Gemeentenieuws

Woensdag 14 februari 2018

Hi5Minimuseum
opent de deuren
Maandag 19 februari opent het
Hi5Minimuseum zijn deuren!
Ruim 60 kinderen deden mee aan
de 3e periode van KunstKids. Zij
dansten, filmden en maakten kunst
van afval. Hun prachtige resultaten
zijn vanaf maandag 19 februari te
bewonderen in het Hi5Minimuseum.
Openingstijden
Het Hi5Minimuseum opent maan-

dag 19 februari om 18.15 uur voor
het eerst zijn deuren. Ook op
woensdag 21 februari en zaterdag 24 februari tussen 15.00 en
17.00 zijn de kunsten te zien in
Den Brommert, Smidshoef 26-28,
Hendrik-Ido-Ambacht. Welkom!
Samenwerking
Het Hi5Minimuseum is een samenwerking van Hi5Ambacht en
het Historisch Genootschap.

De Louwert tijdscapsule Leanne onthult prullenbak
Activiteitenkalender
n Woensdag 14 februari
Van 19.30 tot 21.30 uur
Spreekuur politie
Politiebureau
Weteringsingel 1
n Maandag 19 februari
Om 20.00 uur
Commissie WOS
Raadzaal gemeentehuis
n Dinsdag 20 februari
Om 20.00 uur
Commissie RZ
De Volgerlanden
Raadzaal gemeentehuis
n Woensdag 21 februari
Om 20.00 uur
Commissie ABA-Financiën
Raadzaal gemeentehuis
n Maandag 5 maart
Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis
Meer informatie over de
activiteiten kunt u vinden op
www.h-i-ambacht.nl

Wat wil jij over veertig jaar terugvinden in de tijdscapsule van
Zwembad De Louwert?
Aan alle kinderen van 4 tot en met
12 jaar op Ambachtse basisscholen: doe mee met de tijdscapsule
wedstrijd van zwembad De Louwert. Laat ons weten wat jij achterlaat in de tijdscapsule die een
plaats krijgt in het nieuwe zwembad.
Openen in 2058
Op maandag 5 maart 2018 starten we de bouw van het nieuwe
zwembad door het slaan van een
symbolische eerste paal. Net als
het zwembad nu, zullen we in het
nieuwe zwembad veertig jaar kunnen zwemmen. Dan is het weer
tijd om een nieuw zwembad te
bouwen. Maar veertig jaar is wel
heel lang. Hoe oud ben jij dan?
Hoe ziet jouw leven er dan uit?

En wat zou jij NU willen bewaren
en over 40 jaar (!) weer op willen
graven? Laat het ons weten! Stuur
je idee (tekening of verhaal) via
de mail uiterlijk 26 februari 2018
naar Ilse Burgler via I.Burgler@H-IAmbacht.nl.
Wat kun je winnen?
Als jouw idee wordt gekozen, mag
jij één van de touwen vasthouden
van de hei-installatie op 5 maart
2018*. En je mag ook echt iets van
jou in de tijdscapsule leggen. Dat
wordt goed bewaard en krijgt een
mooi plekje in of onder het nieuwe
zwembad. Begin alvast met bedenken en doe mee, we zien jouw
reactie graag!
*Het slaan van de eerste paal gebeurt ‘s middags. Als uw kind mee
wil doen en uitgenodigd wordt
om bij de ceremonie aanwezig te
zijn, is toestemming nodig van de
schooldirecteur.

Wijkschouw: fiets mee
en deel uw mening!

Daarom stuurde ze een brief aan
burgemeester Jan Heijkoop. In december zat ze bij de burgemees-

Inloopavond
Buurtpreventie

Ze leveren een flinke bijdrage
aan de veiligheid in onze gemeente. Maar wat doen ze
dan? Kom naar de inloopavond
van buurtpreventie en u weet
het!
De vrijwilligers van buurtpreventie vertellen u graag wat ze
doen. U kunt ook een ronde
door de gemeente meelopen.
En natuurlijk kunt u direct lid
worden van buurtpreventie.
U bent van harte welkom op
donderdag 22 februari
18.30 tot 21.30 uur
Graaf Willemlaan 37
Meer informatie vindt u op
www.buurtpreventieambacht.nl.

Leanne van 8 jaar oud had een
dringende vraag: een extra prullenbak bij haar in de straat, want
er ligt veel te veel zwerfafval.

ter aan tafel om samen op de
grote kaart te kijken. Inderdaad,
er staan weinig prullenbakken.
Leanne heeft tijdens de vakantie
nagedacht over een goede plek
voor een nieuwe bak. Vorige week
plaatste de gemeente de prullenbak op de plek die zij koos.

Hulp met uw geldzaken
Uw mening over het groen, de
weg, zwerfvuil en andere onderwerpen is belangrijk voor ons. We
horen graag van u wat u vindt van
de openbare ruimte.
Is onze van goede kwaliteit of mag
er wel wat extra aandacht aan worden besteed? Om dit inzichtelijk te
krijgen, organiseren wij op 14 april
2018 een bewonersschouw. We
fietsen op deze dag met u door uw
wijk om samen een oordeel te vormen over de openbare ruimte. Ook
medewerkers van de politie, leden
van de buurtpreventie en medewerkers van de woningcorporatie
doen mee. De schouw wordt om
17.00 uur afgesloten met een borrel.
De wijken waar wij fietsen:*
- De Volgerlanden
- Centrum
- Krommeweg

* tijden per wijk worden in de
week van 7 april bekend gemaakt.
Aanmelden
Fiets mee en laat ons weten
hoe u over de openbare ruimte in uw buurt denkt. Mail uw
naam en contactgegevens naar
wijkschouw@h-i-ambacht.nl of bel
met 14 078. U kunt ook locaties
opgeven waar u graag samen wilt
schouwen. Mocht u dit willen, geef
dat dan aan in uw mail. Als we veel
aanmeldingen ontvangen, moeten
we keuzes maken in het aantal locaties. Wij horen graag van u hoe
u het niveau van onderhoud beoordeelt. Natuurlijk kunt u altijd,
24 uur per dag, problemen in de
openbare ruimte doorgeven aan
ons Meldpunt Openbare Ruimte
via www.h-i-ambacht.nl/meldpunt.
Meer informatie vindt u op
www.h-i-ambacht.nl/wijkschouw.

Verandert uw persoonlijke situatie? Dan heeft dit waarschijnlijk
gevolgen voor uw inkomsten. De
Adviseur Geldzaken van de Sociale
Dienst Drechtsteden kan u hierbij
advies geven.
Zijn uw inkomsten en uitgaven in
balans? Weet u voor welke toeslagen u in aanmerking komt? Klopt
de beslagvrije voet of is er hulp
nodig bij het invullen van een
kwijtscheldingsformulier of het
doen van aangifte?

Voor al deze vragen kunnen inwoners van de Drechtsteden zonder
afspraak binnenlopen op dinsdag,
donderdag en vrijdag van 9.00 tot
13.00 uur bij de sociale dienst.
Vanaf 13.00 tot 17.00 uur kunt u
op deze dagen met een afspraak
terecht. Een afspraak maken kan
via de Klantenservice van de sociale dienst.
Kijk voor de contactmogelijkheden
op de website www.socialedienstdrechtsteden.nl/contact.

Herinrichting
Noordeinde N915

Plannen voor nieuwbouw Werk in de wijk
Willem de Zwijgerstraat 1a

Uw suggesties zijn welkom
Op dit moment is de herinrichting ontsluiting Noordeinde – N915 in de ontwerpfase.
Juist nu zijn uw suggesties
dus van grote waarde. Daarom
horen we graag wat uw suggesties/verbeterideeën
zijn.
Mail uw opmerkingen voor
3 maart 2018 aan de omgevingsmanager Mark de Jong via
mdjong@avecodebondt.nl.
In maart organiseren we een
inloopavond, daar presenteren
wij het voorlopig ontwerp en
kunt u vragen stellen. Als de
datum hiervan bekend is, publiceren wij die in dit gemeentenieuws.
We kunnen niet garanderen dat
we alle suggesties uitvoeren,
maar stellen uw bijdrage zeer
op prijs.
Planning
Naar verwachting begint de
herinrichting van de ontsluiting
Noordeinde – N915 in juli en is
het werk eind september klaar.

www.h-i-ambacht.nl/werkindewijk

Inmiddels is veel werk verzet
op het bedrijventerrein Antoniapolder. Dit jaar gaan we het
Noordeinde tussen de N915 en
de rotonde Noordeinde inclusief
de naastliggende fietspaden
opnieuw inrichten. Na deze herinrichting is de Antoniapolder
en dus Hendrik-Ido-Ambacht
beter en veiliger bereikbaar via
een representatievere entree.
Kaartgegevens ©2018 Google

➊ E lzengaarde tussen Boomgaarde en Aardbeigaarde dicht; bouw
woningen Waterhof
17 juli 2017 - november 2018

➋	Nijverheidsweg fase 10, Het weggedeelte tussen nummer 28 en
De voormalige school aan de Willem de Zwijgerstraat 1a, waar tijdelijk fietsenwinkel Fietsen van
Ambacht is gevestigd, wordt
over ongeveer een jaar gesloopt.
Het verouderde gebouw verkeert
bouwkundig in een slechte staat.
Een projectontwikkelaar heeft
belangstelling om op de locatie
nieuwbouw te ontwikkelen, die
past bij de andere appartementen en gebouwen in de buurt. De
ideeën van de ontwikkelaar sluiten
goed aan bij het beeld dat de gemeente heeft van het gebied: een
appartementengebouw, met eventueel een winkel op de begane
grond.
Appartementen voor senioren
Wethouder André Flach: “Wij vinden het belangrijk dat het gebied
rondom winkelcentrum De Schoof
gezellig, leefbaar en veilig blijft om
te wonen en winkelen. Geen hoge
toren dus, maar iets dat dezelfde
sfeer heeft als deze omgeving. We
zien graag dat er op die plek appartementen komen voor senioren, omdat daar heel veel behoefte aan is in Ambacht.”

Reacties van omwonenden
De ontwikkelaar zal een eerste
schetsplan maken en - waarschijnlijk binnen enkele maanden - direct omwonenden om hun eerste
reacties vragen, zodat deze kunnen worden meegewogen in de
verdere uitwerking van het schetsplan.
Als het schetsplan goed aansluit
met het beeld dat de gemeente
heeft, zal de gemeente starten met
een bestemmingsplanprocedure
om herontwikkeling mogelijk te
maken. Vanzelfsprekend hebben
alle belanghebbenden gelegenheid om via een inspraakprocedure
op het voorontwerp-bestemmingsplan te reageren en eventueel een
zienswijze in te brengen.
De ontwikkelaar heeft contact met
de exploitant van de Fietsen van
Ambacht over eventuele inpassing
in het nieuwe project.
Voorbereidingskrediet
Het college vraagt de gemeenteraad om een voorbereidingskrediet voor herontwikkeling. De
gemeenteraad neemt hier 5 maart
een besluit over.

34 is afgesloten; rioolreconstructie.
8 januari - medio februari 2018

➌ V eersedijk (zuidzijde Antoniuslaan): nieuw trottoir, verkeersplateaus en parkeervakken. Bedrijven en woningen blijven
bereikbaar.
23 november 2017 - medio februari 2018

➍W
 ijk Krommeweg en buurt De Sandeling;
rioolwerk, voornamelijk van binnenuit
6 november 2017 - half maart 2018

➎ A braham

van Strijstraat ter hoogte van huisnummer 1 t/m 17;
grootschalige herstelwerkzaamheden. De volledige rijbaan en
trottoir worden herstraat. Er wordt een verkeersplateau op de
kruisig met de Maria van Osstraat aangebracht.
15 januari tot en met 23 februari 2018.

➏

Sloop Jeugdspeelpark, IJdenhove 230-232
Start 27 januari – april 2018

➐	Veersedijk (noordzijde Antoniuslaan): nieuw trottoir, verkeersplateaus en parkeervakken. Bedrijven en woningen blijven
bereikbaar.
15 januari – medio maart

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
• handmatig reinigen kolken in week 3 tot eind februari

Officiële publicaties
Kennisgeving
Aangepast mandaatbesluit
Openbaar Lichaam Drechtsteden
Zelfstandigenregeling:
Op 1 februari 2018 heeft de directeur Sociale Dienst Drechtsteden
het aangepaste mandaatbesluit
“Openbaar Lichaam Drechtsteden
Zelfstandigenregeling” vastgesteld.
Hierin zijn enkele zaken geactualiseerd.
Het gewijzigde mandaatbesluit treedt
per 15 februari 2018 in werking en hiermee komt de voorgaande versie van
het mandaatbesluit te vervallen.
Wilt u het mandaatbesluit inzien,
kijk dan op de website van de
Sociale Dienst Drechtsteden:
www.socialedienstdrechtsteden.nl
Aanschrijving vellen houtopstand
• Gezien de gevaarzetting voor de
openbare orde en veiligheid wordt
een Haagbeuk, staande op de locatie
Silverkamp t.h.v. nr. 2 per direct geveld,
datum aanschrijving 6 februari 2018.
• Gezien de gevaarzetting voor de
openbare orde en veiligheid wordt een
Conifeer, staande op de locatie Aelbert
Cuyplaan 14 per direct geveld, datum
aanschrijving 6 februari 2018.

Verleende vergunningen/ontheffingen*
• Het houden van een collecte door
XSdirect t.b.v. Stichting Oxfam Novib
van 1 t/m 7 juli 2018, datum besluit 7
februari 2018;
• Het organiseren van het evenement
“AH Buitendag” op 2 april 2018 op de
locatie Langeweg 97, datum besluit 7
februari 2018;
Geweigerde vergunningen/ontheffingen*
• Het inzamelen van textiel in 2019
door de Maag Lever Darm Stichting,
datum besluit 24 januari 2018;
• Het inzamelen van textiel in 2019
door de Hersenstichting, datum besluit
8 februari 2018;
* 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 14 078.
Bestemmingsplan “Achterambachtseweg
49-49a” in voorbereiding
Burgemeester en wethouders van
Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond
van artikel 1.3.1. van het Besluit ruim-

telijke ordening bekend dat zij een
bestemmingsplan voorbereiden voor de
2e herziening van het bestemmingsplan
Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht,
locatie Achterambachtseweg 49-49a.
In de bestaande situatie is aan de
Achterambachtseweg 49 de karakteristieke woning ‘Buitenlust’ gelegen. In de
nieuwe situatie wordt het vrijstaande
bijgebouw van deze woning gesloopt.
Op deze locatie wordt een nieuwe vrijstaande woning gerealiseerd. Daarnaast
wordt op het perceel een bijgebouw,
een garage voor beide woningen, gerealiseerd.
Deze kennisgeving betreft alleen het
voornemen tot het maken van het
bestemmingsplan. Als een ontwerp
van dit plan is gemaakt wordt dit op
de gebruikelijke wijze gepubliceerd en
in procedure gebracht. Op dit moment
liggen er dus nog geen stukken ter
inzage, kunnen nog geen zienswijzen
naar voren worden gebracht en wordt
onafhankelijke instanties nog niet om
advies gevraagd.
Mocht u naar aanleiding van deze
bekendmaking vragen hebben, dan kunt
u contact opnemen met de heer Stolk
van de afdeling Beleid en Ontwikkeling,
via telefoonnummer 14 078.

Bekendmakingen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op 30
januari 2018 het Aanwijzingsbesluit
Buitengewoon Opsporingsambtenaren
medewerkers Staatsbosbeheer als toezichthouders voor Hendrik-Ido-Ambacht
heeft vastgesteld. Het Aanwijzingsbesluit
treedt met terugwerkende kracht op 1
januari 2017 in werking.
Ter inzage
Het Aanwijzingsbesluit Buitengewoon
Opsporingsambtenaren medewerkers
Staatsbosbeheer als toezichthouders voor Hendrik-Ido-Ambacht ligt
met ingang van heden gedurende 6
weken voor een ieder ter inzage in de
publiekshal van het gemeentehuis.
Een ieder kan op verzoek tegen betaling van de kosten een afschrift krijgen
van het genoemde besluit.
Het is wettelijk niet mogelijk om
een zienswijze, of bezwaar tegen dit
Aanwijzingsbesluit in te dienen.
Voor vragen over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met
Mw. H. Verhagen-Somsen, afdeling
Bestuurszaken, telefoon (078) 7702667.

Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders maken
bekend, dat zij hebben besloten om
nabij Machteld Sandelijnslaan 6 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
en wethouders, Postbus 34, 3340 AA
Hendrik-Ido-Ambacht.
De op het besluit betrekking hebbende stukken liggen gedurende een
periode van zes weken ter inzage in
de publieksruimte van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-IdoAmbacht.
Bestemmingsplan Florensis Langeweg
77-85 in voorbereiding
Burgemeester en wethouders van
Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond
van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een
bestemmingsplan voorbereiden voor
een herziening van het bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen-

Officiële publicaties
Ambacht, locatie Langeweg 77-85.
Het zaadveredelingsbedrijf Florensis
is van plan de hoofdvestiging aan de
Langeweg te optimaliseren en moderniseren om de kwantiteit en kwaliteit van
de produkten te waarborgen. Omdat
de bestaande kassen en teeltvloeren
verouderd zijn, zal in de komende periode herstructurering op de bestaande
locatie plaatsvinden. Niet alle gewenste
aanpassingen passen binnen het geldend bestemmingsplan.
Deze kennisgeving betreft alleen het
voornemen tot het maken van het
bestemmingsplan. Als een ontwerp
van dit plan is gemaakt wordt dit op

de gebruikelijke wijze gepubliceerd en
in procedure gebracht. Op dit moment
liggen er dus nog geen stukken ter
inzage, kunnen nog geen zienswijzen
naar voren worden gebracht en wordt
onafhankelijke instanties nog niet om
advies gevraagd.
Mocht u naar aanleiding van deze
bekendmaking vragen hebben, dan
kunt u contact opnemen met mevrouw
Van Boxel van de afdeling Beleid en
Ontwikkeling, via telefoonnummer 14
078.

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

Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen
omgevingsvergunning*
• Boomgaarde 19, plaatsen van een
damwand, -bouwen, 28 januari 2018
• Oude Raadhuisplein 9, plaatsen dakkapel aan achterzijde van de woning,
-bouwen, 18 januari 2018
• Ring 325, plaatsen dakkapel voorzijde, -bouwen, 16 januari 2018
• Watersnip 3 (kavel 8 Eiland), bouwen
van een woning, -bouwen,
6 februari 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.
Verleende omgevingsvergunningen*
(regulier)
• Graaf Willemlaan 61, verbreden van
een uitweg van 3.70 naar 5.50 meter,
-uitweg maken, hebben of
veranderen, 9 februari 2018
• Hoge Kade 70, nieuwbouw van het
zwembad, -bouwen, 9 februari 2018
• Hooftlaantje 66, realiseren van een
aanbouw, -bouwen, 7 februari 2018
• Nijverheidsweg 28, wijziging brandwerende scheiding, -bouwen,

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

7 februari 2018
• Sophiapromenade 216, plaatsen erfafscheiding appartementen Palissade,
-bouwen, 7 februari 2018
• Vrouwgelenweg 109, plaatsen nieuwe
toegangsbrug met poort, -bouwen,
9 februari 2018
*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 14 februari 2018

