antoniuslaan afgesloten
 6 maart tot 7 april 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

•  Herstelwerkzaamheden aan trottoirs en parkeervakken 
op diverse locaties in de wijk Krommeweg; vanaf heden 
gedurende de eerstkomende maanden

Kaartgegevens ©2017 Google

Zo maaien we het gras!

Wij verdelen ons gras in de ge-
meente in verschillende soorten. 
Zo kunnen wij het zorgvuldig on-
derhouden.

Door de verschillende soorten en 
manieren van onderhoud, lijkt het 
soms alsof een gedeelte is verge-
ten of slecht wordt gemaaid. Dit 
is natuurlijk niet het geval! Maar 
waarom wordt het ene gras wel en 
het andere niet gemaaid?
Een gazon is een veld met kort 
gemaaid gras. Onze gemeentelijke 
gazons maaien wij in het groeisei-
zoen ongeveer elke week, zodat 
het gras ook kort blijft. Daarnaast 
hebben wij bermen. Bermen zijn 
eigenlijk een ruwe grassoort. Deze 
bermen worden twee keer jaar ge-
maaid. De zichthoeken bij kruisin-

gen maaien wij vaker. Dit is nodig 
om ervoor te zorgen dat u veilig 
over de wegen kunt blijven rijden 
en fietsen.

Kruidenbermen
Naast de gewone bermen heb-
ben we ook kruidenbermen. Deze 
bermen zijn een belangrijk onder-
komen voor insecten. Tevens ge-
bruiken de insecten de kruiden en 
bloemen als voedsel. Veel van de 
kruiden in de bermen zaaien zich-
zelf uit. Het zaad van deze planten 
moet dus voldoende tijd krijgen 
om te rijpen en te drogen. Daarom 
maaien we de kruidenbermen één 
keer per jaar. Met onze kruidenber-
men bevorderen wij een verschei-
denheid aan flora en fauna in de 
gemeente.

Stemmen in 
Hendrik-Ido-
Ambacht

Op 15 maart 2017 zijn er 
Tweede Kamerverkiezingen. De 
stempas waarmee u uw stem 
kunt uitbrengen, ontvangt u ui-
terlijk 1 maart 2017 per post. U 
mag met uw stempas stemmen 
in een stemlokaal naar keuze 
binnen de gemeente Hendrik-
Ido-Ambacht. Een overzicht 
van de stemlokalen vindt u op 
de achterkant van de bijsluiter 
bij uw stempas en op de ach-
terkant van de kandidatenlijs-
ten. 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 rijbe-
wijs. Dit document mag op 15 
maart 2017 maximaal 5 jaar 
verlopen zijn. Hebt 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 aanvragen bij de ge-
meente. Daarmee mag een an-
dere kiezer voor u stemmen. Op 
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.

Feestelijke start vaar-
seizoen Sophiapolder
Breng uw stem uit op mooiste natuurgebied!
Kom op 15 maart naar Natuurei-
land Sophiapolder voor de fees-
telijke start van het vaarseizoen 
en stem in het meest bijzondere 
stemhokje van Nederland op het 
mooiste natuurgebied van de ge-
meente Hendrik-Ido-Ambacht!

Stichting Het Zuid-Hollands Land-
schap en de gemeente Hendrik-
Ido-Ambacht nodigen u uit om 
Natuureiland Sophiapolder te ont-
dekken op 15 maart en te stem-
men in het leukste stemhokje van 
Nederland op het mooiste natuur-
gebied van de gemeente Hendrik-
Ido-Ambacht. U wordt met koffie, 
thee en warme chocolademelk 
ontvangen bij de vernieuwde en-
tree aan de Veersedijk 301. Hier 
brengt u ook uw stem uit. Daarna 
brengen onze vrijwillige schip-
pers u met het voetveer naar de 
Sophiapolder waar u wordt ver-
welkomd door de gidsen van het 
Zuid-Hollands Landschap. Zij ge-
ven uitleg over de flora en fauna 
op en over de historie van het ei-
land. Op de punt heeft u prachtig 
uitzicht op het oude stadsgezicht 
van Dordrecht. Na 1,5 uur bent u 
terug op vaste wal. Deze middag 
is geschikt voor jong en oud.

De start van het vaarseizoen 
wordt mede mogelijk gemaakt 
door financiële ondersteuning 

van de gemeente Zwijndrecht van 
de veerpont. De toegang naar de 
veerpont is met steun van pro-
vincie Zuid-Holland opgeknapt. 
Er zijn nieuwe hekwerken, een 
picknickplek en informatiepanelen 
geplaatst.  Waterscouting De Vin-
kings, het Historisch Genootschap 
en het Zuid-Hollands Landschap 
geven u hierop informatie over de 
Sophiapolder en het omliggende 
landschap. Een frisse start van het 
vaarseizoen met een opgefriste 
entree.

Kom op de fiets!
Kom op de fiets want er is weinig 
parkeergelegenheid. U meldt zich 
aan voor deze leuke middag via 
www.zhl.nl/vaarseizoen. Mocht u 
15 maart niet in de gelegenheid 
zijn, niet getreurd. Onze schippers 
varen u van maart tot en met ok-
tober elke woensdag, zaterdag en 
zondag van 12.00 tot 17.00 over 
naar de Sophiapolder. Voor meer 
informatie over onze veerdiensten 
op www.zuidhollandslandschap.nl/
natuureiland-sophiapolder 

Datum: 15 maart 2017  
tijdstip: 13.15 tot 16.00 uur
Locatie: Veersedijk 301, 
Hendrik-Ido-Ambacht
Kledingadvies: Warme kleren, 
ste vig schoeisel of laarzen en 
verrekijker 

Agenda openbare raadsvergadering
Maandag 6 maart 2017, 20.30 uur, Raadzaal gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende vaste punten: opening, vaststelling van de agenda, spreekrecht bur-
gers, vragenhalfuurtje raadsleden, notulen raadsvergadering 6 februari 2017, lijst van ingekomen stuk-
ken en eventuele 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
Geen raadsvoorstellen.

Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken
Geen raadsvoorstellen.

Ruimtelijke Zaken – De Volgerlanden
•  (D) Nieuwe huisvestingsmogelijkheden statushouders. 

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 
griffier 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.

Werk in de wijk



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 1 maart 2017

Officiële publicaties

Bekendmaking

Aanleg elektrisch oplaadpunt Akkerviool 
Burgemeester en wethouders maken 
bekend, dat zij hebben besloten om in 
de Akkerviool, nabij Duizendschoon 2 
(zijkant woning), één parkeerplaats aan 
te wijzen voor het opladen van elektri-
sche voertuigen, door het plaatsen van 
bord E8 van bijlage I van het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 
met het onderbord “opladen 
elektrische voertuigen”.

Op grond van de Algemene Wet 
Bestuursrecht kunt u binnen zes weken 
na de datum van dit besluit een gemo-
tiveerd bezwaarschrift daartegen indie-
nen bij het College van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 34, 3340 AA 
Hendrik-Ido-Ambacht.

De op het besluit betrekking heb-
bende 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 
8.30 – 12.30 en van 13.30 – 16.00 uur.

Aanleg gereserveerde gehandicapten-
parkeerplaats
Burgemeester en wethouders maken 
bekend, dat zij hebben besloten om 
nabij Weteringsingel 117 (ingang flatge-
bouw) een gereserveerde gehandicap-
tenparkeerplaats aan te leggen, door 
het plaatsen van bord E6 van bijlage 
I 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 gemo-
tiveerd bezwaarschrift daartegen indie-
nen bij het College van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 34, 
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht.

De op het besluit betrekking heb-
bende stukken liggen gedurende een 
periode van 6 weken ter inzage in de 
publieksruimte van het gemeentehuis, 
Weteringsingel 1 te 
Hendrik-Ido-Ambacht.
Het gemeentehuis is geopend van 
8.30 – 12.30 en van 13.30 – 16.00 uur.

Aanleg gereserveerde gehandicapten-
parkeerplaats
Burgemeester en wethouders maken 
bekend, dat zij hebben besloten om 
nabij Banckertplein 21 (ingang flatge-
bouw) een gereserveerde gehandicap-
tenparkeerplaats aan te leggen, door 
het plaatsen van bord E6 van bijlage 
I 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 gemo-
tiveerd bezwaarschrift daartegen indie-
nen 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 publieks- 
ruimte van het gemeentehuis, 
Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht.
Het gemeentehuis is geopend van 
8.30 – 12.30 en van 13.30 – 16.00 uur.

Ontwerp-omgevingsvergunning 
‘Tankstation Frankepad’
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken 
op grond van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht (Wabo) en de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
bekend dat vanaf donderdag 2 maart 
2017 tot en met woensdag 12 april 2017 
het ontwerpbesluit op de aanvraag 
om omgevingsvergunning ‘Tankstation 
Frankepad’ ter inzage ligt. Dit ontwerp-
besluit wordt voor de start van de 
uitgebreide Wabo-procedure op basis 
van artikel 2.12. lid 1, sub a, onder 3º 
van de Wabo gepubliceerd met  plan-
identificatienummer NL.IMRO.0531.
pb13TankFrankepad-2001.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
‘planologisch afwijken’
De afgelopen jaren is de bereikbaarheid 
van het industrieterrein Antoniapolder 
verbeterd door de aanleg van het 
Noordeinde. Hiermee is een belangrijke 
verbindingsweg gecreëerd tussen de 
A15 met het industrieterrein en met 
De Volgerlanden. Ook de aanleg van 
de Verlengde Antoniuslaan draagt ver-
der bij aan de bereikbaarheid van de 

bedrijven. Echter, vanwege het door-
trekken van de Antoniuslaan wordt het 
noordelijk deel van de Nijverheidsweg 
ter hoogte van de Antoniuslaan afgeslo-
ten voor doorgaand verkeer. Hierdoor 
wordt de functie van het aldaar geves-
tigde tankstation beperkt. Met het 
verplaatsen van het tankstation naar de 
onderhavige locatie aan het Frankepad 
wordt een extra impuls gegeven aan 
het faciliteren van de mobiliteit op het 
industrieterrein Antoniapolder. Het ver-
plaatsen van dit tankstation past echter 
niet binnen de regels van het geldende 
bestemmingsplan ‘Antoniapolder +’. Om 
dit tankstation planologisch mogelijk te 
maken wordt toepassing gegeven aan 
de uitgebreide procedure op grond van 
artikel 2.12. lid 1, sub a, onder 3º van 
de Wabo.

Met dit ontwerpbesluit wat vanaf 
2 maart 2017 ter inzage ligt wordt 
slechts de planologische mogelijkheid 
gecreëerd voor het verplaatsen van het 
tankstation. Voor het daadwerkelijk 
oprichten ervan zal in een later stadium 
separaat een omgevingsvergunning voor 
de Wabo-activiteit ‘bouwen’ worden 
aangevraagd.

Stukken ter inzage
Van 2 maart 2017 tot en met 
12 april 2017 ligt het ontwerpbesluit 
op de aanvraag omgevingsvergunning 
‘Tankstation Frankepad’ inclusief de 
bijhorende ruimtelijke onderbouwing ter 
inzage. U kunt deze stukken vinden op 
de volgende locaties:
- de bronbestanden van het ontwerp-
besluit zijn geplaatst op http://ro.h-i-
ambacht.nl/0531/687C4094-0E06-4851-
B794-45E7FA3F42F6/
- op www.ruimtelijkeplannen.nl is het 
digitale ontwerpbesluit geplaatst. Dit 
kunt u vinden via het plan-identificatie-
nummer NL.IMRO.0531.pb13TankFranke-
pad-2001;
- een pdf-versie van het ontwerpbesluit 
en de bijhorende ruimtelijke onderbou-
wing is geplaatst op de gemeentelijke 
website www.h-i-ambacht.nl onder <ik 
woon>, <ruimtelijke plannen>, <in proce-
dure>, <Tankstation Frankepad>;
- de papieren versie van de stuk-
ken is tijdens de openingsuren in te 
zien in de hal van het gemeentehuis, 
Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-
Ambacht.

Zienswijzen op ontwerpbesluit
Gedurende de termijn van terinzageleg-
ging kan een ieder zienswijzen indienen 
op het ontwerpbesluit op de aanvraag 
om omgevingsvergunning en de daarbij 
horende ruimtelijke onderbouwing. U 
kunt uw zienswijze uiterlijk 12 april 
2017 schriftelijk indienen bij het college 
door deze te richten aan het college 
van burgemeester en wethouders van 
Hendrik-Ido-Ambacht, postbus 34, 
3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht.

Kennisgeving

Algemene plaatselijke verordening/
bijzondere wetten
Verleende vergunningen/ontheffingen* 
• Het plaatsen van een container bij 
het winkelcentrum Louwersplein voor de 
periode van 15 februari 2017 tot 1 april 
2017, datum besluit 20 februari 2017.
• Het organiseren van een rommel-
markt op 18 maart 2017 tussen 10.00 
en 14.00 uur in het gebouw van de 
Korfbalvereniging DVS’69, Reeweg 75, 
datum besluit 20 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 
Beheer Openbare Ruimte (team vergun-
ningverlening en handhaving), 
via telefoonnummer 14 078.

Omgevingsvergunningen

Nieuwe aanvragen 
omgevingsvergunning*
• naast Onderdijkse Rijweg 452, het 
vellen van 22 houtopstanden volgens 
het overzicht van te vellen bomen, 
-houtopstand vellen, 17 februari 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.

Verleende omgevingsvergunningen* 
(regulier)
• diverse locaties in de gemeente, het 
vellen van 29 houtopstanden volgens 
het overzicht van te vellen bomen 
(slechte conditie/verhoogd veiligheids-
risico) 29 bomen herplanten, -houtop-
stand vellen, 16 februari 2017
• Hooftlaantje 10, plaatsen van een 
dakkapel met een schuine kap op het 
achtergeveldakvlak, -bouwen,  
21 februari 2017
• Nibbelinkstraat 73, plaatsen van een 
dakopbouw op de bestaande aanbouw, 
-bouwen, -planologisch afwijken, 
22 februari 2017
• Perengaarde 54, realisatie van een 
trapopgang naar 3e bouwlaag, 
-bouwen, 21 februari 2017
• Witte de Withstraat 59, het vellen van 
11 houtopstanden volgens het overzicht 
van te vellen bomen (slechte conditie/
verhoogd veiligheidsrisico) 11 bomen 
herplanten, -houtopstand vellen 
16 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 20 februari 2017 hebben burgemees-
ter en wethouders besloten de beslis-
sing op de aanvraag omgevingsvergun-
ning ingediend 29 december 2016, 
voor het realiseren van een nieuwbouw 
kantoor en loods Koedood Dieselservice 
te Hendrik-Ido-Ambacht, te verdagen tot 
uiterlijk 22 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.

Te hard rijden is nooit zonder risico
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We doen het allemaal weleens: net iets harder rijden dan toegestaan. 
Soms bewust, om verloren minuten in te halen en soms onbewust, 
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 vergelijk-
baar met een val van de eerste 

verdieping van een flat. Bij 50 km 
per uur is de klap vergelijkbaar 
met een val van de derde verdie-
ping.

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.

AFVAL IN DE 
JUISTE BAK

WWW.H-I-AMBACHT.NL/AFVAL


