Gemeentenieuws

Woensdag 25 januari 2017

Crezéepolder: parel aan de Noord
Bij de officiële opening van de
Crezéepolder afgelopen vrijdag
wandelden bijna 400 aanwezigen
mee. Het is het 21e deltanatuurgebied die de provincie Zuid-Holland tussen 2001 en 2017 heeft
aangelegd. “De Crezéepolder voldoet duidelijk in een behoefte in
de drukke Randstad”, zei groengedeputeerde Han Weber van de
provincie Zuid-Holland.
Natuur en economie versterken
elkaar
Weber benadrukte hoe belangrijk
ontspannen in de natuur is voor
de volksgezondheid en daarmee
ook voor het vestigingsklimaat
voor bedrijven in de provincie
Zuid-Holland. Wethouder Floor
van de Velde onderstreepte dit:
“Samen met de Sophiapolder en
de Biesbosch kan de Crezéepolder onze kinderen weer in contact brengen met de natuur.” Ook
zijn Ridderkerkse collega-wethouder Volbregt Smit benadrukte het
belang van de natuurgebieden in
de Delta. “We voegen alweer een
parel toe aan de Noord. Naast
de Gorzen en het Ridderkerkse
Griend en het Waaltje met het

Aanwezigen bij de opening maken een wandeling door de Crezéepolder.

Activiteitenkalender
n W
 oensdag 25 januari
20.00 uur
Commissie A.B.A.-Financiën
Raadzaal gemeentehuis
n M
 aandag 6 februari
20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis
Meer informatie over de
activiteiten kunt u vinden op
www.h-i-ambacht.nl

Nieuwe openingstijden
politiebureau
Het politiebureau in het gemeentehuis 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
Donderdag 2 februari 2017:
19:30 uur tot 21:30 uur
Woensdag 8 februari 2017:
19:30 uur tot 21:30 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 telefoonnummer 0900-8844.

Gratis hondenpoepzakje verkrijgbaar

Militaire
oefening
Van maandag 23 tot en met
donderdag 27 januari 2017
houdt het ministerie van Defensie een militaire oefening.
Het betreft de eindoefening
van de opleiding tot marinier.
Aan deze oefening nemen zeventig personen deel. Ze verplaatsen zich lopend en met
boten door onze regio en worden ondersteund door negen
militaire voertuigen. Ook gebruiken ze (oefen)munitie. Het
kan dus zijn dat u hier iets van
merkt. We informeren hierover,
zodat u er niet van schrikt.

Ruimt u uw hondenpoep
netjes op?
Een hondenbezitter is verplicht om
de hond aan te lijnen en hondenpoep op te ruimen. Daarom heeft
de gemeente al eerder een paar
honderd afvalbakken geplaatst om
de hondenpoepzakjes in te doen.
Daarnaast zijn er vorig jaar ook
nog 25 hondenpoepzakjes-automaten aan de afvalbakken bevestigd.
Graaf Willemlaan
Sinds deze week is er een extra
automaat bijgekomen op de Graaf
Willemlaan, omdat veel hondenbezitters gebruik maken van het
rondje
Wilhelmina/Julianasingel.
Hondenbezitters kunnen gratis
een hondenpoepzakje pakken en
direct kwijt in de afvalbak. De
hoogwaardige hondenpoepzakjes

zijn uit de ‘eco line’ en gemaakt
van suikerriet. Hiermee maakt men
ook nog een milieubewuste en
dus duurzame keuze.
Opgeruimd staat netjes
Er zijn ruim twintig hondenpoepzakjes-automaten waar meldingen
waren van overlast. Hierbij is rekening gehouden met plaatsen
waar veel hondenbezitters gebruik
van maken. Dit is vooral het geval bij groenstroken en parken.
Zo maken we Ambacht samen nog
schoner! Voor alle locaties kijk op
www.-h-i-ambacht.nl.

Waalbos is ook de Crezéepolder
een welkome versterking van het
groen. Dat heeft IJsselmonde direct onder de rook van Rotterdam - hard nodig.”
IJsvogel
Voor het oog van de aanwezigen
vloog een ijsvogel een paar keer
heen en weer over het water en
ging op een paal zitten. En toen
hij zeker wist dat alle ogen op
hem gericht waren, ving de ijsvogel behendig een visje dat hij
liet schitteren in de lage winterzon. Daarmee was het nieuwe
zoetwatergetijdengebied
de
Crezéepolder aan de Noord pas
echt geopend!
Welkom in de deltanatuur
De Crezéepolder is toegankelijk
voor het publiek. Er zijn wandelpaden aangelegd door het
gebied. Deze zijn deels verhard,
deels door het gras en sommige
stukken zijn zo laag dat ze drassig kunnen zijn. Op strategische
plekken zijn vogelschermen neergezet zodat je onopgemerkt naar
vogels kunt kijken. Voor meer informatie: www.deltanatuur.nl.

Subsidie voor energiebesparing én duurzame
energie
Bent u van plan dit jaar uw woning
te isoleren? Of wilt u overstappen
naar duurzame energie in uw woning?
Dan kunt u subsidie aanvragen
bij de Rijksoverheid. Dat kan u
een hoop geld schelen! In 2017
zijn er subsidieregelingen voor
energiebesparende maatregelen
(zoals gevel-, vloer en dakisolatie
en hoogrendementsglas) én investeringen in duurzame energie (zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels). Een
voorbeeld: als u minimaal twee
isolatiemaatregelen treft, kunt u
20% subsidie krijgen. Wees er snel
bij, want voor de subsidiepotten
geldt op = op.

Meer informatie:
www.rvo.nl/subsidies-regelingen/
subsidie-energiebesparing-eigenhuis en www.rvo.nl/subsidiesregelingen/investeringssubsidieduurzame-energie

Regionaal Energieloket
Voor meer informatie kunt u ook
terecht op www.regionaalenergieloket.nl/drechtsteden. Het Regionaal Energieloket voor de regio
Drechtsteden is ontwikkeld door
Bleeve in samenwerking met de
Drechtsteden gemeenten. Het Regionaal Energieloket faciliteert
woningeigenaren van A tot Z met
energie besparen en duurzaam
wonen.

Stemmen in
Hendrik-IdoAmbacht

Het is nog ver weg, maar op
15 maart 2017 zijn er Tweede
Kamerverkiezingen. De stempas 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 binnen de gemeente Hendrik-IdoAmbacht. Een overzicht van de
stemlokalen vindt u op de achterkant 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 paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. 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 aanvragen bij de gemeente. Daarmee
mag een andere kiezer voor
u stemmen. Op de website
www.h-i-ambacht.nl/verkiezingen
vindt u meer informatie.

Pak vla wordt tijdschrift
Een gezin heeft gemiddeld elke
week een vuilniszak vol lege blikjes, pakken en plastic verpakkingen. Door dit apart te houden,
kunnen deze waardevolle grondstoffen worden hergebruikt.
Plastic
Het plastic wordt geperst in balen, versnipperd, gewassen en
gedroogd en verwerkt tot nieuwe
plastic korrels. Hier worden nieuwe broodtrommels, bermpaaltjes
en frisdrank flesjes van gemaakt.
90% van het ingezamelde plastic
wordt hergebruikt.
Pakken
De pakken worden verpulverd en
in warm water (50 graden) gesplitst in drie nieuwe grondstoffen:

Werk in de wijk

plastic korrels, papier en granulaat
voor aluminium. Hiervan kunnen
weer pannen en theepotten, kranten en tijdschriften, broodtrommels, bermpaaltjes en frisdrank
flesjes worden gemaakt. 85% van
een leeg pak wordt gerecycled.
Blik
Het blik wordt samen met staal
omgesmolten. Het vloeibare staal
wordt in profielen gegoten of gewalst in platen, gesneden en opgerold. De eindproducten hiervan
zijn bijvoorbeeld conservenblikjes,
fietsen, vliegtuigonderdelen en
treinstellen. In Nederland wordt
91% van het blikafval hergebruikt.
Meer informatie is te vinden op
www.indegoeiebak.nl

Van uw plastic, blik en pak worden
nieuwe producten gemaakt
Al uw plastic verpakkingsmateriaal,
conservenblikjes, lege
pakken sap en zuivel
horen in de inzamelzak.
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➊B
 eukengaarde, Bramengaarde, Walnootgaarde, Druivengaarde,

Bessengaarde en Bongerd; bouwen woningen
11 maart 2015 – 10 maart 2017

lege pakk
en
en blik
bij plastic!

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 Van Elkstraat; gedeeltelijk vervangen beschoeiing

23 januari tot 30 januari 2017

indegoeiebak.nl

➎ Bramengaarde 107-115: maken rioolaansluitingen

23 januari – 27 januari 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
• Onderhoud huisaansluitingen riool op diverse locatie in week 3
en week 4 2017

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.

Officiële publicaties
Ambtshalve uitschrijvingen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht hebben
besloten de volgende personen ambtshalve met onbekende bestemming uit
te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie van Hendrik-Ido-Ambacht.
• Mevrouw S. Sbai, van Kijfhoekstraat
96, 3341 SM Hendrik-Ido-Ambacht, per
17 november 2016
• De heer E.E. Verdonk, van
Kijfhoekstraat 96, 3341 SM HendrikIdo-Ambacht, per 17 november 2016
• De heer S.D. Kok, Nijverheidsweg 77,
3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht,
per 27 oktober 2016
Tegen dit besluit kan door
belanghebbende(n) bezwaar gemaakt
worden binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit.

Bekendmakingen
Uitbreiding oplaadpunt elektrisch
voertuig Dadelgaarde
Burgemeester en wethouders maken
bekend, dat zij hebben besloten nabij
Dadelgaarde 227, twee parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen
van een elektrisch voertuig, 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 gemotiveerd bezwaarschrift daartegen indienen bij het College van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 34, 3340 AA
Hendrik-Ido-Ambacht.

en Wethouders, Postbus 34, 3340 AA
Hendrik-Ido-Ambacht.

De op het besluit betrekking hebbende
stukken inclusief locatietekening liggen
gedurende een periode van zes weken
ter inzage in de publieksruimte van
het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te
Hendrik-Ido-Ambacht.

Inwerkingtreding bestemmingsplan
“De Volgerlanden-Oost, partiële
herziening cluster 7.10”
Op 29 november 2016 is het bestemmingsplan “De Volgerlanden-Oost, partiële herziening cluster 7.10 (planidentificatienummer NL.IMRO.0531.bp06VolgerlOstPH01-3001) in werking getreden.
Het bestemmingsplan heeft betrekking
op het veranderen van de bebouwingsmogelijkheid van drie percelen
aan de Rietzanger van drie vrijstaande
woningen naar zes twee-onder-een kap
woningen.
Tegen het besluit tot vaststelling van
het bestemmingsplan is beroep bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State ingesteld. Dat beroep is
op 29 december 2016 weer ingetrokken
en daardoor is dit vaststellingsbesluit
onherroepelijk.
Het bestemmingsplan is in te zien via

Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders maken
bekend, dat zij hebben besloten om
nabij Rie Cramerpad 1 een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 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 gemotiveerd bezwaarschrift daartegen indienen bij het College van Burgemeester

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

de website www.h-i-ambacht.nl (onder
‘Wonen en wijken’, onder de rubriek
‘Ruimtelijke plannen’) en kan ook op
het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te
Hendrik Ido Ambacht worden ingezien.
Voorts kan het bestemmingsplan worden ingezien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder het bovenvermelde planidentificatienummer.

Kennisgeving
ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING/
BIJZONDERE WETTEN
• Op 3 februari 2017 maakt de tennisvereniging Hiaten gebruik van de
mogelijkheid om de geluidsnormen met
maximaal 20 dB te verhogen t.b.v. een
feestavond tussen 20.00 en 01.00 uur.
Dit is de eerste melding (maximaal vier
maal per jaar mogelijk).

Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen
omgevingsvergunning*
• Gerard Alewijnsstraat 3, het plaatsen
van een dakkapel op het voorgeveldakvlak, -bouwen, 12 januari 2017
* U kunt geen bezwaar maken of een
zienswijze indienen tegen een aanvraag.

Wel kunt u de stukken inzien. Hiervoor
kunt u een afspraak te maken met de
afdeling Beheer Openbare Ruimte (team
vergunningverlening en handhaving) op
telefoonnummer 14078.
Verleende omgevingsvergunningen*
(regulier)
• Brasem 9, realiseren van een dakkapel aan de voorzijde, -bouwen,
17 januari 2017
• Julianasingel 1, het plaatsen van een
luifel aan de voorgevel, -planologisch
afwijken, -bouwen, 17 januari 2017
• Oemstraat 7, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
-bouwen, 17 januari 2017
• De Volgerlanden Oost, het vellen
van 313 bomen in cluster C1-C2 in de
Volgerlanden Oost volgens het overzicht
van te vellen bomen (slechte conditie/
verhoogd veiligheidsrisico), 313 bomen
herplanten, -houtopstand vellen,
20 januari 2017.

De gemeente zal in het eerstvolgende
plantseizoen nieuwe bomen herplanten
in de gemeente om het totale bomenbestand op peil te houden. Wilt u meer
weten over deze herplant, dan kunt
u contact opnemen met de afdeling
Beheer Openbare Ruimte, via telefoonnummer 14078.
Z.o.z. vervolg omgevingsvergunningen

Officiële publicaties
Op www.h-i-ambacht.nl/bomenkap
vindt u de overzichten van de te vellen
bomen.

*Bent u het niet eens met het besluit?
Op www.h-i-ambacht.nl/bezwaar vindt
u informatie over het indienen van

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

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 telefoonnummer 14078.

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 25 januari 2017

