
Gemeentenieuws
Woensdag 29 maart 2017

Activiteitenkalender
n	 	Woensdag 29 maart
 Van 19.30 tot 21.30 uur
 Spreekuur politie
 Politiebureau 
 Weteringsingel 1

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

n	 	Maandag 3 april
 Om 20.00 uur
 Raadsvergadering
 Raadzaal gemeentehuis

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

Maak uw auto onaantrekkelijk voor diefstal!
De gemeenten Hendrik-Ido-Am-
bacht, Zwijndrecht en Hardinx-
veld-slaan de handen ineen om 
autodiefstal te verminderen door 
het gebruik van SDNA-markerin-
gen te stimuleren. Burgemeester 
Jan Heijkoop reikte afgelopen 
maandag de eerste SDNA-autokit 
uit aan de familie Vermeulen-
Haksteeg, die slachtoffer werd 
van autodiefstal. 

Slimme technologie 
Met een SDNA-autokit is het mo-
gelijk om onzichtbare markerin-
gen aan te brengen op uw auto. 
De markeringen zijn eenvoudig 
aan te brengen en zorgen ervoor 
dat uw auto een unieke code 
krijgt die in geval van diefstal 
naar u te herleiden is. Dit heeft 
ook een preventieve werking, 

omdat hiermee uw auto en de 
onderdelen onaantrekkelijk wor-
den voor dieven, inbrekers en 
helers.

Onaantrekkelijk voor diefstal 
Burgemeester Jan Heijkoop: “De 
meest voorkomende vorm van 
diefstal in Ambacht is autodief-
stal. Ik vind SDNA een veelbelo-
vende technologie die voor iede-
re autobezitter nuttig zou kunnen 
zijn om dieven buiten de deur te 
houden.” 

Wilt u ook uw auto beter be-
schermen tegen diefstal? Op 
www.h-i-ambacht.nl/SDNA leest u 
waar de SDNA-autokits verkrijg-
baar zijn. Bovendien vindt u er 
een kortingscode die u direct bij 
uw bestelling kunt gebruiken.

n	Burgemeester Heijkoop: “Als gemeente zijn we altijd alert op innovaties, hopelijk draagt deze innovatie eraan bij dat jullie in 
de toekomst diefstal kunnen voorkomen.”

Reddings-
brigade 

n	 Reddingsbrigade Nederland 
bestaat 100 jaar. Daarom zette 
burgemeester Heijkoop de lo-
kale vrijwilligers van Reddings-
brigade Hendrik-Ido-Ambacht 
afgelopen weekend in het zon-
netje. Na een korte toespraak, 
overhandigde hij een oorkonde 
om alle vrijwilligers te bedan-
ken voor hun inzet sinds de 
oprichting 47 jaar geleden. Na-
tuurlijk was er ook gebak: de 
vrijwilligers genoten van een 
echte ‘100-jaar Reddingsbriga-
de Nederland’-taart. 

Geïnteresseerd in de 
ontwikkeling van 
De Volgerlanden-Oost?

APV: gemakkelijker en 
vlugger 

Kom dan naar de informatieavond 
op woensdag 12 april in Cascade. 
Project De Volgerlanden orga-
niseert deze avond om belang-
stellenden te informeren over de 
nadere stedenbouwkundige invul-
ling van De Volgerlanden-Oost. De 
Volgerlanden-Oost is het gebied 
wat wordt begrensd door de wijk 
Kruiswiel, de Vrouwgelenweg en 
de Veersedijk.

In grote lijnen wordt aangegeven 
hoe het groen, de infrastructuur 
en de indeling in deelgebieden er 

uit komt te zien. Ook wordt verteld 
wat er nog moet gaan gebeuren 
voordat er daadwerkelijk gebouwd 
kan gaan worden en hoe de ver-
dere planning er uit ziet.
U bent welkom in Cascade vanaf 
19.00 uur. Het officiële programma 
start om 19.30 uur en duurt tot on-
geveer 21.00 uur.

We hebben het een en ander ver-
anderd aan de APV, de Algemene 
Plaatselijke Verordening. Veel za-
ken zijn daardoor gemakkelijker. 
 
“Met de nieuwe APV hebben we 
onze dienstverlening aan inwoners 
en ondernemers verbeterd en blij-
ven we waken over veiligheid en 
openbare orde”, legt burgemees-
ter Jan Heijkoop uit.

Melding
Voor kleine handelingen voldoet 
nu een melding, bijvoorbeeld voor 
het exploiteren van een brood-
jeszaak, het organiseren van een 
buurtfeestje en voor het tijde-
lijk plaatsen van een puincon-

tainer. De voorwaarden staan op  
www.h-i-ambacht.nl/apv. Daar kan 
iedereen direct een activiteit mel-
den of vergunning aan de gemeen-
te vragen.
 
Informeren
We willen dat zoveel mogelijk 
mensen weten dat we een deel 
van de APV vergemakkelijkt heb-
ben. Maandag 27 maart publi-
ceerde burgemeester Jan Heijkoop 
de animatie die ons daarbij moet 
helpen. De animatie is te vinden 
op onze website, Facebook, Twit-
ter, Instagram en YouTube. 
We geven dit jaar regelmatig aan-
dacht aan de wijzigingen in de 
APV.

Eerste paal fase 5

n	Op woensdag 22 maart werd de eerste paal geslagen van het project 
Waterhof, fase 5 in de Volgerlanden. Dit project omvat de bouw van 46 
woningen en is een van de laatste uitbreidingen van De Volgerlanden-
West. Op de foto (vlnr) Paul Opstal van BPD (ontwikkelaar), wethouders 
Flach en Kamsteeg, met daarnaast twee kopers.

Gemeente en Roof Update 
gaan voor Groene Tornado
Hebt u ook een aanbouw- of 
schuurdak dat er grijs en grauw 
uitziet? En wilt u liever dat uw 
buurt groener wordt? 

Doe dan mee met de actie “Groene 
Tornado”! Met deze actie willen we 
De Volgerlanden groener maken. 
Een groen dak is bovendien goed 
voor mens en dier en houdt het 
water langer vast.

Groene daken
Op donderdag 18 mei 2017 gaan 
we met de Stichting Roof Update 
aan de slag om De Volgerlanden 
te vergroenen. Doet u mee, dan 
krijgt u voor slechts € 35 per m2 
alle benodigde materialen om het 
dak van uw schuur of aanbouw te 
voorzien van groen. 

Makkelijk en leuk 
Natuurlijk krijgt u een instructieblad 
en er zijn die dag voldoende groen-
dakdeskundigen en vrijwilligers om 
u, waar nodig, te helpen. Het aan-
brengen is niet moeilijk en samen 
is het nog leuk ook! Als deelnemer 
krijgt u een gratis dakinspectie, 
oftewel roofcheck, aangeboden, 
waarbij u vast wat tips krijgt van 
de experts van de Stichting.

Meedoen?
Wilt u ook een groen dak? Wilt u 
meehelpen als vrijwilliger? U kunt 
u uiterlijk vrijdag 14 april aanmel-
den via hia@groenetornado.nl. 
Ook uw vragen kunt u hier stellen. 
Woont u niet in De Volgerlanden, 
maar hebt u wel interesse in een 
groen dak? Laat het ons dan ook 
weten, zodat we kunnen nagaan 
wat mogelijk is.



➊	 	Iepengaarde, Wijngaarde en Sophiapromenade; bouwen appar-
tementsgebouw Palissade

 22 februari 2016 – 30 juni 2017

➋   Herinrichting Kerkplein; Dorpsstraat ter hoogte van Kerkplein is 
afgesloten 

 13 februari - 7 april 2017

➌	 	Driehoek Krommeweg, Sophialaan, Ambachtsezoom; bouwen 
woningen (fietspad langs Krommeweg tussen Ambachtsezoom 
en Sophialaan afgesloten)

 4 juli 2016 – 14 april 2017

➍		 Nijverheidsweg; kruispunt met Antoniuslaan afgesloten (fase 2)
 6 maart – 7 april 2017

➎	  Nijverheidsweg; vervangen riolering vanaf kruising Antonius-
laan-Nijverheidsweg tot halverwege distributiecentrum van PLUS 
(fase 3)

 2 april – 10 mei 2017

➏	 Bestraten voorterrein gemeentehuis 
 16 maart – 20 april 2017

➐	 Bramengaarde: herstraten tussen de huisnummers 164 en 184 
 20 maart – 7 april 2017

 Geheel Hendrik-Ido-Ambacht
• Veegwagen
•  Rioolwerkzaamheden; uitvoeren van lokale reparaties (voorna-

melijk van binnenuit) verspreid over de gemeente; week 10 tot 
en met week 20 2017

•  Onderhoud kunstwerken op diverse locaties week 3 tot en met 
week 12 2017

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

•  Bestratingswerkzaamheden bij diverse bushaltes in verband met 
toegankelijkheid door de gehele gemeente week 10 t/m 17

•  Baggerwerkzaamheden Gemeenlands Watering tussen Ring en 
Bekestein; week 20 t/m 25

•  Maaien, schoffelen, hagen knippen c.a. vanaf heden tot oktober 
door de gehele gemeente

Kaartgegevens ©2017 Google

Werk in de wijk

Agenda openbare raadsvergadering
Maandag 3 april 2017, 20:00 uur, Raadzaal gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende vaste punten: opening, vaststelling van de agenda, 
spreekrecht burgers, vragenhalfuurtje raadsleden, notulen raadsvergadering 6 maart 
2017, lijst van ingekomen stukken en eventuele mededelingen en de sluiting.

Op grond van de adviezen van de raadscommissie zijn de raadsvoorstellen onderver-
deeld in hamerstukken (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
• (H) Bestemmingsplan De Baak 8. 

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 ver-
gadering 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. Wan-
neer 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.

Maandag 
maandelijkse 
test sirenes
Als zich in onze gemeente of 
regio een groot ongeval voor-
doet, dan wordt u gealarmeerd 
via sirenes. Afhankelijk van de 
omstandigheden loeien de si-
renes in de hele gemeente of 
een deel daarvan. 
De sirenes worden in heel Ne-
derland maandelijks op iedere 
eerste maandag van de maand 
om 12.00 uur precies getest. 
Dat gebeurt ook op maandag 
3 april. Gaat de sirene op een 
ander moment dan de eerste 
maandag van de maand, dan 
doet u het volgende: Sluit ra-
men en deuren en schakel de 
regionale rampenzender Radio 
Rijnmond in. Radio Rijnmond 
is te ontvangen op 93.4 FM. 

GFT-afval wordt 
Biogas
Elke dag hebt u afval van 
groente, fruit en andere etens-
waren. Denk bijvoorbeeld aan 
de klokhuizen, koffieprut, vis-
graten, maar ook etensresten 
die overblijven na een maaltijd. 

Net als tuinafval mag dit in de 
groene bak. Dan kan er weer 
biogas en compost van worden 
gemaakt.

Etensresten
Na het eten blijven er soms 
restjes over. Van de restjes 
kan soms nog een kliekje wor-
den gemaakt. Maar wanneer 
dat niet meer kan, gooit u de 
etensresten dan bij het GFT. 
Etensresten zorgen voor een 
goede vergisting van het GFT, 
waarna er biogas en compost 
van worden gemaakt. 

Biogas 
Biogas kan worden gebruikt 
om op te rijden en zelfs mee 
te koken, of uw huis te verwar-
men. Maar er zijn meer voor-
delen: door compost te gebrui-
ken kan er bespaard worden 
op kunstmest en bestrijdings-
middelen. Bovendien brengt 
compost voedingsmiddelen te-
rug in de grond. En dat is weer 
goed voor de voedselproduc-
tie. De eerste stap hiervoor zet 
u gewoon thuis, met het schei-
den van GFT-afval. Voor meer 
informatie over afval scheiden 
kijk op www.hvcgroep.nl.

Dagelijks reizen veel mensen met 
de auto naar hun werk. Maar is dit 
wel altijd noodzakelijk? 

Arjen van Breugel kiest bewust op 
welke wijze hij naar zijn werk reist. 
Hij stapt af en toe in de auto, maar 
meestal fietst hij naar zijn werk in 
Barendrecht. Wethouder Van de 
Velde riep hem daarom uit tot Am-
bassadeur Bewust Reizen en over-
handigde hem een presentje.

Start ook met fietsen
Arjen: “Ik ben zeker niet tegen 
auto’s, sterker nog, ik ben een 
liefhebber. Maar ik hoef er niet 
elke dag in te zitten.” Arjen was 
eerst een ‘mooiweerfietser’. Maar 
de laatste jaren ging hij meer op 
zijn gezondheid letten. Hij stapte 
steeds vaker op de fiets naar zijn 
werk en werd steeds fitter. 
“Probeert u het ook eens! Start 
met één keer per week en bouw 
dit uit. Je moet vaak even over een 

punt heen, maar ineens denk je: 
“Een dag niet gefietst is een dag 
niet geleefd.”

Kies bewust
Door minder gebruik van de auto 
werken we aan een betere bereik-
baarheid in de regio en voorko-
men we drukke files op de A15, 
A16 en N3. Door wat vaker bewust 
te kiezen hoe u reist, draagt u al 
bij aan een betere bereikbaarheid. 
Kies bijvoorbeeld eens voor de 
fiets, het openbaar vervoer, car-
poolen of buiten de spits reizen. 

Word ook ambassadeur! 
Spreekt bewust reizen u aan en 
wilt u ook andere mensen inspi-
reren door uw ervaringen te de-
len? Word dan ook ambassadeur! 
We houden u graag op de hoogte 
van ontwikkelingen op het gebied 
van mobiliteit. Meld u aan via  
ming.wong@verkeersonderneming.nl.

Ambachtse bewoner Am-
bassadeur Bewust Reizen

n	Arjen van Breugel (midden): “Een dag niet gefietst is een dag niet geleefd.”

Gft: de basis voor groen gas en compost.
Gooi uw GFT en 
etensresten in  
de GFT-bak

Het GFT wordt 
ingezameld.

GFT wordt drie weken vergist.
Door natuurlijke bacteriën en een constante
temperatuur van 54oC komt biogas vrij.

Biogas:
60% methaan 

40% CO2

Van biogas maken  
we groen gas. 

Na vergisting en 
verwijdering van biogas, 
blijft de grondstof voor 
compost over.  
Na 6 weken omwoelen 
wordt de compost  
gezeefd en verkocht.  
Goed voor de tuin!

Eindproduct: 
Compost.

Eindproduct: 
Groen gas, om te koken 
of huizen mee te 
verwarmen.

540C

4

3
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Afval scheiden. Samen halen we eruit wat erin zit.



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 29 maart 2017

Officiële publicaties
Kennisgeving

Algemene plaatselijke verordening/
bijzondere wetten
Verleende vergunningen/ontheffingen* 
• Het organiseren van het evenement 
“Koningsdag 2017” op 27 april 2017 op 
het plein voor de winkel van Delifrance 
in het Winkelcentrum De Schoof, datum 
besluit 21 maart 2017
• Het schenken van (zwak) alcoholische 
dranken door J.C.A. Heijden h.o.d.n. 
Delifrance De Schoof op 27 april 2017, 
datum besluit 21 maart 2017.
• Het in gebruik hebben van toestellen 
die geluidhinder kunnen veroorzaken 
tijdens het evenement “Koningsdag 
2017” op 27 april 2017 op het plein 
voor de winkel van Delifrance in het 
Winkelcentrum De Schoof, datum 
besluit 21 maart 2017.
• Het organiseren van het evenement 
“Dodenherdenking 2017” op donderdag
4 mei 2017 bij de Algemene Begraafplaats 

Waalhof, datum besluit 21 maart 2017.
• Het organiseren van voetbalwedstrij-
den in de derde divisie bij de voetbal-
vereniging A.S.W.H voor het seizoen 
2016/2017, Reeweg 75A, datum besluit 
21 maart 2017.
• Het exploiteren van de cafetaria 
Verhage met terras, gevestigd aan het 
Louwersplein 1, datum besluit 
21 maart 2017.
• Het plaatsen van een container op 
de (invaliden)parkeerplaats aan de 
Druivengaarde van 30 maart tot 7 april 
2017, datum besluit 23 maart 2017.

Ingetrokken vergunningen/ontheffingen* 
• Het intrekken van de vergunning om 
te collecteren voor Stichting Oranje 
Fonds van 6 tot 10 juni 2017, datum 
besluit 21 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 14 078.

Bekendmaking Wet Milieubeheer
Op 13 maart 2017 is een melding 
ontvangen in het kader van het 
“Activiteitenbesluit milieubeheer”. 
Het gaat over het oprichten van een 
inrichting, zijnde een cafetaria, gelegen 
aan het Louwersplein 1 te Hendrik-Ido-
Ambacht. Deze melding is afgehandeld 
onder zaaknummer Z-17-318294.
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.
Dordrecht, burgemeester en wethou-
ders van Hendrik-Ido-Ambacht namens 

dezen, de directeur Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid. 

Omgevingsvergunningen

Nieuwe aanvragen 
omgevingsvergunning*
• Onderdijk 126-128, nieuwbouw 4 
woningen, -bouwen, -uitweg maken, 
hebben of veranderen, 14 maart 2017
• Vijverhof 10, verbouwen van het 
Jeugdcentrum Ambacht, -bouwen, 
22 maart 2017 
Intrekken aanvraag 
omgevingsvergunning op verzoek
• Louwersplein 27, nieuw te maken 
parkeerplaatsen, 23 maart 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)
• Louwersplein 27, plaatsen van een 
handelsreclame op gevel, -bouwen, 
24 maart 2017
• Natuureiland Sophiapolder, nieuw 
bouwen van een bezoekersinformatie-
punt, -planologisch afwijken, -bouwen, 
23 maart 2017
• Nibbelinkstraat 55, plaatsen van een 
dakkapel aan de voor- en achterzijde 
van de woning, -bouwen, 
24 maart 2017
• Sophiapromenade 9, het plaatsen van 
terrasschermen, -bouwen, 
24 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.

Bekendmaking Publicatie Ontwerp Partiële her-
ziening Visie ruimte en mobiliteit Windenergie 
en PlanMER Partiële herziening VRM Windenergie 
Zuid-Holland. De Ontwerp Partiële herziening Visie 
ruimte en mobiliteit Windenergie (hierna Ontwerp-
VRM) inclusief het bijbehorende planMER Partiële 
herziening VRM Windenergie Zuid-Holland (hierna 
planMER) ligt vanaf 17 maart 2017 zes weken ter 
inzage. In deze periode kan iedereen met een 
zienswijze reageren op het door Gedeputeerde 
Staten vastgestelde Ontwerp-VRM inclusief het 
planMER. De Ontwerp-VRM gaat over het aan-
wijzen van nieuwe locaties voor windenergie in 
de regio Rotterdam. In het Ontwerp-VRM hebben 
Gedeputeerde Staten een keuze gemaakt voor het 

opnemen van locaties. In de nota van toelichting 
wordt de keuze uitgewerkt. In het planMER zijn 
meer locaties onderzocht dan in de Ontwerp-VRM 
door Gedeputeerde Staten zijn opgenomen. Uit-
eindelijk maken Provinciale Staten mede op basis 
van de ingediende zienswijzen een keuze voor de 
definitieve locaties voor windenergie.

Waar kunt u het ontwerp en het planMER inzien?
1. In de digitale viewer via www.ruimtelijkeplan-
nenzuidholland.nl/inprocedure en via ruimtelijke 
plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl).
2. U kunt de documenten inzien en downloaden 
via www.zuid-holland.nl/locatieswindenergie
3. Tijdens kantooruren liggen alle documenten 
ook ter inzage bij Het Loket, Zuid-Hollandplein 1, 
2596 AA Den Haag.

Inloopavonden
In de periode van 29 maart tot en met 11 april wor-
den zes inloopavonden georganiseerd, verspreid 
over de regio. Op de avonden kunt u vragen stel-
len over alle locaties. U bent welkom vanaf 19.00 
uur tot 21.00 uur. Verschillende deskundigen zijn 
aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Hieron-
der volgen de data en locaties:
- 29 maart, Droogdok Hellevoetsluis, 
Dokweg 5, 3221AE, Hellevoetsluis
- 30 maart, Van der Valk Hotel, Ridderkerk, 
Krommeweg 1, 2988 CB Ridderkerk
- 3 april, Gemeentehuis Maassluis, 
Koningshoek 93.050, 3144 BA Maassluis
- 4 april, Gemeentehuis Capelle aan den IJssel, 
Rivierweg 111, 2903 AR, Capelle aan den IJssel
- 10 april, Gemeentehuis Nissewaard, 

Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse
- 11 april, Gemeentehuis Lansingerland, 
Tobias Asserlaan 1, 2662 SB Bergschenhoek

 
Hoe dient u uw zienswijze in?
Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal 
via het digitale zienswijzenformulier op www.zuid-
holland.nl/locatieswindenergie. U kunt bijlagen 
met uw zienswijze meesturen. Bij het indienen 
van een digitale zienswijze is het niet nodig om 
ook schriftelijk te reageren! 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw ziens-
wijze digitaal kenbaar te maken dan kunt u uw 
zienswijze per post indienen: Provincie Zuid-
Holland, ter attentie van Mw. S. Kuypers, Postbus 
90602, 2509 LP Den Haag

Bekendmaking


