
Gemeentenieuws
Woensdag 14 maart 2018

Activiteitenkalender

n	 Dinsdag 20 maart  
 Van 19.30 - 21.30 uur
 Spreekuur politie
 Politiebureau 
 Weteringsingel 1

n	 Woensdag 21 maart  
 Gehele dag
 Gemeenteraads-
 verkiezingen en 
 raadgevend referendum
 Diverse locaties

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

Samenwerken loont, actieplan lokale economie 
afgerond 
André Flach, wethouder economie, 
is blij met de samenwerking van 
detaillisten en ondernemers in de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. 

In 2015 werd het Actieplan lokale 
economie samen met VAO en de-
tailhandelsraad opgesteld. Alle ac-
ties uit dit plan zijn nu afgerond. 
Zo heeft de VAO een ledengids 
gepresenteerd om inzicht te geven 
wat er allemaal te koop is bij onze 
lokale ondernemers. 

Bij de Reeweg is de in- en uitrit 
van de parkeerplaats aangepakt 
en wordt binnenkort een blauwe 
zone aangebracht. Er is meer aan-
dacht voor duurzaamheid en de 
veiligheid op de bedrijventerrei-
nen is verder verbeterd. 
Gemeente, ondernemers en win-
keliers weten elkaar steeds meer 

te vinden. Uiteraard is altijd ruimte 
voor verbetering en ontwikkeling. 

Denk daarbij bijvoorbeeld aan de 
collectiviteit op bedrijventerreinen. 

Dit wordt één van de speerpunten 
van de nieuwe collegeperiode.

Gratis compost 
voor uw tuin
Compost is een supergrondstof 
voor uw tuin. HVC maakt com-
post van het gft-afval, dat u in 
de groene mol deponeert. Als 
dank daarvoor mag u dit jaar 
weer gratis compost scheppen. 
Maak er gebruik van en geniet 
deze zomer van planten in top-
vorm!

Zaterdag 17 maart, 
vanaf 9.00 uur
Rotonde Reeweg-Ambachtse-
zoom

U kunt een aantal zakken of 
een aanhanger meenemen om 
uw compost in te vervoeren. 
Let wel op:  Het is verplicht om 
uw aanhanger af te dekken met 
een zeil of net! 

HAAL UW GRATIS
COMPOST OP IN
UW GEMEENTE.

Over een week mag u naar de 
stembus. Daarom verschijnt er 
vandaag een extra bijlage bij deze 
krant: de verkiezingskrant. Hierin 
stellen alle lokale politieke par-
tijen zichzelf en hun standpunten 
aan u voor. Dat maakt het voor u 
makkelijker om op 21 maart een 
goede keuze te maken.

Stemwijzer
Bent u er na het lezen van de krant 
nog niet helemaal uit? Doe dan de 
stemwijzer op http://hendrik-ido-
ambacht.mijnstem.nl. Daar verge-
lijkt u makkelijk uw eigen stand-
punt met die van de verschillende 
partijen. 

Stemmen 
Op 21 maart stemt u voor een 
nieuwe gemeenteraad. Deze 
nieuwe gemeenteraad bepaalt de 
komende vier jaar wat er in Am-
bacht gebeurt. Uw stem doet er 

toe! Stemmen kan van 7.30 uur 
tot 21.00 uur in 18 stemlokalen. 
Meer informatie in de krant of op 
www.h-i-ambacht.nl/verkiezingen. 
Tegelijk met de gemeenteraads-
verkiezingen kunt u stemmen voor 
het raadgevend referendum over 
de Wet op inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten 2017 (Wiv 2017). 
Meer informatie daarover vindt u 
op: www.referendum-commissie.
nl/referendum-wiv-2017. 

Verkiezingsavond 
Bent u op 21 maart benieuwd naar 
de uitslag? Kom dan vanaf 21.00 
uur naar het gemeentehuis, want 
daar kunt u met andere Ambach-
ters de uitslagen op de voet vol-
gen. Burgemeester Jan Heijkoop 
presenteert de avond. Uiteraard 
met een hapje en een drankje er-
bij. De voorlopige uitslag is naar 
verwachting rond middernacht be-
kend.

Wijkschouw: fiets mee en deel uw mening!
Uw mening over het groen, de 
weg, zwerfvuil en andere onder-
werpen is belangrijk voor ons. We 
horen graag van u wat u vindt van 
de openbare ruimte. Is deze van 
goede kwaliteit of mag er wel wat 
extra aandacht aan worden be-
steed? Om dit inzichtelijk te krij-
gen organiseren wij op 14 april 
2018 een bewonersschouw. We 
fietsen op deze dag met u door uw 
wijk om samen een oordeel te vor-
men over de openbare ruimte. Ook 
medewerkers van de politie, leden 
van de buurtpreventie en mede-
werkers van de woningcorporatie 
doen mee. De schouw wordt om 
17.00 uur afgesloten met een bor-
rel.
De wijken waar wij fietsen:*
-Volgerlanden
-Centrum
-Krommeweg
*de tijden per wijk worden in de 

week van 7 april bekend gemaakt.

Aanmelden
Fiets mee en laat ons weten 
hoe u over de openbare ruim-
te 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 lo-
caties. Wij horen graag van u hoe 
u het niveau van onderhoud be-
oordeelt. U kunt uw melding (voor- 
of na de schouw) doorgeven aan 
ons Meldpunt Openbare Ruimte 
via www.h-i-ambacht.nl
Op onze gemeentelijke website  
www.h-i-ambacht.nl/wijkschouw 
en buurten vindt u meer uitleg 
over de wijkschouw.

Bijna gemeente-
raadsverkiezingen!

n	Gert de Jong (VAO), André Flach en Leendert van Pelt (detailhandelsraad)



Zaterdag 24 maart

Doe mee met 
de Landelijke 
Opschoondag!
Een schone omgeving, daar 
wordt iedereen blij van. Tij-
dens de Landelijke Opschoon-
dag houden mensen door het 
hele land opschoonacties in 
de buurt of de straat. Doe ook 
mee en meld uw actie aan op   
www.supportervanschoon.nl. 

Hesjes en grijpers te leen
De gemeente leent voor het 
opschonen gratis hesjes en grij-
pers uit. Wilt u daar gebruik van 
maken? Neem dan contact op 
met de heer de Swart. Dat kan 
via a.de.Swart@H-I-Ambacht.nl 
of via het algemene telefoon-
nummer 14 078.

n	Sjoerd Kluiving, Projectleider Zuid 
Hollandse Aardkunde en Archeologie 
voor het Publiek (ZHAAP), feliciteert 
de vrijwilligers van Zuid-Hollands 
Landschap. 

Dit hebben we ‘Voor Elkaar’ gekregen
Burgemeester Jan Heijkoop: “Net voor de verkiezingen is het goed dat 
College en Raad uitleg geven en duidelijk maken wat we hebben be-
reikt. De periode voor de verkiezingen kenmerkt zich nog wel eens door 
ferme standpunten en er wordt veel beloofd. Tegen deze achtergrond is 
het ook heel goed dat er een verantwoordingsboekje is opgesteld wat 
ik afgelopen raadsvergadering in ontvangst mocht nemen. Aan de Raad 
heb ik toegezegd ervoor te zorgen dat ik dit boekje breed onder de 
bevolking verspreid. Dit kunt u bekijken via onze website. Maar ook in 
dit exemplaar van de Kombinatie leest u dus –naast goede voornemens 
en beloften van de politieke partijen – ook wat we de afgelopen jaren 
hebben bereikt.” 

Burgemeester Jan Heijkoop, 
portefeuille Bestuurs- en 
Beleidscoördinatie, Open-
bare Orde en Veiligheid, 
Kabinetszaken en Jume-
lage: “Ik ben blij en dank-
baar dat ik de komende 
jaren weer een bijdrage 
mag leveren aan een goed 
bestuur van Ambacht voor 
het welzijn van de inwoners 
van Ambacht en de Drecht-
steden. Een belangrijke 
taak van een burgemeester 
is het bevorderen van orde 
en veiligheid. We zijn blij 
dat we in de top staan bij 
de meest veilige gemeen-
ten in de politie-eenheid 
Rotterdam. Je veilig voelen 
is een essentiële waarde in 
ons leven. Samenwerken is 
belangrijk om resultaten te 
boeken. Als burgemeester 
kan ik echt een bijdrage leveren aan zo’n goede samenwerking en ik ben 
blij dat college, raad en de ambtelijke organisatie dit voor mij mogelijk 
maken. De samenwerking in de Drechtsteden helpt ons in het bereiken 
van onze doelen. Verder is een effectieve lobby om financiële middelen 
om je doelen te realiseren essentieel. Als bestuurder in Ambacht nemen 
we hierin “vaak op achtergrond” het voortouw. De snelle realisatie voor 
alle ontwikkelingen rondom het waterbusplein is hierbij een goed voor-
beeld.”

Wethouder Andre Flach 
(portefeuille Financiën, 
Economische Zaken, De 
Volgerlanden, Regio): “Met 
veel plezier heb ik me de 
afgelopen vier jaar inge-
zet als wethouder voor de 
belangen van onze mooie 
gemeente. Daarbij heb ik 
me mogen inspannen voor 
belangrijke projecten, bij-
voorbeeld de bouw van 
honderden woningen in de 
Volgerlanden, de verplaat-
sing van de Waterbushalte, 
de aanleg van de Teunis 
Stooplaan, het behoud van 
2 hectare groen rond het 
Perenlaantje en mocht ik 
betrokken zijn bij de bouw 
van een aantal prachtige 

bedrijven langs de rivier de Noord. Ook financieel heb ik mijn steentje 
mogen bijdragen aan het solide financieel beleid met uiteindelijk dalen-
de belastingen. Met veel dankbaarheid kijk ik terug op deze vier jaar.”

Floor van de Velde, wethou-
der Ruimte, Wonen, Kunst, 
Facilitair: “Beste mensen, ik 
verzeker u dat ik niet wist 
wat mij te wachten stond 
toen ik in 2010 aantrad 
als wethouder van onze 
gemeente. Ik begon aan 
een avontuur in een duize-
lingwekkend veranderende 
maatschappij samen met 
mijn collega’s, gemeente-
raad, ambtenaren, maat-
schappelijke instellingen, 
bedrijfsleven en vooral u 
als inwoner van onze ge-
meente. Samen aan het 
werk voor een duurzame 
samenleving voor nu en in 
het belang van toekomstige 
generaties. Al snel kwam 
ik erachter dat dat geen 
“makkie” was. Vaak geen 
gebaande paden, maar wel 
ingewikkelde en langdurige 
processen en ja, ook teleur-
gestelde mensen als algemeen belang boven individueel belang moest 
gaan. Ik ben daarom trots dat ik kan zeggen dat we samen veel bereikt 
hebben. Ik dank u dat u mij in de gelegenheid gesteld hebt mij als PvdA 
wethouder in te kunnen zetten voor deze mooie gemeente , regio en 
provincie.”

Patrick van der Giessen 
(portefeuille Maatschappe-
lijke Ondersteuning, Jeugd, 
Onderwijs, Dienstverle-
ning): “We hebben in de af-
gelopen vier jaar heel veel 
werk verzet. Ik wil graag 
enkele specifieke dingen 
noemen waar ik aan heb 
bijgedragen: we hebben 
een zwembad mogen ver-
zinnen en een nieuw Jeugd-
speelpark gebouwd, maar 
ook gewerkt aan een jon-
geren ontmoetingsplek die 
(nog) niet is gerealiseerd. 
Bij deze, en veel andere, 
onderwerpen zijn Ambach-
ters betrokken geweest. We 
hebben de jongeren ont-
moetingsplek niet gebouwd 
vanwege grote vraagtekens 
bij de omwonenden. We 
hebben het zwembad ontworpen met hulp van iedereen die wilde mee-
denken. En het Jeugdspeelpark is fantastisch geworden door de reusach-
tige inzet van onmisbare vrijwilligers én de hulp van talloze Ambachters 
en Ambachtse bedrijven. Wat op mij de meeste indruk heeft gemaakt, is 
daarom zonder twijfel de Ambachter zelf.” 

n	Burgemeester Jan Heijkoop

n	Floor van de Velde

n	Zomerparkdag

n	Andre Flach

Sophiapolder
in top 10

De top 10 aan populairste his-
torische locaties in en om Dor-
drecht is bekend. Op nummer 
5 onze Sophiapolder, in beheer 
bij Zuid-Hollands Landschap. 
Vrijwilligers daarvan werden za-
terdag gefeliciteerd door Sjoerd 
Kluiving van ZHAAP, de organi-
satie achter de verkiezing. “De 
Sophiapolder is echt een bij-
zondere locatie”, zei hij daar-
bij. “Anderhalve eeuw geleden 
werd van drie zandbanken in 
de Noord een landbouwpolder 
gemaakt. Later kwam hier ook 
zware industrie. Enkele jaren 
geleden werd de polder veran-
derd in een zoetwatergetijdege-
bied. Van natuur naar cultuur 
naar natuur. De menselijke in-
vloed op de natuur is hier dui-
delijk te merken, terecht dus 
dat de Sophiapolder in de top 
10 staat.”

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

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

➌  Veersedijk (noordzijde Antoniuslaan): nieuw trottoir, verkeerspla-
teaus en parkeervakken. Bedrijven en woningen blijven bereikbaar.

 15 januari – eind maart

➍  Laan van Welhorst; reconstructiewerkzaamheden tbv ingang par-
keergarage rijbanen niet afgesloten, wel verkeershinder.

 19 februari – 16 maart 2018

➎  Nijverheidsweg; rioolreconstructie tussen de nrs. 24 t/m 32
 eind 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

Werk in de wijk
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Inloop-
bijeenkomst 
Kruiswiel
Donderdag 22 maart organi-
seert de gemeente een inloop-
bijeenkomst over het voorlopig 
ontwerp voor de nieuwe Willem 
de Zwijgerschool in Kruiswiel, 
de verkeersmaatregelen en de 
rioleringswerkzaamheden in 
de Van Kijfhoekstraat en IJden-
hove. 

Belangstellenden zijn van harte 
welkom tussen 17.00 en 18.30 
uur (u kunt op elk moment bin-
nenlopen) in Wielstaete (Van 
Kijfhoekstraat 146) 



Gemeentenieuws
Hoe houden we Ambacht en Zwijndrecht goed bereikbaar?
Net als veel inwoners, hebben de twee Wethouders Verkeer bijna dagelijks last van drukke wegen in hun gemeenten. “De economie trekt aan en dat merk je aan het aantal 
auto’s op de weg” vertelt Van de Velde. “Het voordeel van onze gemeenten is dat we goed bereikbaar zijn via de A16 en A15, maar dat is ook ons manco”, vult Kreukniet aan, 
“zodra er iets gebeurt op deze snelwegen, staat het helemaal vast”. En dus maken beide wethouders zich hard voor verbeteringen!

Door de ontwikkeling van de bedrijventerreinen en de uitbreiding van De Volgerlanden 
is het drukker dan ooit. Daarom passen de gemeenten samen met Rijkswaterstaat 
bestaande knooppunten aan. Ook treffen ze maatregelen die de doorstroming ver-
beteren. Deze maatregelen zijn niet altijd bij alle inwoners populair, weet Kreukniet. 
“Wij sloten laatst een straat af, omdat die vooral voor sluipverkeer werd gebruikt. Nu 
steken veel minder auto’s dit kruispunt over. Dit zorgt voor een veiliger kruispunt met 
een snellere doorstroming. Maar inwoners van de afgesloten straat moeten nu een 
stuk omrijden om thuis te komen. Dat is voor hen natuurlijk vervelend”.
Deze technische aanpassingen van de wegen zijn vaak moeilijk en duur. En ze nemen 
niet alle drukte weg. “Het gaat ook om gedrag van forenzen. Kiezen zij voor andere 
reisvormen of reistijden, dan heeft dat veel meer effect dan een extra rijstrook” legt 
Van de Velde uit. Daarom zetten de twee gemeenten ook daar op in. Van de Velde: 
“Een OV-netwerk met een goede verbinding van deur tot deur nodigt uit om de auto 
te laten staan. Datzelfde geldt voor spitsmijdingprogramma’s waarmee je gadgets of 
uitstapjes kunt verdienen. Maar dan is het belangrijk dat werkgevers hun medewerkers 
ook de mogelijkheid geven om op flexibelere tijden te werken”. 

DE AUTO KAN STRAKS THUIS BLIJVEN
Reist u regelmatig met het openbaar vervoer zoals de 
bus? Vanaf 1 december 2018 rijdt Qbuzz u naar uw be-
stemmingen in de nabije omgeving. Qbuzz kwam als 
beste uit de bus bij de aanbesteding en neemt aan het 
einde van dit jaar de busregeling en de treinverbinding 
Merwedelijn over van Arriva. De komende 8 jaar wordt 
Hendrik-Ido-Ambacht verbonden met zogenaamde R-net-
lijnen. R-net is hét keurmerk voor hoogwaardig openbaar 

vervoer in de Randstad. Denk aan nieuwe, moderne, elektrische bussen, veel been-
ruimte, usb-aansluitingen, comfortabele stoelen en snel wifi en je reist aangenaam. 
Met een slimme mix van R-netlijnen en Snelbuzz-verbindingen die vaker en sneller 
rijden, wordt o.a. Rotterdam vanuit Hendrik-Ido-Ambacht beter bereikbaar. De lijnvoe-
ring Laan van Welhorst-Hoge Kade-Weteringsingel-Reeweg wordt omgevormd tot een 
R-netlijn, die vaak en snel tussen Rotterdam Kralingse Zoom en Dordrecht gaat rijden. 
Op werkdagen kan je 4x per uur deze busverbinding nemen, tijdens de ochtendspits 
zelfs 6x per uur. 

HET ‘NIEUWE’ SANDELINGEN-KNOOPPUNT
Het is iedere dag druk op het Sandelingen-knooppunt. Dat moet anders! 
Samen met Rijkswaterstaat hebben we het knooppunt opgenomen in het programma 
beter Benutten.
Door het knooppunt beter te benutten, wordt de rijtijd verminderd. Daarom passen zij 
de wegindeling aan.

Wat gaat Rijkswaterstaat doen?
“De verkeersdruk is het grootst bij de toerit naar de A16 vanuit Zwijndrecht naar Rot-
terdam. Daarom gaan we hier de weg aanpassen. We maken een vrije rechtsafstrook, 
zodat auto’s uit Zwijndrecht naar de A16 altijd af kunnen slaan. Daarnaast worden de 
rijstroken richting Hendrik-Ido-Ambacht op de Hendrik Ydenweg uitgebreid van één 
naar twee stroken, zodat hier meer verkeer tegelijk wordt afgewikkeld.”

En wanneer gaat dat gebeuren? 
“We verwachten half mei met de werkzaamheden te starten en begin juni klaar te 
zijn.”

Hebben Ambachters er last van?
“We werken zoveel mogelijk in de avonduren en weekenden, waardoor er zo min mo-
gelijk overlast is voor het woon-werkverkeer. 

HELEMAAL KLAAR MET FILERIJDEN? VERDIEN TOT € 220 MET TURNN AROUND! 
Staat u vaak vast op de wegen rondom Rotterdam en woon je in Hendrik-Ido-Ambacht 
of omgeving? Dan kan het lonen als u buiten de spits gaat rijden of kiest voor alterna-
tieven. Dit kan tot wel € 220,- opleveren! Werk bijvoorbeeld eens wat vaker een dag 
thuis of pak het OV. En als het werk dichtbij huis is, dan is de fiets of e-bike pakken 
ook een optie. Meedoen is simpel. Na aanmelding ontvangt u een connector, die u in 
uw auto installeert. Daarna gaat u sparen voor mooie cadeaus uit de webshop. Wordt 
het een dag pretpark, een nacht weg, elektronica of nieuwe schoenen? 

TURNN AROUND! VOOR WERKGEVERS
Ook werkgevers kunnen helpen de regio beter bereikbaar te houden en TURNN Around! 
bekendheid te geven binnen de organisatie. 

Hulp nodig om deze boodschap te communiceren met uw medewerkers. U kunt daar-
voor contact opnemen met TURNN Around! via: 076-7620010 of zakelijk@turnn.io. Zelf 
meteen actie ondernemen? Uitgebreide informatie staat op www.turnnaround.nl waar 
u of uw medewerkers zelf eenvoudig kunnen checken of ze mee kunnen doen. 

n Wethouder Van de Velde (Hendrik-Ido-Ambacht) en wethouder Kreukniet (Zwijndrecht) in gesprek 
over verkeer. Ze staan op het Sandelingen-knooppunt dat de beide gemeenten verbindt. 

n	Dit verandert er aan het Sandelingen-knooppunt

Verkeersspecial

Samen bereikbaar, samen 
duurzaam op weg
Wie doet mee met 10% uit de spits?

De gezamenlijke inzet van ondernemers en overheid om de Drechtsteden bereikbaar 
te houden, begint zijn vruchten af te werpen. Maar er is meer nodig de komende 
jaren. ,,We zoeken nog meer bedrijven die zich aansluiten om 10 procent van hun 
werknemers uit de spits te halen, want bereikbaarheid doe je samen. Ik kom graag 
bij bedrijven uit Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht langs voor een vrijblijvend 
gesprek,” zegt projectleider Anna Schouten.

De Sandelingenknoop was het eerste project van het platform Samen Bereikbaar. 
Een infrastructureel project die juist  door de samenwerking met de regio en de 
ondernemersverenigingen (Werkgevers Drechtsteden, VAO en de OVZ) ertoe heeft 
geleid dat de Sandelingenknoop aangepakt wordt. Een infrastructurele aanpassing 
die samen met 200 spitsmijdingen de doorstroming zal verbeteren. Inmiddels heb-
ben zich: Ames Autobedrijven, A&P, ASZ, Bring, EBLO, Florensis, Hans Boodt, Jiffy, 
Schaffenburg, Van Gent Autoverhuur, Viking Life Saving Equipment en VMB Automa-
tion aangesloten. 

Ook concreet aan de slag? 
Neem contact op met Anna Schouten, anna.schouten@samenbereikbaar.nl 

Wist u dat?
- De postcodescan u treffende inzichten kan opleveren?
-  De kennis en kunde van Samen Bereikbaar u snel en concreet op weg kan helpen 
met oplossingen? 

-  ParkTrust in samenwerking met Samen Bereikbaar de mogelijkheid voor collectief 
vervoer onderzoekt op de bedrijventerreinen De Geer, Bakestein en Groote Lindt. 
Meer informatie mail naar: info@samenbereikbaar.nl 



Kennisgeving

MANDAATBESLUIT AANWIJZING 
TOEZICHTHOUDERS BINNEN DE SOCIALE 
DIENST DRECHTSTEDEN
Per 1 april 2018 treedt het mandaat-
besluit “Aanwijzing toezichthouders 
binnen de Sociale Dienst Drechtsteden” 
in werking. Op 8 maart 2018 heeft 
het Drechtstedenbestuur dit besluit 
vastgesteld. Hiermee mandateert het 
Drechtstedenbestuur de bevoegdheid 
om medewerkers van de Sociale Dienst 
Drechtsteden aan te wijzen als toe-
zichthouders voor de Participatiewet, 
de Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werke-
loze werknemers (IOAW), de Wet inko-
mensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandi-
gen (IOAZ) en de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) aan de directeur 
van de Sociale Dienst Drechtsteden.
Wilt u het mandaatbesluit inzien, kijk 
dan op de website van de Sociale 
Dienst Drechtsteden: www.socialedienst-
drechtsteden.nl
Met het vaststellen van dit besluit 
komen per 15 april 2018 de volgende 
voorafgaande regelingen te vervallen: 
- besluit van 1 februari 2010 tot aan-
wijzing van de (senior) consulent 
handhaving en de analist handhaving 
van de Sociale Dienst Drechtsteden als 
toezichthouders inzake de Wwb;
- besluit van 3 november 2016 tot aan-
wijzing van ambtenaren van de Sociale 
Dienst Drechtsteden als toezichthouders 
Wmo.

Z-16-330493
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 de omgevingsvergun-
ning, verleend op 22 juni 1995 met 
kenmerk HI 94.2034 GD aan De Haan 
Minerale Oliën BV, geheel in te trekken. 
Het verzoek voor dit geheel intrek-
ken van de omgevingsvergunning is 

ontvangen op 22 januari 2018, dit 
wegens sluiting van het tankstation. 
Het betreft de inrichting gelegen aan 
de Nijverheidsweg 29 te Hendrik-Ido-
Ambacht.

Het verzoek, de ontwerpbeschikking 
(het ontwerp van het besluit zoals deze 
eruit zal zien indien er geen zienswijzen 
en/of adviezen worden ingebracht) en 
andere ter zake zijnde stukken liggen 
van 15 maart 2018 tot en met 30 april 
2018 ter inzage.
De stukken kunnen worden ingezien:  
- in het gemeentehuis, afde-
ling Publiekszaken, loket 
Vergunningverlening en Handhaving, 
Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-
Ambacht. 
- 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.

Zienswijzen
Binnen zes weken na de dag waarop 
de ontwerpbeschikking ter inzage is 
gelegd, kan eenieder daarover zienswij-
zen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen 
dienen te worden gezonden aan de 
directeur van de Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN 
Dordrecht. Hierna zullen wij een defini-
tief besluit opstellen waartegen belang-
hebbenden beroep kunnen instellen.

Voor het naar voren brengen van 
mondelinge zienswijzen kan contact 
worden opgenomen met de heer J.J. 
Remmerswaal , 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 beschik-
king kan worden ingediend als ook
een zienswijze is ingebracht tegen de 
ontwerpbeschikking en men belangheb-
bende is.

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING/
BIJZONDERE WETTEN
Aanschrijving vellen houtopstand
• Gezien de gevaarzetting voor de 
openbare orde en veiligheid wordt één 
iep, staande op het grasveld bij de Van 

Assendelftgaarde en de Raadtweg per 
direct geveld, datum aanschrijving 
9 maart 2018.

Verleende vergunningen/ontheffingen* 
• Het organiseren van een Fancy Fair 
op 11 en 12 mei 2018 aan de Langeweg 
85, datum besluit 12 maart 2018;
• Het houden van een rad van Fortuin 
tijdens de Fancy Fair op 12 mei 2018 
aan de Langeweg 85, datum besluit 12 
maart 2018;
• Het organiseren van het evenement 
“De Slag van Ambacht” op 5 juli 2018, 
start en finish locatie op de Reeweg, 
route in wijk Centrum, datum besluit 
12 maart 2018;
• Het produceren van geluid middels 
geluidsapparaten tijdens het evenement 
“De Slag van Ambacht” op 5 juli 2018 
rondom route in wijk Centrum vanaf 
16:30 tot 21:30 uur, datum besluit 
12 maart 2018;
• Het wijzigen van de drank- en hore-
cavergunning voor Cultureel Centrum 
Cascade, Hoge Kade 50, datum besluit 
12 maart 2018;
• Het wijzigen van de exploitatie-
vergunning voor Cultureel Centrum 
Cascade, Hoge kade 50, datum besluit 
12 maart 2018;
• Het innemen van een seizoensgebon-
den standplaats van 4 t/m 27 april 2018 
op de Sophiapromenade; datum besluit 
12 maart 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 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.

Bekendmakingen

BEKENDMAKING VASTSTELLING NOTA 
VTH BELEID 2018-2022 
Op 21 februari 2018 heeft het college 
de ‘Nota VTH beleid gemeentelijke 
taken Zuid-Holland Zuid 2018 – 2022, 
uitvoeringskaders en strategieën voor 
Wabo-taken vergunningverlening, toe-
zicht en handhaving in Zuid-Holland 

Zuid’ vastgesteld voor de taken, die de 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor 
en namens de gemeente uitvoert. Met 
dit besluit is gelijktijdig besloten om de 
eerder vastgestelde Nalevingsstrategie 
(definitieve versie november 2004), de 
Nota Regionaal Uitvoeringsniveau (RUN) 
WABO-milieutaken voor de regio Zuid-
Holland Zuid 2013-2017 en de wijziging 
daarop inzake vergunningplichtige 
inrichtingen, in te trekken.

De nota is een bundeling en actualise-
ring van de bestaande beleidskaders 
voor de uitvoering van de VTH-taken 
in het omgevingsdomein en geldt 
naast de eerder vastgestelde Landelijke 
Handhavingstrategie. De vastgestelde 
nota is een beleidsregel, die volgens 
de Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
bekend wordt gemaakt. 
De nota is per 1 maart 2018 in werking 
getreden en ligt vanaf 14 maart 2018 
tijdens openingstijden ter inzage in de 
informatieruimte van het gemeente-
huis. Voor inhoudelijke vragen over de 
nota kunt u contact opnemen met de 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid via 
078-7708585 of met Niels Termote van 
afdeling Beleid & Ontwikkeling via 
078-7702628.

Omgevingsvergunningen

Nieuwe aanvragen 
omgevingsvergunning*
• Essengriend 5, het vellen van één 
apenboom(particulier), -houtopstand 
vellen, 7 maart 2018
• Reeweg 59, maken van een uitweg 
teneinde parkeerplaats te creëren, -uit-
weg maken, hebben of veranderen, 
2 maart 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)
• Watersnip 3, bouwen van een woning, 
-bouwen, 7 maart 2018

• Reeweg 59, maken van een uitweg 
teneinde parkeerplaats te creëren, -uit-
weg maken, hebben of veranderen, 
7 maart 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 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.

KENNISGEVING ONTWERPBESCHIKKING
Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken 
bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht 
voornemens zijn vergunning te verlenen 
voor wat betreft de volgende activitei-
ten:
Activiteiten: in gebruik nemen of gebrui-
ken van een bouwwerk met het oog op 
de brandveiligheid.
Voor: Aanvraag vergunning brandveilig 
gebruik zorggebouw JSP. 
Locatie: Vreedebestpad 10 (ligt op het-
zelfde perceel als Rossenburgpad 12) te 
Hendrik-Ido-Ambacht

De aanvraag, de ontwerp-beschikking 
en de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 15 maart 2018  gedurende 
zes weken ter inzage in het gemeen-
tehuis te Hendrik-Ido-Ambacht. U kunt 
de informatie ook op de gemeentelijke 
website https://www.h-i-ambacht.nl/
bouwplaninzien inzien. 
Tijdens de periode van ter inzage leg-
ging kunnen schriftelijk zienswijzen 
worden ingebracht. Zij moeten worden 
gericht aan ons College en worden 
verzonden aan Gemeente Hendrik-Ido-
Ambacht, Postbus 34, 3342 AE 
Hendrik-Ido-Ambacht. 

Wij maken u erop attent dat slechts 
beroep tegen de uiteindelijke beschik-
king kan worden ingediend als ook 
een zienswijze is ingebracht tegen de 
ontwerp-beschikking en men belangheb-
bende is.

Officiële publicaties

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 14 maart 2018


