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Denk mee over het winkelaanbod!
Hoe zorgen we dat het winkelaanbod in Hendrik-Ido-Ambacht in de toekomst goed blijft?
Wij zijn benieuwd hoe u daar over denkt!
Deelt u dan uw mening met ons? De bewonersenquête van het Onderzoekscentrum
Drechtsteden kunt u tot maandag 29 oktober
invullen via www.bit.ly/winkelaanbodhia18.
In de enquête vragen wij waar u het liefst
winkelt en wat de sterke en zwakke punten
van de winkelgebieden zijn. De uitkomsten
gebruiken wij om een nieuwe visie voor detailhandel op te stellen.
Nieuwe detailhandelsvisie
Nadat de uitbreiding van De Schoof in 2017
is gestaakt, wil het nieuwe college de ambitie
een nieuwe detailhandelsvisie formuleren. Die
visie heeft als doel de detailhandel in onze
gemeente toekomstbestendig te houden.
Daarom hebben wij het Expertteam Winkelgebieden Cooperatie U.A. ingeschakeld om hier-

in te ondersteunen en de visie op te stellen.
Wethouder André Flach: “De betrokkenheid
van inwoners en ondernemers in Hendrik-IdoAmbacht is daarbij erg belangrijk.”
Ondernemers
Naast de bewonersenquête komt een aparte
enquête voor ondernemers. Ook organiseren
we begin 2019 een werkconferentie voor ondernemers en andere stakeholders om samen
de visie verder uit te werken. Dit moet dan
in het voorjaar leiden tot een nieuwe detailhandelsvisie die vastgesteld wordt door de
gemeenteraad.
Vragen?
Hebt u vragen over de enquête of de visie? Neem dan contact op met de beleidsadviseur Economie, Arjen Langhorst via telefoonnummer 078 - 770 2638 of per mail
a.langhorst@h-i-ambacht.nl.

Wilt u uw mening over het winkelaanbod met ons delen? Vul dan vòòr 29 oktober de
bewonersenquête van het Onderzoekcentrum Drechtsteden in.

Presentatie Brandveilig Wonen
Oktober is de maand van de brandpreventieweken. In het kader hiervan organiseert de
gemeente in samenwerking met de brandweer
op donderdag 25 oktober een presentatie
over Brandveilig Wonen. Marien Vonk geeft u
tijdens deze presentatie diverse tips om de
brandveiligheid te vergroten in uw huis, op
kamers of op uw vakantieadres.
Wanneer: donderdag 25 oktober
Waar:
Cascade, Niagarazaal

Voor wie: alle geïnteresseerden
Tijd:
20.00 - 22.00 uur
(inloop vanaf 19.45 uur)
U bent van harte welkom, de koffie en thee
staan voor u klaar!
Meld u aan door een e-mail te sturen naar
melding@ambachtveilig.nl of te bellen met
14 078.

ACTIVITEITENKALENDER
• Woensdag 17 oktober
Vanaf 20.00 uur
Commissies ABA - Financiën /
RZ – De Volgerlanden
Raadzaal gemeentehuis
• Maandag 5 november
Vanaf 19.00 uur
Begrotingsraad
Raadzaal gemeentehuis
• Donderdag 8 november
Vanaf 19.00 uur
Begrotingsraad + raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis
• Dinsdag 20 november
Vanaf 20.00 uur
Commissie WOS
Raadzaal gemeentehuis
• Woensdag 21 november
Vanaf 20.00 uur
Commissies ABA-Financiën /
RZ-De Volgerlanden
Raadzaal gemeentehuis
Meer informatie over de activiteiten
kunt u vinden op www.h-i-ambacht.nl

De eerstvolgende “Koffie met een Cop” valt op donderdag 18 oktober van 14.00 - 15.30 uur.
Danny Roodnat, wijkagent van de wijken Krommeweg en de Sandeling, is dan ook aanwezig.
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Ons openbaar vervoer
gaat veranderen!
Voor meer informatie en
de dienstregeling kijk op:
www.qbuzz.nl/dav

Koninklijke onderscheiding
De heer Gerrit Kok is al 40 jaar hulpkoster bij
de Petrakerk. Niks vermoedend ging hij daarom
op donderdag 11 oktober naar de kerk voor een
kostersoverleg. Daar werd hij door onze burgemeester Jan Heijkoop verrast met een Koninklijke onderscheiding. De heer Kok is benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

schoonmaken, gereed maken van zalen en ondersteunt en vervangt hij de koster. Naast zijn
werk als hulpkoster zorgde hij ruim 34 jaar dat
de kerkbode elke week bij alle leden op de
deurmat viel. Hij richtte de knapenvereniging
op en was daar 20 jaar voorzitter. Buiten de
kerk was hij jarenlang actief voor de kiesvereniging van de SGP, de Voedselbank en de
De heer Kok is een bekende verschijning in Vereniging Christelijk Speciaal Onderwijs.
de Petrakerk. Als hulpkoster helpt hij mee met

Laadpaalen plaatsen voor
elektrische bussen
Halte Reeweg vervalt tijdelijk
Qbuzz neemt per 9 december 2018 het openbaar vervoer van Arriva over. Op sommige lijnen in onze gemeente worden dan elektrische
bussen ingezet. Daarom worden er werkzaamheden verricht voor het plaatsen van laadpalen bij de halte Reeweg. Deze halte komt dus
tijdelijk te vervallen.
De elektrische bussen worden ’s nachts opgeladen, maar moeten ook overdag worden opgeladen. De laadpalen die hiervoor nodig zijn,
komen bij de halte Reeweg aan de Ambachtse
zoom te staan. De werkzaamheden voor die
laadpalen starten vanaf 22 oktober en duren

Werk in de wijk

1

Elzengaarde tussen Boomgaarde en
Aardbeigaarde dicht; bouw woningen
Waterhof
17 juli 2017 - februari 2019

2

Noordeinde; werkzaamheden, overlast,
straks een betere doorstroming
3 september tot eind december 2018

3

Gehele Brederodehof; bestratingswerkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.
11 juni tot eind december 2018

4

Hoge Kade; nieuwbouw binnenbad
zwembad De Louwert,
Tot juni 2019

De heer Kok wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Strooiseizoen gedeeltelijk
van start
Ondank de milde temperaturen is het straks
wel zover; de vorst gaat aanbreken. Daarom
gaat het strooiseizoen gedeeltelijk van start
om bij eventuele gladheid, de straten en wegen veilig te maken.

Er wordt dan gewerkt volgens het gladheidsbestrijdingsplan. De belangrijkste hoofdwegen,
doorgaande wegen, ontsluitingswegen en de
fietsroutes worden als eerste preventief gestrooid. Overige belangrijke locaties, zoals bruggen en bushaltes wordt handmatig gestrooid.

Wanneer wordt het afval
opgehaald?
Met de afval-app van HVC kunt u eenvoudig
via uw smartphone nakijken op welke dag
uw afval wordt ingezameld. Deze is gratis te
downloaden in de App-store en Google Play.

tot medio december. De halte Reeweg komt
in deze periode geheel te vervallen. Kijk voor
meer informatie over de nieuwe dienstregeling
op www.qbuzz.nl/dav.

5

Sophiapromenade voor Hoogambacht;
Voorbereidende werkzaamheden en
herbestratingswerkzaamheden
Vanaf 8 oktober tot begin november

6

Bushalte Reeweg (aan de Ambachtsezoom);
plaatsen laadpaal voor bussen.
Werkzaamheden vanaf 22 oktober
tot aan medio december 2018.

7

Huijgensstraat; herstraatwerkzaamheden.
Werkzaamheden vanaf week 42 (15 t/m
19 oktober) tot eind december 2018

7

Hendrik IJdenweg;
asfaltherstelwerkzaamheden
23 en 24 oktober 2018
van 20.00 uur tot 05.00 uur.

8

Antoniuslaan ter hoogte Van Baerlehof;
asfaltherstelwerkzaamheden
23 en 24 oktober van 20.00 uur
tot 05.00 uur.

•
•

Overige werkzaamheden,
op diverse plaatsen:
veegwagen, maaien en schoffelen in
hele gemeente, doorlopend;
winterschouw (het verwijderen van de
waterplanten uit de watergangen)
van 1 t/m 31 oktober 2018

Officiële publicaties
KENNISGEVINGEN
Z-16-309106
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Hendrik-IdoAmbacht maken bekend dat zij in het kader
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten aan Scheepswerf en
Machinefabriek ‘t Ambacht B.V. een omgevingsvergunning te verlenen.
Op 15 augustus 2016 is de aanvraag om een
omgevingsvergunning ontvangen. Het betreft
het veranderen van de inrichting en het in werking hebben van de gehele inrichting na die
verandering (revisie). De aanvraag gaat over
de inrichting gelegen aan Noordeinde 3 te
Hendrik-Ido-Ambacht.
De beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen van 18 oktober 2018 tot en met
30 november 2018 ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Publiekszaken, loket Vergunningverlening en Handhaving,
Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht.
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.

Beroep
De aanvrager en belanghebbenden, die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen de
ontwerpbeschikking of aan wie redelijkerwijs
niet kan worden verweten dit niet te hebben
gedaan, kunnen tegen deze beschikking op
grond van de Algemene wet bestuursrecht een
beroepschrift indienen binnen zes weken na de
dag waarop deze ter inzage is gelegd. Dit kan
bij Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team
B (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam). Het
beroepschrift moet zijn voorzien 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 de rechtbank een bedrag aan griffierecht geheven.
Men kan digitaal beroep instellen bij
genoemde rechtbank via
https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/
Digitaal%20procederen/33.

POSTADRES

telefoon
e-mail
website

Daarvoor is een elektronische handtekening
(DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden
vermeld.

wordt op grond van artikel 6.12, lid 4 van de Geweigerde vergunningen/ontheffingen*
Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de • Het inzamelen van kleding voor Vereniging
Algemene wet bestuursrecht voor eenieder met
Paardrijden Gehandicapten Oost voor het jaar
ingang van 18 oktober 2018 tot en met 29 no2020, datum bekendmaking 8 oktober 2018.
vember 2018 op de volgende wijzen ter inzage
Voorlopige voorziening
gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar * Bent u het niet eens met het besluit? Op
De beschikking treedt in werking nadat de ter- gemaakt:
www.h-i-ambacht.nl/bezwaar vindt u informijn voor het indienen van een beroepschrift is
matie over het indienen van zienswijzen,
verstreken. Het indienen van een beroepschrift Het bovenstaande stuk ligt met bijbehorende
bezwaar, beroep en voorlopige voorziening.
houdt de werking van het besluit niet tegen. stukken met ingang van 18 oktober 2018 tot en
Hebt u vragen? Neem dan gerust contact op
Heeft men er veel belang bij dat dit besluit niet met 29 november 2018 voor een ieder ter inzamet de afdeling Beheer Openbare Ruimte
in werking treedt, dan kan een belanghebben- ge in de publieksruimte van het gemeentehuis.
(team vergunningverlening en handhaving)
de, die een beroepschrift heeft ingediend, de Openingstijden publieksruimte gemeentehuis,
via telefoonnummer 14 078.
voorzieningenrechter van de Rechtbank Rot- Weteringsingel 1: maandag t/m donderdag van
terdam, Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 8.30 en 17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 16.00 OMGEVINGSVERGUNNINGEN
3007 BM Rotterdam) verzoeken om een voor- uur.
lopige voorziening (tijdelijke beslissing) te
Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning*
treffen. Voor de behandeling van het verzoek Tevens zijn bovenstaande stukken te raadplegen • Coba Ritsemastraat 47, plaatsen dakkapel
wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
via de gemeentelijke website; www.h-i-ambacht.
voordakvlak, -bouwen, 8 oktober 2018
nl (onder ‘Wonen en wijken’ en dan de rubriek • Steenbakkersstraat 10A, uitbreiden woning op
‘ruimtelijke plannen’) en de landelijke website
begane grond en eerste verdieping, -bouwen,
www.ruimtelijkeplannen.nl.
BEKENDMAKINGEN
-planologisch afwijken, 26 september 2018
• Vrouwgelenweg 80, vervangen bestaande
WET MILIEUBEHEER
Het Identificatienummer (IDN) van
brug en verbreden van de inrit, -bouwen, -uitOp 31 augustus 2018 is een melding ontvangen het uitwerkingsplan is:
rit aanleggen of veranderen, 8 oktober 2018
in het kader van het “Activiteitenbesluit milieu- NL.IMRO.0531.EP06Volgerloost3hz-3001
• Weteringsingel 56, realiseren dakopbouw,
beheer”. Het gaat over het oprichten van een De bronbestanden zijn beschikbaar via
-bouwen, 27 september 2018
filiaal van Action in winkelcentrum de schoof te https://ro.h-i-ambacht.nl/0531/4F34E4BB-1FDEHendrik-Ido-Ambacht . Deze melding is afgehan- 4EF6-B21C-B9CCCDD634AA/
U kunt geen bezwaar maken of een zienswijze
deld onder zaaknummer Z-18-340199.
indienen tegen een aanvraag. Wel kunt u de
De geconsolideerde versie van het exploitatie- stukken inzien. Hiervoor kunt u een afspraak
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, onder plan wordt ook ter inzage gelegd maar is enkel maken met de afdeling Beheer Openbare
verwijzing naar het zaaknummer, inlichtingen van informatieve aard.
Ruimte (team vergunningverlening en handhaworden ingewonnen bij de Omgevingsdienst
ving) op telefoonnummer 14 078.
Zuid-Holland Zuid, tel.nr. 078 - 770 85 85. De Beroepsmogelijkheid
directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Beroep tegen een herzieningsbesluit is uitge- Verleende omgevingsvergunningen* (regulier)
Zuid vestigt er de aandacht op dat deze be- sloten voor zover het betrekking heeft op niet- • Bokelshoef 10, vellen van een Cipres (parkendmaking uitsluitend een informatief karakter structurele onderdelen. Het in deze bekendmaticulier), -houtopstand vellen, 12 oktober
heeft.
king bedoeld vaststellingsbesluit heeft geen
2018
betrekking op structurele onderdelen.
• Van Polanenstraat 35, vellen van een Wilg
Dordrecht,
(particulier), -houtopstand vellen, 9 oktober
burgemeester en wethouders van
Hendrik-Ido-Ambacht, 10 oktober 2018
2018
Hendrik-Ido-Ambacht
• Ring 146, vellen van een Es (particulier),
namens dezen, de directeur
Burgemeester en wethouders van
-houtopstand vellen, 9 oktober 2018
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.
Hendrik-Ido-Ambacht
• Schildmanstraat 72, wijzigen gedeelte garage naar muzieklokaal en plaatsen kozijn,
ALGEMENE PLAATSELIJKE
-bouwen, -planologisch afwijken, 12 oktoEXPLOITATIEPLAN DE VOLGERLANDENOOST
VERORDENING/BIJZONDERE WETTEN
ber 2018
INCLUSIEF EERSTE, TWEEDE EN DERDE
• De Spiegel 27, vellen van een Westerse leHERZIENING
Verleende vergunningen/ontheffingen*
vensboom (particulier), -houtopstand velBurgemeester en wethouders van Hendrik-Ido- • Het plaatsen van een seizoensgebonden
len, 9 oktober 2018
Ambacht maken bekend (ex artikel 3.8, lid 3 en
standplaats van 3 t/m 31 december 2018
6.12, lid 4) dat de gemeenteraad van Hendrikvoor het verkopen van oliebollen met uit- *Bent u het niet eens met het besluit? Op
Ido-Ambacht in zijn vergadering van 1 oktober
zondering van zon- en feestdagen, datum www.h-i-ambacht.nl/bezwaar vindt u infor2018 het exploitatieplan De Volgerlanden-Oost
bekendmaking 8 oktober 2018.
matie over het indienen van zienswijzen, beinclusief 1e, 2e en 3e herziening heeft vastge- • Het organiseren van voetbalwedstrijden in zwaar, beroep en voorlopige voorziening. Hebt
steld.
de derde divisie of hoger in de competi- u vragen? Neem dan gerust contact op met de
tie van de KNVB door vv ASWH voor onbe- afdeling Beheer Openbare Ruimte (team verTerinzagelegging
paalde tijd, datum bekendmaking 9 oktober gunningverlening en handhaving) via telefoonHet vaststellingsbesluit van de derde herziening
2018.
nummer 14 078.
van het exploitatieplan De Volgerlanden-Oost

Postbus 34
3340 AA
Hendrik-Ido-Ambacht
14 078
gemeente@h-i-ambacht.nl
www.h-i-ambacht.nl
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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 oktober 2018

