
Gemeentenieuws
Woensdag 17 januari 2018

Activiteitenkalender

n	 Donderdag 18 januari
 Van 19.30 - 21.30 uur
 Spreekuur politie
 Politiebureau 
 Weteringsingel 1

n	 Maandag 29 januari
 Van 16.00 - 18.30 uur
 Wmo Adviesraad
 Gemeentehuis 
 Hendrik-Ido-Ambacht

n	 Maandag 5 februari
 Om 20.00 uur
 Raadsvergadering
 Raadzaal gemeentehuis

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

n	Ook langs de Waal richtte de storm schade aan bomen.

Stormschade 
aan bomen  

Nieuwjaars-
toespraak 
online

U kunt de nieuwjaarstoespraak 
van de burgemeester nu ook 
online bekijken. Op de social 
media accounts van Gemeente-
HIA vindt u de speech op You-
tube, Twitter en Facebook.

Wie door Hendrik-Ido-Ambacht 
rijdt, ziet al vlug dat ook hier 
de storm flink tekeer is gegaan. 
Veel takken en in enkele gevallen 
zelfs hele bomen braken af. Tijd 
om de schade op te maken.

Groenspecialist van de gemeente 
Peter Hol: “Als bomen voor ge-
vaarlijke situaties zorgen, is de 
brandweer vaak als eerst ter 
plekke. De Ambachtse brandweer 
heeft absoluut goed werk gele-
verd, ook door de paden en we-
gen begaanbaar te maken en te 
houden.  Ze hebben ook ‘s nachts 
hard gewerkt. Bij daglicht konden 
wij de bomen die gevaar ople-
verden inspecteren en helemaal 
verwijderen. In totaal hebben 18 
bomen in de openbare ruimte de 
storm niet goed doorstaan. Die 
hebben we moeten ruimen.”

Veiligheid
“Stormen zijn van alle tijden. In 
feite snoeien ze de bomen op een 
natuurlijk manier: het dode hout 
waait uit de bomen”, legt Peter 
uit. “We zijn als gemeente ver-

antwoordelijk voor de veiligheid 
om de bomen. Daarom controle-
ren we met een BVO, een boom-
veiligheidsonderzoek, iedere drie 
jaar iedere boom in de openbare 
ruimte. Iedere boom heeft zo een 
eigen rapport met daarin onder 
andere de staat van onderhoud 
en de te nemen maatregelen.”

Herplant
Voor iedere boom in de openbare 
ruimte die de gemeente met ver-
gunning kapt, wordt een nieuwe 
boom geplant. Geldt dat ook voor 
bomen die na de storm geruimd 
zijn of worden? Peter: “Ja, ook 
deze geruimde bomen worden 
vervangen. Waar dat mogelijk is, 
planten we bomen op de locatie 
van de verdwenen boom. Als dat 
niet kan, planten we de boom op 
een andere plek in de gemeente. 
Het bomenbestand blijft dus op 
peil in Hendrik-Ido-Ambacht.” 

Meer informatie over Ambachts 
groen vindt u op 
www.h-i-ambacht.nl/groen.

Elkaar ontmoeten en 
(nog) beter leren kennen

Dinsdag 9 januari was de nieuw-
jaarsbijeenkomst van de Veren-
ging van Ambachtse Onderne-
mers, VAO. Die stond deze keer in 
het teken van elkaar (nog) beter te 
leren kennen.
 
Economische groei
Voorzitter van de VAO, Gert de 
Jong, heette alle aanwezig wel-
kom en gaf een terugblik op 2017, 
maar ook een vooruitblik naar 
2018. Daarin werd duidelijk dat de 
rol die de VAO vervult en wenst te 
vervullen steeds meer vorm krijgt. 
Daarnaast was Gert de Jong trots 
op de samenwerking tussen de 
gemeente en de VAO. Wethouder 
André Flach wenste alle aanwezi-
gen een goed nieuw ondernemer-
sjaar toe en gaat ervan uit dat de 
economische groei alleen maar 
toeneemt. Hij sprak als wens uit 

dat alle ondernemers in Hendrik-
Ido-Ambacht ook hun deuren wil-
len openzetten voor inwoners die 
nog weinig merken van de econo-
mische groei omdat zij op zoek 
zijn naar werk.
 
Ledengids
Als klap op de vuurpijl heeft de 
VAO haar nieuwe en lang ver-
wachtte ledengids aan de gemeen-
te overhandigd. In deze ledengids 
staan alle ondernemers die lid zijn 
van de VAO. En deze gids komt in 
het bezit van ondernemers en in-
kopers, zodat precies duidelijk is 
wat er te koop is in Hendrik-Ido-
Ambacht. Wilt u volgend jaar als 
ondernemers ook in de deze gids 
vermeld staan? Word dan lid van 
de VAO. Kijk voor meer informatie 
op www.vaonet.nl

Ruim 2 maanden al kunnen spor-
tievelingen in de open lucht van 
het Baxpark fitnessen. Iedereen 
mag de ‘pop-up’-fitnesstoestellen 
gebruiken. We willen zo onderzoe-
ken welke toestellen populair zijn 
en wat beter kan als we een defi-
nitief Baxfit plaatsen.
 
De definitieve resultaten van ons 
onderzoek zijn nog niet bekend, 
maar we kunnen wel een tussen-
stand geven.
 
Facebook
Op de pagina www.facebook.com/
baxfithia konden bezoekers hun 
ervaringen delen en via een be-
richt laten weten wat goed is en 
beter kan. Projectleider Jette Han-
naart: “De eerste reactie was heel 
positief: Wat gaaf zeg, die fitnes-
stoestellen. Eergisteren tijdens 
mijn rondje hardlopen kennis mee 
gemaakt. Balans, kracht en coör-
dinatie. Ideaal!! Van mij mag het 
zeker blijven!! Ook de andere re-
acties zijn positief. Als verbeter-
punt wordt vooral een pull-bar 
genoemd.”
 

Workshops
Stand Strong Sport organiseerde 
een workshop bij Baxfit en gaf ook 
handige tips. “We zijn heel en-
thousiast over Baxfit en dan vooral 
over de  kettlebell en de Trx. We 
missen wel een pull up bar, de 
crosstrainer kan handiger en som-
mige toestellen staan te dicht bij 
de rand.” Ook Hi5Ambacht orga-
niseerde workshops bij Baxfit en 
herkent de verbeterpunten. “Ook 
wij horen dat een pull up bar ge-
mist wordt en we adviseren om 
het definitief Baxfit ruimer op te 
zetten.”
 
Bedankt
Jette: “We inventariseren op dit 
moment alle wensen om een plan 
voor het definitief Baxfit te maken. 
Dat definitief Baxfit zal zeker rui-
mer van opzet zijn dan de proef-
opstelling die we nu hebben. We 
bedanken iedereen voor het mee-
denken!”
 
www.facebook.com/baxfithia

Baxfit: een tussenstand 

n	Ook bij de feestelijke opening van Baxfit werd volop gebruik gemaakt van de pop-
up fitnesstoestellen.



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

Werk in de wijk
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Minder vuurwerkschade
Tijdens de jaarwisseling 2017-2018 
is de schade, toegebracht door 
vuurwerk, gesteld op € 3700,-. 
De schade is met name toege-

bracht aan verkeersborden en 
prullenbakken. 
Vorig jaar bedroeg de schade  
€ 6460,-.

Officiële publicaties
Kennisgeving

Gereserveerde gehandicaptenparkeer-
plaats Ijdenhove
Burgemeester en wethouders maken 
bekend, dat zij hebben besloten om 
nabij Ijdenhove 69 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 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 heb-
bende stukken liggen gedurende een 
periode van zes weken ter inzage in 
de publieksruimte van het gemeente-
huis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-
Ambacht.

Bekendmakingen

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
“UITBREIDING KAS LANGEWEG 97” 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken 
bekend dat, op grond van het bepaalde 
in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening, het ontwerp van de 1e herzie-
ning van het bestemmingsplan Landelijk 
gebied Sandelingen-Ambacht, locatie 
Langeweg 97, vanaf 18 januari 2018 zes 
weken ter inzage ligt.

Ligging en begrenzing van het 
plangebied
In het kader van de ruimte-voor-ruimte 
regeling en glas-voor-glas regeling 
wordt met deze herziening uitbreiding 
van de kas aan de Langeweg 97 moge-
lijk gemaakt. Daarbij geldt als voor-
waarde dat de kas en andere bedrijfs-
opstallen bij het perceel Langeweg 474 
te Zwijndrecht worden gesaneerd. 

Stukken ter inzage
Met ingang van 18 januari 2018 liggen 
gedurende een periode van zes weken 
het ontwerp van het bestemmingsplan 
op de volgende plaatsen voor een ieder 
ter inzage. 
De bronbestanden zijn geplaatst op
http://ro.h-i-ambacht.nl/0531/EF9288E5-
3A67-480A-B2EC-FF66A535204F/
Op de site ruimtelijkeplannen.nl zijn de 
bestanden geplaatst met identificatie-
nummer (IDN): NL.IMRO.0531.bp30Kas-
Langeweg97-2001
De pdf-bestanden staan op de gemeen-
telijke website www.h-i-ambacht.nl 
onder ik woon->ruimtelijke projecten> 
bestemmingsplannen in procedure. 
De papieren versie ligt in het informa-

tiecentrum van het gemeentehuis in 
Hendrik-Ido-Ambacht, Weteringsingel 1 
te Hendrik-Ido-Ambacht, tijdens ope-
ningstijden. 

Indienen zienswijzen
Gedurende de periode van terinzage-
legging kan een ieder een zienswijze 
indienen over het ontwerpbestemmings-
plan. Schriftelijke zienswijzen moeten 
worden gericht aan de gemeenteraad 
van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht. Voor het 
indienen van mondelinge zienswijzen 
dient u vóór 7 februari 2018 contact op 
te nemen met de behandelend ambte-
naar mevrouw Van Boxel via nummer 
078-7702613(niet op vrijdag).

ZAKELIJKE BESCHRIJVING ANTERIEURE 
OVEREENKOMST, REGELING ‘RUIMTE 
VOOR RUIMTE’ LOCATIE LANGEWEG 474 
TE ZWIJNDRECHT EN REGELING ‘GLAS 
VOOR GLAS’ LOCATIE LANGEWEG 97 TE 
HENDRIK-IDO-AMBACHT
Burgemeester en wethouders van 
Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend 
dat, ingevolge artikel 6.24 van de Wet 
ruimtelijke ordening, vanaf 18 janu-
ari 2018 gedurende zes weken de 1e 
herziening van het bestemmingsplan 
Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht, 
locatie Langeweg 97, ter inzage ligt. 

Tussen de volgende partijen is een 

anterieure overeenkomst afgesloten om 
de economische uitvoerbaarheid van 
het plan te waarborgen. 
I.  Burgemeester en wethouders van 

Zwijndrecht  
II.  Eigenaar Langeweg 474 te 

Zwijndrecht en Langeweg 97 te 
Hendrik-Ido-Ambacht

III  Burgemeester en wethouders van 
Hendrik-Ido-Ambacht 

Project 
Aanleiding voor het opstellen van een 
nieuw bestemmingsplan is het plan 
om de bestaande kassen op de locatie 
Langeweg 474 in Zwijndrecht te slopen. 
In ruil voor het slopen van de kassen 
mag de initiatiefnemer in het kader van 
de regeling Ruimte voor Ruimte 2 nieu-
we woningen realiseren op genoemde 
locatie. In combinatie met de rege-
ling Glas voor Glas kan op de locatie 
Langeweg 97 te Hendrik-Ido-Ambacht 
nog een uitbreiding van de kas van 
maximaal 5000 m2 plaats vinden. 
 
Partijen verbinden zich middels de over-
eenkomst aan gemaakte afspraken met 
name over planschade en kosten die 
samenhangen met het project. Ook zijn 
afspraken opgenomen over de rechten 
en plichten bij verzuim in de nakoming 
van verplichtingen van de partijen. 

Tegen de gesloten anterieure overeen-

komst en de zakelijke beschrijving van 
de inhoud van de overeenkomst kunnen 
geen zienswijzen of bezwaren worden 
ingediend.

Omgevingsvergunningen

Nieuwe aanvragen  
omgevingsvergunning*
• Nijverheidsweg 28, wijzigen  
brandwerende scheiding, -bouwen,  
4 januari 2018
• Watersnip 14, realiseren woning,  
-bouwen, 22 december 2017

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)
• Brederodehof 64, splitsen woning/
winkel Brederodehof 64, -bouwen, 
12 januari 2018
• Crezéepolderweg 9, kantine HVC  
H.I.-Ambacht, -bouwen(maximale 
instandhoudingstermijn van 10 jaar,  
12 januari 2018
• Jan van Goijenlaan 47, bouw blokhut 
in achtertuin, 10 januari 2018

De Volgerlanden 
Vind ik Leuk
Wonen, werken, recreëren, nieuws, 
ontwikkelingen en andere leuke 
informatie in de wijk De Volger-
landen delen we ook dit jaar weer 
via social media. Je vindt ons op 
Instagram, Twitter, Youtube en 
Facebook @devolgerlanden. Ook 

op www.devolgerlanden.nl vind 
je het laatste nieuws. Komende 
weken ontvangen alle bewoners 
in de wijk De Volgerlanden een 
persoonlijk bericht en een sleutel-
hanger. Houd je brievenbus dus in 
de gaten!



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 17 januari 2018

Officiële publicaties
Besluit verlenging beslistermijn 
omgevingsvergunning
Op 12 januari 2018 hebben burgemees-
ter en wethouders besloten de beslis-

sing op de aanvraag omgevingsvergun-
ning locatie Achterambachtseweg 47a, 
ingediend 10 november 2017, voor het 
realiseren van een woning, te verdagen 

tot uiterlijk 20 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 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.


