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Nieuwjaarsduik Sandelingen-Ambacht

n Op 1 januari vond de Nieuwjaarsduik Sandelingen-Ambacht plaats, georganiseerd door Nieuwjaarsduik Hendrik-Ido-Ambacht. Op Facebook staan alle foto’s die zijn gemaakt van dit geslaagde evenement.

Bent u een vrouw en ge
Uitdagingen optimistisch en boren tussen 1942 en 1969?
vol vertrouwen oppakken
Nieuwjaarstoespraak burgemeester:

Activiteitenkalender
n Maandag 15 januari
Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis
Meer informatie over de
activiteiten kunt u vinden op
www.h-i-ambacht.nl

“Heel hartelijk welkom. Fijn dat u
er bent. Goed dat we elkaar het
beste voor 2018 kunnen wensen”,
zo begon burgemeester Jan Heijkoop maandagavond 8 januari
zijn nieuwjaarstoespraak in een
sfeervolle raadzaal.

Bootjes uit
de Waal

Terugblik
De burgemeester blikte terug op
2017, maar ook verder terug: “Van
een gemeente die in ruim 60 jaar
groeit van 7.000 naar 30.000 inwoners, is het de moeite waard
om de historie te koesteren”, zo
zei hij over de restauratieplannen
van het Historisch Genootschap.

Op 15 november bent u via ons
gemeentenieuws geïnformeerd
dat de gemeente op 31 oktober
2017 13 bootjes heeft verwijderd uit de Waal. Als één van
de bootjes uw eigendom was
kon u zich voor 3 januari 2018
melden bij gemeente.
Helaas heeft niemand zich bij
de gemeente gemeld. De gemeente heeft de bootjes inmiddels afgevoerd. U kunt vanaf
heden geen aanspraak meer
maken op een van de bootjes.

De Schoof
Ook de versterking van winkelcentrum De Schoof werd genoemd:
“Hier blijkt dat, wanneer marktpartijen die het moeten realiseren het
niet eens worden, zo’n project niet
slaagt. Toch heb ik goede hoop
dat de marktpartijen elkaar gaan
vinden en de nodige versterking
alsnog gaat plaatsvinden.”
Samenwerking Drechtsteden
Over de samenwerking in de
Drechtsteden zei de burgemeester: “Waar brandweer en politie
al jarenlang intensief regionaal

Bent u een vrouw en bent u geboren in de jaren 1943 tot en met
1968? Dan ontvangt u misschien
binnenkort een brief waarin u
wordt uitgenodigd om borstfoto’s
te laten maken in het onderzoekscentrum.

samenwerken, hecht ook HendrikIdo-Ambacht aan constructieve coöperatie met de Drechtsteden. De
versterking door toetreding van
Hardinxveld-Giessendam is een
positieve toevoeging.”
Betrokken
En de jonge Ambachtse Leanne
die zich ergerde aan het zwerfvuil
in haar straat en de burgemeester hierover een brief stuurde. De
burgemeester nodigde Leanne, samen met haar moeder, uit op het
gemeentehuis. Nu mag de 8-jarige
zelf een goede plek voor een afvalbak uitzoeken èn een tekening
maken die getoond wordt op de
voorkant van de prullenbak.
De volledige toespraak
De volledige tekst van de nieuwjaarstoespraak kunt u lezen op de
website van de gemeente onder
kopje “Nieuws” (www.h-i-ambacht.
nl/nieuws/nieuwjaarstoespraakburgemeester).

Bevolkingsonderzoek
Alle vrouwen in de leeftijd van 50
tot en met 75 jaar ontvangen eens
per twee jaar een schriftelijke uitnodiging van Bevolkingsonderzoek
Zuid-West. Het onderzoek bestaat
uit het maken van röntgenfoto’s
van beide borsten. Deelname aan
het onderzoek is vrijwillig.
Mobiel onderzoekscentrum
Het onderzoek gebeurt in een mobiel onderzoekscentrum van Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Het
mobiele borstonderzoekscentrum
staat op het parkeerterrein van
sporthal De Ridderhal aan de Hoge
Kade in Hendrik-Ido-Ambacht.

Afwijkingen vroeg opsporen
Het doel van het onderzoek is om
afwijkingen die op borstkanker
kunnen wijzen, zo vroeg mogelijk
op te sporen. Vroege ontdekking
van borstkanker vergroot de kans
op genezing en maakt vaak een
minder ingrijpende behandeling
mogelijk. Het bevolkingsonderzoek is een momentopname en
geeft geen volledige garantie.

Klachten? Naar de huisarts!
Indien vrouwen klachten hebben
aan hun borsten, wordt hen aangeraden niet op deelname aan het
bevolkingsonderzoek te wachten,
maar naar de huisarts te gaan.

Meer informatie
Meer informatie over het bevolkingsonderzoek
borstkanker
is te vinden op de website
www.bevolkingsonderzoekzuid-west.nl

Ruimere openingstijden Werk in de wijk
Sociale Dienst

We hebben ook onze openingstijden verruimd. Van maandag tot
en met vrijdag van 9.00 tot 17.00
uur kunt u terecht in de nieuwe
ontvangstruimte voor vragen over
werk, bijstand, schuldhulpverlening of Wmo. U heeft de beschikking over een werkplek met gratis
wifi of u kunt gebruikmaken van
een van de computers om informatie op te zoeken. Ook werkgevers

en maatschappelijke organisaties
kunnen de ruimte gebruiken als
flexibele werkplek. Verse koffie
wordt geserveerd door medewerkers met een verstandelijke beperking van stichting Philadelphia.
Daarnaast kunt u de Sociale Dienst
Drechtsteden op de volgende manieren bereiken:
- Telefonisch via 078 770 8910, op
werkdagen tussen 10.00 en 12.00
uur en tussen 13.00 en 15.00 uur.
- Via Whatsapp, nummer 06 362
416 62.
- Via het vragenformulier op
socialedienstdrechtsteden.nl/vragen.

www.h-i-ambacht.nl/werkindewijk

Komt u binnenkort langs? Dan heten we u graag welkom in onze
nieuwe ontvangstruimte. Het eerste dat u op zal vallen is dat de
balies verdwenen zijn. De hal met
balies hebben we in de afgelopen
weken vervangen door een ontvangstruimte met informele zitjes
en een koffiebar. Met de gastvrije
inrichting hopen we u beter te
kunnen helpen.

Kaartgegevens ©2018 Google

➊ Elzengaarde tussen Boomgaarde en Aardbeigaarde dicht; bouw woningen Waterhof

17 juli 2017 - november 2018
➋ Grotenoord 2; sloop voormalige gemeentewerf en bouwrijp maken terrein

3 juli 2017 - medio december 2018
➌ Nijverheidsweg fase 10, bestratingswerk

8 januari - medio februari 2018
➍ Veersedijk (zuidzijde Antoniuslaan): nieuw trottoir, verkeersplateaus en parkeervakken.

Bedrijven en woningen blijven bereikbaar. 23 november 2017 - eind januari 2018
➎ Wijk Krommeweg en buurt De Sandeling; rioolwerk, voornamelijk van binnenuit

6 november 2017 - half maart 2018
➏	begraafplaats Achterambacht: uitbreiden kinderrustplaatsen en urnentuin, renoveren vlindertuin en

strooiveld.
11 december 2017 - januari 2018
➐ Abraham van Strijstraat, herstraten tussen Frans Lebretstraat en Aelbert Cuijplaan.

15 januari tot en met 23 februari 2018.

•
•
•

Overige werkzaamheden, op diverse plaatsen:
veegwagen, maaien en schoffelen in hele gemeente, doorlopend
snoeien langs Krommeweg, daarna andere locaties, tot eind maart 2018;
baggeren, van 7 december 2017 tot en met half maart 2018

Officiële publicaties
Kennisgeving
KENNISGEVING BESCHIKKING
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT
REGULIERE PROCEDURE
Burgemeester en wethouders van
Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend dat
zij in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht hebben
besloten om aan BP Europa SE – BP
een omgevingsvergunning te verlenen.
Op 3 november 2017 is de aanvraag
voor de omgevingsvergunning ontvangen van BP Europas SE-BP Nederland
ingediend door gemandateerd adviesbureau Compas Management & Advies
VOF,
Heemraadssingel 164 te Rotterdam,
betreffende de locatie BP Sandelingen
Westzijde aan de Rijksweg A16 1 (westzijde snelweg) te Hendrik-Ido-Ambacht.
De aangevraagde milieuneutrale verandering betreft: het vervangen van de
huidige LPG-tank (60 m3) door een kleinere LPG-tank (40 m3).
De beschikking met bijbehorende stukken is op afspraak tijdens kantooruren

in te zien bij de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid, Johan de Wittstraat 140,
3311 KJ Dordrecht. Via telefoonnummer
(078) 770 8585 kunt u een afspraak
maken.
Inwerkingtreding en rechtsmiddelen
Deze beschikking wordt bekendgemaakt
door toezending aan de aanvrager. Met
ingang van de dag na de bekendmaking treedt de beschikking in werking.
Binnen zes weken met ingang van de
dag na de bekendmaking kan bezwaar
worden aangetekend bij burgemeester en wethouders van Hendrik-IdoAmbacht. Het bezwaarschrift moet zijn
voorzien van een handtekening en in
elk geval bevatten: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres
van de indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen
het bezwaar is gericht en de reden van
het bezwaar.
Het indienen van een bezwaarschrift
schorst de werking van de beschikking niet. Hebben u of derde belanghebbenden er belang bij dat de
werking van deze beschikking wordt
geschorst, dan kan om een voorlopige

voorziening worden verzocht bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Rotterdam, Sector bestuursrecht,
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.
De inwerkingtreding van de beschikking wordt slechts opgeschort indien
op het verzoek om voorlopige voorziening daartoe is beslist door de
Voorzieningenrechter. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag
aan griffierecht geheven.
Men kan digitaal een verzoek om
voorlopige voorziening instellen bij de
genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nl/Burgers/Digitaal%20
procederen/33. Daarvoor heeft u een
elektronische handtekening (DigiD of
eHerkenning) nodig. Op de genoemde
website staan deze precieze voorwaarden vermeld.
Deze kennisgeving staat ook op
www.ozhz.nl.
Z-17-327016
KENNISGEVING ONTWERPBESCHIKKING
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT
UITGEBREIDE PROCEDURE

Burgemeester en wethouders van
Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend dat
zij in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn om aan Berkman Noordeinde
Hendrik-Ido-Ambacht een omgevingsvergunning te verlenen.
Op 20 oktober 2017 is een aanvraag
omgevingsvergunning ontvangen. Het
betreft een veranderingsvergunning
voor het wijzigen van een onbemand
tankstation door het plaatsen van een
bovengrondse opslagtank voor AdBlue.
De aanvraag gaat over de inrichting
gelegen aan Noordeinde 158 te HendrikIdo-Ambacht.
De ontwerpbeschikking en andere ter
zake zijnde stukken liggen van
11 januari 2018 tot en met 22 februari
2018 ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Publiekszaken, loket
Vergunningverlening en Handhaving,
Weteringsingel 1 te Hendrik-IdoAmbacht.
De stukken kunnen worden ingezien:
- elke werkdag van 08:30 uur tot 12:30
uur en van 13:30 uur tot 16:00 uur;
- op de maandagavond, na telefonische
afspraak, tel. 078 - 770 26 27, van

17:00 uur tot 20:00 uur.
Zienswijze en ontwerpbeschikking
Binnen zes weken na de dag waarop
de ontwerpbeschikking ter inzage is
gelegd, kan eenieder daarover zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen
dienen te worden gezonden aan de
directeur van de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid, Postbus 550, 3300 AN
Dordrecht. Hierna zullen wij een definitief besluit opstellen waartegen belanghebbenden beroep kunnen instellen.
Voor het naar voren brengen van
mondelinge zienswijzen kan contact
worden opgenomen met mevrouw K.
Verlijsdonk, telnr. (078) 770 8585.
Van mondeling naar voren gebrachte
zienswijzen wordt een verslag gemaakt.
Wij maken u erop attent dat slechts
beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend
als ook een zienswijze is ingebracht
tegen de ontwerpbeschikking en men
belanghebbende is.
Deze kennisgeving staat ook op
www.ozhz.nl.

Officiële publicaties
Z-16-312479
KENNISGEVING
WET MILIEUBEHEER
MAATWERKVOORSCHRIFTEN EN
GOEDKEURINGSBESLUIT UPD
Het college burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht heeft
besloten om aan Intratuin HendrikIdo-Ambacht, in het belang van de
bescherming van het milieu, maatwerkvoorschriften op te leggen. Dit voor het
toepassen van kleefmagneten op de
deur van de bufferbewaarplaats en de
deur van de bewaarplaats. De inrichting is gelegen aan de Langeweg 21 te
Hendrik-Ido-Ambacht en het betreft een
inrichting voor de opslag van maximaal
10.000 kilogram consumentenvuurwerk.
Verder is een verzoek tot goedkeuring
van het uitgangspuntendocument met
kenmerk AML/Intratuin/HIA/1710-004a
ontvangen.
De beschikking met bijbehorende stukken is op afspraak tijdens kantooruren
in te zien bij de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid, Johan de Wittstraat 140,
3311 KJ Dordrecht. Via telefoonnummer
(078) 770 8585 kunt u een afspraak
maken.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond
van artikel 7:1 van de Algemene wet
bestuursrecht bezwaar maken tegen
deze beschikking. Het maken van
bezwaar dient te geschieden door middel van een bezwaarschrift gericht aan
de burgemeester en wethouders van
Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340
AA Hendrik-Ido-Ambacht.
Een bezwaarschrift kan worden ingediend gedurende een termijn van zes
weken na de datum van verzending van
deze beschikking. Een bezwaarschrift
moet worden ondertekend en dient in
ieder geval het volgende te bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van de beschikking
waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar.
Voorlopige voorziening
Op grond van artikel 8:81 van de
Algemene wet bestuursrecht kunt u een
verzoek doen tot het treffen van een
voorlopige voorziening bij de Rechtbank
Rotterdam, sector bestuursrecht,
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.
Het verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening moet worden

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

gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling
Rechtbank Rotterdam. Deze kan een
voorlopige voorziening treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Deze kennisgeving staat ook op
www.ozhz.nl.

Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen
omgevingsvergunning*
• Crezéepolderweg 9, plaatsen van een
gebouw(kantine), -bouwen, 19 december 2017
• Dorpsstraat 142, plaatsen dakkapel
voordakvlak, -bouwen, 19 december
2017
• Hoge Kade 70, nieuwbouw van het
zwembad, -bouwen, 14 december 2017
• Hoogveen 100, dakkapel voorzijde,
-bouwen, 20 december 2017
• Noordeinde 49 (locatie HML), nieuwbouw kantoor en bedrijfsloods HML,
-handelsreclame toestaan, -uitweg
maken, hebben of veranderen, -bouwen,
18 december 2017
• Onderdijkse Rijweg 260, aanbouw
tussen woonhuis en schuur, -bouwen,

-planologisch afwijken, 3 januari 2018
• Roestuin 8, vellen van één conifeer,
-houtopstand vellen(particulier), 21
december 2017
• Watersnip 2 (kavel 6 het Eiland),
bouwen van een woning, -bouwen, uitweg maken, hebben of veranderen,
18 december 2017
• Windhalm 43, plaatsen dakopbouw,
-bouwen, planologisch afwijken,
15 december 2017
• Willem de Zwijgerstraat 48, doorbreken van dragende muur en plaatsen
stalenconstructie, -bouwen, 22 december 2017

voorzijde, -bouwen, 22 december 2017
• Fonteinkruid 60, plaatsen dakkapel
voorzijde, -bouwen, 22 december 2017
• Nijverheidsweg 41, diverse aanpassingen, -bouwen, 21 december 2017
• Paulusweg 161, het plaatsen van een
dakopbouw, -bouwen, planologisch
afwijken, 22 december 2017
• Rijksweg A16 La Place restaurant,
wijziging compartimenten, -bouwen, 21
december 2017
• Willem de Zwijgerstraat 48, doorbreken van dragende muur en plaatsen
stalenconstructie, -bouwen, 2 januari
2018

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.

Intrekking omgevingsvergunning
op eigen verzoek
• Sophiapromenade 70, wijzigen
gedeelte van de gevel , -bouwen,
20 december 2017

Verleende omgevingsvergunningen*
(regulier)
• Achterambachtseweg 49a, verbouwen
van een woning(gemeentelijk monument), -bouwen, veranderen monument,
20 december 2017
• Fonteinkruid 24, plaatsen dakkapel

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

*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 voorlopige voorziening. Hebt u vragen? Neem
dan gerust contact op met de afdeling
Beheer Openbare Ruimte (team vergunningverlening en handhaving), via telefoonnummer 14078.

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 10 januari 2018

