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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

 “Ik ben echt van dit laantje gaan houden”, zegt fruitboomspecialist Wouter den Boer over het Ambachts Perenlaantje. 

Fruitboomspecialist Wouter den Boer:

“Het Perenlaantje is ècht uniek”
Jarenlang werd er niet naar om-
gekeken, maar sinds 2005 slui-
ten steeds meer mensen het Pe-
renlaantje in hun hart. Dat geldt 
zeker ook voor fruitboomspecia-
list Wouter den Boer, die momen-
teel de perenbomen snoeit.

“Het klinkt misschien wat vreemd, 
maar ik ben echt gaan houden 
van het Perenlaantje.”

Historie
“In 2005 kwam ik voor het eerst 
in deze berceau. Er was 25 jaar 
lang niets aan gedaan. Een wereld 
van verschil met nu: toen bestond 
het Perenlaantje uit berenklauwen 
tot boven de bomen, verroeste 
bogen en heel veel zieke, dode 
of ontbrekende bomen. De bo-
gen zijn vervangen, honderden 
jonge perenbomen geplaatst en 
we houden de stammen vrij van 
gras, zodat de perenbomen vol-
doende vocht kunnen opnemen. 
Het Perenlaantje is nu weer mooi 
en vitaal. Precies zoals oprichter 
Aart Speelman het in de jaren ‘20 
van de vorige eeuw bedoelde.” 

Uniek 
“Ik ben nu 20 jaar fruitboomspe-
cialist en vind het Perenlaantje 
echt uniek. Dit soort laantjes van 
leifruit zie je vooral als kunstob-
ject bij landhuizen en kastelen. 
Fruitkweker Piet Speelman, de 
man die de berceau liet plaat-
sen, bezat in de jaren ‘20 van de 
vorige ongeveer 15 hectare land. 

Een arme man was het dus niet, 
maar toch is het heel bijzonder 
dat een fruitkweker zo’n berceau 
liet aanleggen. Een perenlaan ex-
ploiteren is arbeidsintensief, dus 
hij deed het zeker niet alleen om 
economische redenen. Speelman 
vond het ook gewoon mooi, zo’n 
tunnel om zijn smalspoor.”

Snoeien
“Schoffelen, bemesten en soms 
water geven. Zo onderhouden we 
de 1.200 perenbomen in dit laan-
tje. En natuurlijk door te snoeien, 
want: snoeien doet groeien. Door 
in de winter te snoeien, bepaal 
je de ontwikkeling van de boom. 
Nu al is te zien waar bloesem 
en dus vruchten komen en waar 
de takken. Een boom die alleen 
vruchten ontwikkelt, put zichzelf 
uit. Daarom is het goed om in de 
winter te snoeien. In de zomer 
snoeien we om de bomen in de 
juist vorm te laten groeien.”

Beleid
“Sommige bomen hier staan 
sinds het begin en zijn dus bijna 
100 jaar oud. Dat is hoogbejaard 
voor een laagstamfruitboom. In 
Ottoland staan jonge perenbo-
men klaar om hier herplant te 
worden, als hier een boom weg-
valt. Iedere maand controleer ik 
de grondwaterstand en de kwali-
teit van de bomen. Naar mijn idee 
slagen we er goed in om met de 
beschikbare middelen het Peren-
laantje goed te onderhouden.”

Welkom!

 Van Links naar rechts: Abir, Ahmad, de heer Ahmad, Ahmed Ahmad, de heer Abbas, 
mevrouw Ganlarova, de Burgemeester, mevrouw Yilmaz, mevrouw Alizadeh, haar zoon 
Mahdi en dochter Shaqayeq.

Tijdens een ceremonie in de raad-
zaal van het gemeentehuis, ontvin-
gen afgelopen woensdag 1 febru-
ari 5 volwassenen en 4 kinderen 
de Nederlandse nationaliteit. Bur-
gemeester Jan Heijkoop leidde 
de ceremonie en feliciteerde hen. 

Om Nederlander te worden heb-
ben een aantal van deze mensen 
een inburgeringscursus gedaan: 
ze hebben de Nederlandse taal 
geleerd en ze hebben van alles 
geleerd over wonen en werken in 
Nederland.

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

 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
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Officiële publicaties

Ambtshalve uitschrijvingen

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht hebben 
besloten de volgende personen ambts-
halve met onbekende bestemming uit 
te schrijven uit de gemeentelijke basis-
administratie van Hendrik-Ido-Ambacht.

De heer R. Zantman, Dadelgaarde 83, 
3344 RJ  Hendrik-Ido-Ambacht, 
per 05 januari 2017.

Tegen dit besluit kan door 
belanghebbende(n) bezwaar gemaakt 
worden binnen 6 weken na bekendma-
king van dit besluit.

Bekendmaking

Uitbreiding oplaadpunt elektrisch 
voertuig Beatrixsingel
Burgemeester en wethouders maken 
bekend, dat zij hebben besloten in 

de Beatrixsingel, ter plaatse van het 
parkeerterrein van winkelcentrum De 
Schoof, twee parkeerplaatsen aan te 
wijzen voor het opladen van een elek-
trisch 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 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 inclusief locatietekening liggen 
gedurende een periode van zes weken 
ter inzage in de publieksruimte van 
het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te 
Hendrik-Ido-Ambacht.

Omgevingsvergunningen

Nieuwe aanvragen 
omgevingsvergunning*
• Frankenpad ongenummerd, realiseren 
van een tankstation, -planologisch afwij-
ken, 5 januari 2017
• Hooftlaantje 10, plaatsen dakkapel 
met een schuine kap op het achterge-
veldakvlak, -bouwen, 27 januari 2017
• Kreek 7, plaatsen dakkapel aan de 
voorzijde van de woning, -bouwen, 
30 januari 2017
• Louwersplein 27, plaatsen van een 
handelsreclame op gevel, -reclame, 
28 januari 2017
• Nibbelinkstraat 55, plaatsen dakkapel 
aan voor- en achterzijde van de woning, 
-bouwen, 30 januari 2017
• Sophiapromenade 9, plaatsen terras-
schermen, -bouwen, 1 februari 2017
• Waterland 11, plaatsen van een 
balkonbeglazingssysteem, -bouwen, 
2 februari 2017
• Witte de Withstraat 59, het vellen van 

11 bomen volgens het overzicht van te 
vellen bomen, -houtopstand vellen, 
24 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.

Verleende omgevingsvergunningen* 
(regulier)
• Boskamp 53, plaatsen van een dakka-
pel op het voorgeveldakvlak, -bouwen, 
3 februari 2017
• Frankepad, het kappen van 3 hout-
opstanden volgens het overzicht van te 
vellen bomen (slechte conditie/verhoogd 
veiligheidsrisico), 11 bomen herplanten,   
-houtopstand vellen, 2 februari 2017
• Nijverheidsweg, het kappen van 7 
houtopstanden volgens het overzicht 

van te vellen bomen (slechte conditie/
verhoogd veiligheidsrisico), 7 bomen 
herplanten, -houtopstand vellen, 
2 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. 

*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.

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 8 februari 2017




