Gemeentenieuws

Woensdag 15 augustus 2018

Stuur je
Volgerlanden
zomerfoto in en win!
Je kunt ook dit jaar weer meedoen met
de Zomerfoto-actie #VolgerlandenZomerfoto. We verzamelen zo de leuke,
grappige, mooie of lieve foto’s van de
zomer 2018 vanuit de wijk De Volgerlanden.
Win een mooie prijs
De eerste foto’s zijn binnen. Voor iedereen die een foto instuurt, hebben we
een kleine zomerse verrassing. Verder

GFT inzamelen Ambacht

kiezen we een aantal winnaars voor een
mooie prijs!
Meedoen?
Stuur je foto uiterlijk 31 augustus 2018
naar devolgerlandenambacht@gmail.com
of deel hem via Facebook, Twitter
of Instagram @devolgerlanden of
#VolgerlandenZomerfoto.
De voorwaarden bij deze actie vind je
op www.devolgerlanden.nl.

Werk in de wijk

Activiteitenkalender

n Dinsdag 28 augustus
Vanaf 20.00 uur
Commissie RZ –
De Volgerlanden
Raadzaal gemeentehuis
n Woensdag 29 augustus
Vanaf 20.00 uur
Commissie ABA – Financiën
Raadzaal gemeentehuis

gft heeft waarde.
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Al het klein Groente, Fruit en
Tuinafval hoort in de GFT-mol!

GFT is een bron voor
groen gas en compost.
Hou het daarom apart.

www.h-i-ambacht.nl/werkindewijk

n Maandag 27 augustus
Vanaf 20.00 uur
Commissie WOS
Raadzaal gemeentehuis

Verbeter de aarde.
Doe etensresten en
GFT in de juiste bak.

Kaartgegevens ©2018 Google

n Donderdag 30 augustus
Vanaf 20.00 uur
Spreekuur politie
Politiebureau
Weteringsingel 1

➊	Elzengaarde tussen Boomgaarde en Aardbeigaarde dicht
Bouw woningen Waterhof
17 juli 2017 - december 2018

➋	Burgemeester

Hofplein, Baxpark ter hoogte van de Huysweer
en Wassenaar van Obdampark
Aanleg van drie fonteinen
Van de Eijndestraat, Scheltingastraat en Van Valckensteinstraat

n Zaterdag 1 september
Van 10.00 tot 17.00 uur
Zomerparkdag
n Maandag 10 september
Vanaf 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis
Meer informatie over de
activiteiten kunt u vinden op
www.h-i-ambacht.nl

➌	Grootschalig

onderhoud. Werkzaamheden worden gefaseerd
uitgevoerd. Omleiding verkeer met bebording.
Rioolreconstructie Van de Eijndestraat.
Mei tot eind augustus 2018

Afval scheiden. Samen halen we eruit wat erin zit.

➍

Gehele Brederodehof
Bestratingswerkzaamheden (gefaseerd uitgevoerd)
11 juni tot eind 2018

➎	Van Kijfhoekstraat tussen De Raadtweg en De Pompe van

Vragen aan de gemeente?
www.h-i-ambacht.nl

Meerdervoortsingel
Rioolreconstructie
4 juni tot medio september 2018

➏

Hoge kade
Nieuwbouw binnenbad zwembad ‘ De Louwert’,
vanaf heden tot juni 2019

Overige werkzaamheden, op diverse plaatsen:
• veegwagen, maaien en schoffelen in hele gemeente, doorlopend.

Officiële publicaties
ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING/BIJZONDERE
WETTEN
Verleende vergunningen/ontheffingen*
• Het organiseren van het evenement
“Najaarsverkoping” op 13 oktober 2018
van 09.30 tot 13.00 uur in de Petrakerk
en deels buiten op eigen terrein aan de
Kerkstraat 10, opbouw op 12 oktober
2018 van 16.00 tot 20.30 uur en afbouw
op 13 oktober 2018 van 13.00 tot 15.00
uur, datum bekendmaking 7 augustus
2018.
• Het organiseren van een buurtbarbecue op 22 september 2018 van 14.00
tot 23.00 uur bij Zomertaling t.h.v. nr. 5
t/m 23, opbouw vanaf 11:00 uur, afbouw
tot 24:00 uur, datum bekendmaking 7
augustus 2018.
• Het produceren van versterkt geluid
tijdens de buurtbarbecue op 22 september 2018 van van 14:00 tot 23:00 uur in
de openbare ruimte bij de Zomertaling
te Hendrik-Ido-Ambacht t.h.v. nummer 5
t/m 23, datum bekendmaking 7 augustus 2018.
• Het schenken van (zwak) alcoholhoudende drank tijdens “de Zomerparkdag”
op 1 september 2018 op het
Burgemeester Hofplein, datum bekendmaking 10 augustus 2018.
• Het schenken van (zwak) alcoholhoudende drank tijdens het jaarlijkse
evenement “de Zomerparkdag” (doorlopende ontheffing) t.h.v. Louwersplein 1,
datum bekendmaking 10 augustus 2018.
• Het plaatsen van een autolaadkraan op 12 september 2018 t.h.v. de
Perzikengaarde 33, datum bekendmaking 10 augustus 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
contact op met de afdeling Beheer
Openbare Ruimte (team vergunningver-

lening en handhaving), via telefoonnummer 14 078.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Rectificatie (herstelbesluit)
Z-18-330493
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 verleende omgevingsvergunning
d.d. 8 juni 2018 betreffende de intrekking van de vergunning verleend op
22 juni 1995 met kenmerk HI 94.2034
GD aan De Haan Minerale Oliën BV te
herstellen (herstelbesluit). Het betreft
de inrichting, zijnde een tankstation,
gelegen aan de Nijverheidsweg 29 te
Hendrik-Ido-Ambacht.
Het eerder ingediende verzoek voor het
geheel intrekken van de omgevingsvergunning d.d. 22 juni 1995 is ontvangen
op 22 januari 2018, dit wegens sluiting
van het tankstation.
Rectificatie (herstelbesluit)
In het intrekkingsbesluit is ten onrechte
ingegaan op het aspect bodem, dit
wordt rechtgezet in het herstelbesluit.
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 16
augustus 2018 tot en met 28 september
2018 ter inzage.
De stukken kunnen worden ingezien:
- in het gemeentehuis, afdeling Publiekszaken, loket
Vergunningverlening en Handhaving,
Weteringsingel 1 te Hendrik-IdoAmbacht.
- 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.

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

Zienswijzen
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 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 beschikking kan worden ingediend als ook
een zienswijze is ingebracht tegen de
ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
Z-18-338750
Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere procedure
Het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente HendrikIdo-Ambacht maakt bekend dat zij
in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht op 23 juli
2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen van
Scheepsbouwbedrijf Het Anker.
De aanvraag betreft de activiteit “Milieu,
een milieuneutrale verandering”.
Locatie: Veerweg 59A te Hendrik-IdoAmbacht
Kennisgeving verleende beschikking
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
(met gebruikmaking van artikel 2.12, lid

1, onder a, onder 3° Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend voor
wat betreft de volgende activiteiten:
Activiteit: - Bouwen (art. 2.1, lid 1
onder a Wabo)
- Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1
onder c Wabo)
Voor: het gewijzigd bouwen van de
twee overkappingen (twee laadstations)
Locatie: locatie rijksweg A16, locatie
parkeerplaats, 1 x naast McDonald’s en
1 x aan zijde Shellstation te HendrikIdo-Ambacht
De aanvraag, de ontwerpbeschikking
en de bijbehorende stukken voor het
gewijzigd bouwen van de twee overkappingen (twee laadstations) kunt u
vanaf donderdag 16 augustus 2018 tot
en met woensdag 26 september 2018
inzien in de informatieruimte van het
gemeentehuis. U kunt ook de informatie
op de gemeentelijke website https://
www.h-i-ambacht.nl/bouwplaninzien of
op ruimtelijkeplannen.nl onder nummer
NL.IMRO.0531.pb16A16laadherz-3001
raadplegen. De bronbestanden van het
besluit zijn geplaatst op: http://ro.h-iambacht.nl/0531/2250C290-101B-4C8DA6F0-31136B869EB6/.
Beroep
Gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken kan beroep worden
ingesteld door een belanghebbende,
die zich tijdig met een zienswijze ten
aanzien van de ontwerpbeschikking tot
het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht heeft
gewend, alsmede een belanghebbende
die aantoont daartoe redelijkerwijs niet
in staat te zijn geweest. Het beroepsschrift dient te worden gericht aan
Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht
team B (Postbus 50951, 3007 BM
Rotterdam). Het beroepschrift moet
voorzien zijn van een handtekening
en in elk geval bevatten: de naam en
het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het beroep is gericht en
de gronden van het beroep. Voor de
behandeling van het beroep wordt door

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

de rechtbank een bedrag aan griffierecht geheven.
Dit besluit treedt in werking daags na
afloop van de beroepstermijn. Indien
binnen de beroepstermijn een verzoek
om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Rotterdam, Bestuursrecht team B
(Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam)
binnenkomt, treedt het besluit niet
in werking voordat op dat verzoek is
beslist.
U kunt ook digitaal beroep en een
voorlopige voorziening instellen bij
genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx.
Daarvoor heeft u een elektronische
handtekening (DigiD of eHerkenning)
nodig. Kijk op de genoemde website
voor de precieze voorwaarden.
Nieuwe aanvragen
omgevingsvergunning*
• Renesseborch 20, het vellen van één
berk (particulier), -houtopstand vellen, 8
augustus 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)
• Nijverheidsweg 40, het vellen van vier
essen (particulier), -houtopstand vellen,
7 augustus 2018
• De Panneboeter 48, plaatsen dakkapel voordakvlak, -bouwen, 7 augustus
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 15 augustus 2018

