
Wat gaat u doen op Koningsdag?

Gemeentenieuws
Woensdag 18 april 2018

Activiteitenkalender

n	 Donderdag 17 mei  
 Van 19.30 - 21.30 uur
 Spreekuur politie
 Politiebureau 
 Weteringsingel 1

n	 Dinsdag 22 mei
 Om 20.00 uur 
  Commissie W.O.S.
 Raadzaal gemeentehuis

n	 Woensdag 23 mei
 Om 20.00 uur 
  Commissie RZ – 
 De Volgerlanden
 Raadzaal gemeentehuis

n	 Donderdag 24 mei
 Om 20.00 uur 
 Commissie A.B.A.-Financiën
 Raadzaal gemeentehuis

n	 Maandag 4 juni
 Om 20.00 uur 
 Raadsvergadering
 Raadzaal gemeentehuis 

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

Betere doorstroming van 
en naar A16 

Rijkswaterstaat pakt de Sandelin-
genknoop aan om de doorstro-
ming in Hendrik-Ido-Ambacht te 
verbeteren. Dit is een belangrijk 
knooppunt in de A16 van en naar 
de bedrijventerreinen en woonwij-
ken van Hendrik-Ido-Ambacht en 
Zwijndrecht. Het verkeer stroomt 
hier vooral in de spits niet goed 
door.

Weekendafsluitingen en 
omleidingen
Om er voor te zorgen dat het ver-
keer zo min mogelijk last heeft van 
het werk worden de werkzaamhe-
den in de nachten en weekenden 
uitgevoerd. Eerst voert firma Ver-
meulen van zondagnacht 13 mei 
tot en met woensdagnacht 23 mei 
in de nachten werkzaamheden uit. 
Dan kan het verkeer in alle richtin-
gen passeren. 
Van 25 mei van 22.00 uur tot 
maandag 28 mei 05.00 uur is de 
oprit naar de A16 richting Rotter-
dam afgesloten voor verkeer. De 
afrit naar Hendrik-Ido-Ambacht is 
dit weekend gewoon open.
Van vrijdag 1 juni 22.00 uur tot 
maandag 4 juni 05.00 uur zijn 
zowel de op- als de afrit vanaf 
de A16 Hendrik-Ido-Ambacht vol-
ledig afgesloten. U wordt tijdens 
deze weekenden omgeleid naar 
de toe- of afrit in Zwijndrecht. Ver-

keer tussen Hendrik-Ido-Ambacht 
en Zwijndrecht wordt omgeleid via 
de Sophialaan. Deze omleidingen 
worden op de weg zelf met borden 
aangegeven. 

Betere doorstroming
Rijkswaterstaat verdubbelt de rij-
strook voor recht doorgaand ver-
keer vanaf het viaduct richting 
Hendrik-Ido-Ambacht. En er komt 
een vrije rijstrook voor rechts af-
slaand verkeer naar de A16 richting 
Rotterdam. Naast het aanpassen 
van de weg zorgen ondernemers 
en de gemeente er samen voor dat 
er ook minder auto’s in de spits 
gaan rijden. Bedrijven stimuleren 
hun werknemers om buiten de 
spits te reizen of binnen de spits, 
maar dan met de fiets of het OV. 
Ook wordt gekeken naar oplossin-
gen als thuiswerken en carpoolen. 

Meer informatie
Actuele informatie over de geplan-
de  werkzaamheden is te vinden op 
www.rijkswaterstaat.nl/werkzaam-
heden. Informatie over de ove-
rige projecten in de Drechtsteden 
staat op www.rijkswaterstaat.nl 
(voer zoekterm Aanpak Drechtste-
den in). U kunt ook bellen met 
de Landelijke Informatielijn van 
Rijkswaterstaat, tel. 0800-8002  
(gratis).

Nieuwe locaties glasbollen
In week van maandag 23 april 
worden in Hendrik-Ido-Ambacht 
enkele glasbollen bijgeplaatst of 
verplaatst. Het gaat om de loca-
ties Akkerviool, Dreef, Elzengaarde 
en Fonteinkruid. Direct omwonen-
den zijn hierover per brief geïnfor-
meerd.

De nieuwe locaties zijn gekozen 
om het voor bewoners gemakke-
lijker te maken glas gescheiden 
aan te bieden. Voorafgaand aan 
de plaatsing heeft de gemeente 

onderzoek gedaan naar welke 
glasbollen goed en minder goed 
benut worden. Meer informatie 
over glas en ander afval scheiden 
vindt u op de www.h-i-ambacht.nl 
(klip op ‘Ik woon’ en vervolgens 
op ‘ Duurzaam’). Glas kan 100 pro-
cent hergebruikt worden, dus van 
het glas dat u in de glasbak gooit, 
wordt keer op keer weer nieuw 
glas gemaakt. Hierdoor zijn min-
der nieuwe grondstoffen nodig en 
sparen we het milieu. 

Vernieuwd 
De HVC afval-app
 
Het is belangrijk dat mensen 
thuis goed hun afval scheiden. 

HVC wil dit steeds makkelijker 
maken en biedt de HVC afval-
app aan.
Nieuw is de handige afvalwijzer. 
In één oogopslag is nu helder 
in welke bak een bepaald pro-
duct hoort.

De app is beschikbaar voor iOS 
en Android. U vindt de app in 
iTunes (iOS) en in Google Play 
(Android) door te zoeken op 
HVC afval-app.

Op vrijdag 27 april vieren we weer Koningsdag in Ambacht. Ook dit jaar wordt het weer een feestelijke dag. 
De Oranjevereniging heeft een leuk programma samengesteld. Het volledige programma kunt u lezen in de 
uitgave ‘Oranje’, die vorige week huis-aan-huis is verspreid. Heeft u een nee-nee sticker op uw brievenbus 
en wilt u de ‘Oranje’ wel graag hebben? Dan kunt u deze ophalen bij Manifesto in De Schoof.

Geen Koningsnacht
In het programma van de Oran-
jevereniging staat op donderdag-
avond 26 april KONINGSNACHT 
in de Heeren van Ambacht aan-
gekondigd. Helaas gaat dit feest 
niet door.

BreakfastRun 
De BreakfastRun is sinds 2006 
niet meer weg te denken in 
Hendrik-Ido-Ambacht. Dit unieke 
hardloopevenement start op Ko-
ningsdag om 06.00 uur met hon-
derden deelnemers, met lopers 
uit alle delen van Nederland. Dit 
jaar vindt de BreakfastRun al voor 
de 13de keer plaats. De Oran-
jevereniging werkt samen met 
Stichting ALS om deze hardloop-
wedstrijd te organiseren. Door de 
samenwerking steunt zij stichting 
ALS in haar strijd tegen deze slo-
pende ziekte. U kunt kiezen voor 
een 5 km of een 10 km presta-
tieloop. Het parcours van 10 km 

is geijkt, waarmee het voor de fa-
natieke sporter een officieel par-
cours is. U kunt ook kiezen voor 5 
km wandelen. Reden genoeg om 
de loopschoenen aan te trekken 
en deel te nemen. Inschrijven kan 
via www.ovhia.nl.

Aubade                    
Om 9.00 uur start de aubade, 
voorafgegaan door een korte 
opening door burgemeester Jan 
Heijkoop. We sluiten de aubade 
feestelijk af met ballonnen op-
laten door de kinderen. U bent 
van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn op het voor-
plein van het gemeentehuis,  
Weteringsingel 1.
 
Kindervrijmarkt
Ook dit jaar is er van 10.00 – 
15.00 uur een kindervrijmarkt 
in winkelcentrum De Schoof en 
winkelcentrum Hoogambacht. 
Kinderen tot 12 jaar kunnen zich 

hiervoor inschrijven bij de winkel 
van Groots en Kleintje Kinderkle-
ding in De Schoof of bij Verhage 
Volgerlanden in Hoogambacht. 
Het is belangrijk om dit tijdig te 
doen, omdat het aantal plaatsen 
beperkt is.
 
Vrachtwagentrekken
Bent u sterk genoeg? Laat tussen 
13.00 – 15.00 uur uw spierballen 
zien tijdens vrachtwagentrekken 
op de Graaf Willemlaan bij de 
Schoof.
 
Middag concert Open Hofkerk
Luisteren naar prachtig gezang? Dat 
kan van 14.30 – 15.30 uur tijdens 
het middagconcert in de Open Hof-
kerk, Schildmanstraat 72a.
 
Touwtrekken
Het gemeentebestuur strijdt van 
19.15 – 19.30 uur tegen het be-
stuur van de Oranjevereniging. 
Komt dat zien op het veld van IFC.

n	Tijdens de Koningsdag zijn er door de hele dag door leuke activiteiten voor groot 
en klein. Kijk voor het complete programma op www.oranjevereniging-hiambacht.nl



➊  Elzengaarde tussen Boomgaarde en Aardbeigaarde dicht; bouw 
woningen Waterhof

 17 juli 2017 - december 2018 

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

➌  Veersedijk (noordzijde Antoniuslaan): nieuw trottoir, verkeers-
plateaus en parkeervakken.

 Bedrijven en woningen blijven bereikbaar. 15 januari-medio april

➍  Herstraatwerkzaamheden achter de woningen Dreef 4 t/m 14; 
tijdelijke parkeerontheffing op de Dreef vanaf nummer 2 t/m 22

 3 april – 26 april 2018

➎  Aanleggen middengeleiders Sophialaan ter hoogte van aanslui-
ting Bongerd 

  23 april – 26 april 2018: halve baan afzetting; inzet verkeersre-
gelaars of verkeersregelinstallatie

 30 april – 4 mei 2018: rijbaan volledig dicht

➏  Vrouwgelenweg; vervangen van beschoeiing; blijft toegankelijk 
voor bestemmingsverkeer voor bewoners en hulpdiensten

 9 april tot en met 1 juni 2018

➐  Sophialaan tussen Langeweg en Ambachtsezoom; asfalterings-
werkzaamheden

  23 april – 26 april 2018: halve baan afzetting; inzet verkeersre-
gelaars of verkeersregelinstallatie

  30 april – 3 mei 2018: avond- en nachtafsluitingen werkzaamhe-
den tussen 19.00 uur – 06.00 uur 

➑ Veersedijk; asfalteringswerkzaamheden
 zaterdag 21 april

➒ Werkzaamheden aan de N915, aanstaand en volgend weekend

  Overige werkzaamheden, op diverse plaatsen:
•  veegwagen, maaien en schoffelen in hele gemeente, doorlopend;
•  rooien, stobben, inboet/aanplant van bomen in de gemeente tot 

eind april 2018 
•  jaarlijkse onderhouds-/schoonmaakbehandeling kunstwerken in 

de openbare ruimte op diverse locaties, maand april (op de site 
van de gemeente kunt u alle informatie vinden over de kunstwer-
ken in de omgeving).

Werk in de wijk

Kaartgegevens ©2018 Google
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Weekeinden van 
20 en 27 april

N915 twee 
weekeinden 
dicht
Rijkswaterstaat maakt bekend 
dat de N915, de Ambachtse 
verbinding met de A15 en de 
Brug over de Noord, in beide 
richtingen dicht is van:
- vrijdag 20 april 21.00 uur tot 
maandag 23 april 05.00 uur en
- vrijdag 27 april 21.00 uur tot 
maandag 30 april 05.00 uur 

Verkeershinder
Autoverkeer wordt geleid via 
de A16 en moet rekening hou-
den met ongeveer tien minuten 
langere reistijd. Fietsers kunnen 
de brug wel in beide richtingen 
gebruiken, tijdens de werk-
zaamheden is een van de twee 
fietspaden open. 
Meer informatie vindt u op 
werkzaamheden.rijkswaterstaat.nl.

Monumenten 
en Opgravingen
 
Vandaag is het Internationale 
Dag voor Monumenten en Op-
gravingen.

Onze gemeente telt ongeveer 
30 gemeentelijke en 9 rijksmo-
numenten. Vooral in de laatste 
jaren zijn delen van Ambacht 
archeologisch onderzocht.
 
Monumenten
Bekende rijksmonumenten zijn 
de Dorpskerk, Den Brommert 
en Hoeve Waelnes. Bekende 
gemeentelijke monumenten 
zijn het Raadhuis aan de Waal, 
de oude burgemeesterswoning 
aan de Kerkstraat en Veersedijk 
2,voormalig café De Klok.
 
Opgravingen
Eind vorig jaar werd het plan-
gebied van toekomstig be-
drijvenpark Ambachtsezoom 
archeologisch onderzocht. Het 
lijkt er op dat hier de ‘eerste 
Ambachters’ woonden. Hier zijn 
namelijk menselijke sporen uit 
de 12e tot begin 14e eeuw ge-
vonden.
 
Vreedenborgh
Enkele jaren geleden wer-
den de fundamenten van Huis 
Vreedenborg archeologisch 
onderzocht. Twee vondsten, 
17e eeuwse borden, werden 
tentoongesteld in het Rijksmu-
seum voor Oudheden. Ger van 
der Straaten gaf donderdag 12 
april een lezing over Vreeden-
borg, georganiseerd door het 
Historisch Genootschap.
 
www.h-i-ambacht.nl/monumen-
ten en www.h-i-ambacht.nl/ar-
cheologie

n	Archeologisch onderzoek Vreeden-
borgh, 2016

Werkzaamheden in 
De Volgerlanden

In de meivakantie worden werk-
zaamheden uitgevoerd om de vei-
ligheid en doorstroming in de wijk 
De Volgerlanden te verbeteren. Op 
twee locaties kunt u hier hinder 
van ondervinden. We hebben ge-
kozen om de werkzaamheden in 
de schoolvakantie te plannen om 
de hinder zo veel mogelijk te be-
perken.

Op de straten de Bongerd en Sop-
hialaan worden snelheidremmen-
de maatregelen genomen. Op de 
Sophialaan leggen we ter hoogte 
van de aansluiting met de Bongerd 
midden geleiders en een inritcon-
structie voor de Bongerd aan. Met 
deze aanleg wordt de oversteek 

voor fietsers en voetgangers veili-
ger door een rustpunt halverwege 
de straat. Voor de automobilisten 
op de Sophialaan wordt door de 
midden geleiders de rijsbaan visu-
eel versmald. Op de Bongerd plaat-
sen we twee drempels. Verderop 
op de Sophialaan, namelijk tussen 
de Langeweg en Ambachtsezoom, 
nabij de Intratuin, voeren we asfal-
teringswerkzaamheden uit. 

In ‘Werk aan de wijk’ in dit Ge-
meentenieuws leest u in welke 
week, welke werkzaamheden wij 
uitvoeren. Afhankelijk van de werk-
zaamheden, is er een omleidings-
route, een verkeersregelinstallatie 
of zijn er verkeersregelaars. 

Parkeerschijf op zaterdag!

Blauwe zone in winkel-
centrum aan de Reeweg 
Voor het winkelcentrum aan de 
Reeweg geldt binnenkort een 
‘blauwe zone’. Wilt u daar par-
keren op zaterdag? Houd er dan 
rekening mee dat parkeren met 
ingang van 21 april aanstaande 
maximaal 1 uur is toegestaan. 

Leg tijdens dat uur uw parkeer-
schijf op een goed zichtbare plek. 
Deze regel geldt alleen op zaterda-
gen tussen 8.00 en 17.00 uur. Op 
andere dagen van de week geldt 
de zone niet. 

Voor omwonenden
De blauwe zone is ingesteld op 
verzoek van de buurt en na een 
enquête onder omwonenden. 
Zij komen op zaterdagen parkeer-
ruimte tekort, doordat veel men-

sen lang parkeren voor de winkels. 
In de nieuwe situatie mogen om-
wonenden en winkeliers in de 
directe omgeving een parkeeront-
heffing aanvragen. Daarvoor is een 
aantal voorwaarden van toepas-
sing. Zij kunnen met behulp van 
kraskaarten ook hun bezoek één 
dagdeel (maximaal vijf uur) laten 
parkeren in de zone.

Meer informatie
Hebt u vragen over het gebruik 
van de zone? Neem dan contact 
op met de heer Weijs van de af-
deling Beheer Openbare Ruimte, 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. 
Dat kan via het algemene te-
lefoonnummer 14078 of via  
JFA.Weijs@h-i-ambacht.nl.

Eigen bijdrage CAK gewijzigd
De eigen bijdrage voor Centraal 
Administratie Kantoor (CAK) voor 
Wmo-klanten in de Drechtsteden 
is gewijzigd. 

Wat is er gewijzigd en wat bete-
kent dit voor u?
De hoogte van de eigen bijdrage 
wordt berekend op basis van uw 
gezinssamenstelling, de hoogte 
van uw inkomen en vermogen en 
uw zorggebruik. U betaalt maan-
delijks een basisbedrag. Als u bo-
ven een bepaalde inkomensgrens 
zit, betaalt u daarnaast nog een 

extra bedrag. Eind vorig jaar heeft 
de Drechtraad besloten de inko-
mensgrenzen gelijk te stellen aan 
de landelijke bedragen. Eerder la-
gen deze namelijk hoger waardoor 
het extra te betalen bedrag lager 
was. Het gelijkstellen van de inko-
mensgrenzen heeft als gevolg dat 
de eigen bijdrage voor mensen 
met een inkomen boven de grens 
hoger wordt. Is uw eigen bijdrage 
hoger geworden vanaf 1 januari 
2018? Dan zit u dus boven de in-
komensgrens.

Kunt u de eigen bijdrage niet be-
talen? 
Veel zorgverzekeraars vergoeden 
de eigen bijdrage vanuit de aan-
vullende zorgverzekering. Vraag 
hiernaar bij uw zorgverzekeraar. 
Heeft u een laag inkomen en wordt 
uw eigen bijdrage niet uit uw aan-
vullende zorgverzekering vergoed? 
Dan komt u misschien in aanmer-
king voor bijzondere bijstand voor 
de eigen bijdrage CAK. Via www.
socialedienstdrechtsteden.nl/bij-
zonderebijstand kunt u snel zien 
of u in aanmerking komt voor bij-

zondere bijstand.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de klan-
tenservice van de Sociale Dienst 
Drechtsteden. Dat kan op de vol-
gende manieren:
-  Telefonisch via 078 770 8910, op 
werkdagen tussen 10.00 en 12.00 
uur en tussen 13.00 en 15.00 uur

-  Via WhatsApp, nummer 06 362 
416 62

-  Via het vragenformulier op  
www.socialedienstdrechtsteden.
nl/vragen



Kennisgeving

Besluit tot ambtshalve uitschrijving als 
ingezetene uit de basisregistratie perso-
nen (art. 2.22 wet BRP)
Burgemeester en wethouders van 
Dordrecht hebben besloten de adresge-
gevens te wijzigen van:
Naam Geboren Datum 
  uitschrijving
Akbulut, AI 06-07-1998 15-03-2018
Martinez Ortega, E
 02-01-1978 12-04-2018
Raines, S 27-05-1991 15-03-2018
Raines, JS 20-09-1993 15-03-2018

Het laatst in de basisregistratie per-
sonen (BRP) opgenomen adres is niet 
meer juist. Een nieuwe verblijfplaats is 
bij de gemeente niet bekend.
De gemeente heeft na onderzoek de 
volgende adresgegevens opgenomen: 
Adres : onbekend
Woonplaats : onbekend
Land : onbekend

De registratie als inwoner van 
Nederland is hiermee beëindigd.
De gemeente heeft deze wijziging door-
gegeven aan allerlei instellingen zoals:
belastingdienst, uitkeringsinstanties, 
pensioenfondsen en zorgverzekeraars.
Deze wijziging heeft gevolgen voor 
voorzieningen zoals: toeslagen, uitkerin-
gen, zorgverzekering, AOW en pensioen.

Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u het 
niet eens met dit besluit? Stuur dan 
een bezwaarschrift naar het college van 
burgemeester en wethouders. Dit doet u 
binnen zes weken na de dag van deze 
bekendmaking.

Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift aan 
het college van burgemeester en wet-
houders, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.
Uw bezwaarschrift is alleen geldig als u 
de volgende gegevens vermeldt:
uw naam en adres; een duidelijke 
omschrijving van het besluit waartegen 

u bezwaar maakt (bijvoorbeeld een 
kopie van deze publicatie); de reden 
waarom u bezwaar maakt; het telefoon-
nummer waarop u overdag bereikbaar 
bent; de datum en uw handtekening.

Bekendmaking

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
“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 de gemeenteraad in de ver-
gadering van 10 april 2018 het bestem-
mingsplan “Uitbreiding kas Langeweg 
97” heeft vastgesteld.

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 12 april 2018  ligt 
gedurende een periode van zes 
weken het bestemmingsplan op de 
volgende plaatsen voor een ieder ter 
inzage. (De datum van publicatie in de 
Staatscourant van 11 april 2018 is hier-
bij leidend).
De bronbestanden zijn geplaatst op 
http://ro.h-i-ambacht.nl/0531/B4A4A798-
621F-4707-8EDC-7FC38C97267E/
Op de site ruimtelijkeplannen.nl zijn de 
bestanden geplaatst met identificatie-
nummer (IDN):
NL.IMRO.0531.bp30KasLangeweg97-3001
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 beroep en verzoek om  
voorlopige voorziening
Gedurende de termijn van terinzageleg-
ging kunnen belanghebbenden beroep 
instellen tegen het besluit van de 
gemeenteraad tot gewijzigde vaststel-
ling van het bestemmingsplan bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA Den Haag. Beroep kan worden inge-
steld door: een belanghebbende die 
kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet 
in staat is geweest tijdig een zienswijze 
tegen het ontwerpbestemmingsplan bij 
de gemeenteraad in te dienen.
Het besluit van de gemeenteraad tot 
vaststelling van het bestemmingsplan 
treedt in werking daags na afloop van 
de beroepstermijn van zes weken. 

WIJZIGINGSPLAN ‘NIJVERHEIDSWEG 35
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 en afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht 
het ontwerp van het  wijzigingsplan 
‘Nijverheidsweg 35, Geluid’ ter inzage 
ligt van donderdag 26 april 2018 tot en 
met woensdag 6 juni 2018.

Inhoud van het wijzigingsplan
In het bestemmingsplan 
‘Parapluherziening Geluid Aan de Noord  
Hendrik-Ido-Ambacht’  is een wijzi-
gingsbevoegdheid voor geluidsemissies 
opgenomen. Van deze wijzigingsbe-
voegdheid wordt gebruik gemaakt om 
een onjuistheid van de geluidsnormen 
aan de Nijverheidsweg 35 te herstellen.
Stukken ter inzage 
Van donderdag 19 april 2018 tot en met 
woensdag 30 mei 2018 ligt het ontwerp 
van het wijzigingsplan ‘Nijverheidsweg 
35, Geluid’ ter inzage. Het ontwerpwijzi-
gingsplan is in te zien op de site  
www.ruimtelijkeplannen.nl, onder publi-
catienummer NL.IMRO.0531.wp32geluid-
Nweg35-2001. Tevens zijn de stukken 

te raadplegen via de gemeentelijke 
website www.h-i-ambacht.nl (door onder 
‘ik woon’ op ‘ruimtelijke plannen’ en 
vervolgens op ‘in procedure’ te klikken).
De papieren versie is tijdens de ope-
ningsuren in te zien in de hal van het 
gemeentehuis, Weteringsingel 1 te 
Hendrik-Ido-Ambacht.

Zienswijzen 
Gedurende de terinzagelegging kan 
een ieder een zienswijze indienen 
over het ontwerpuitwerkings- en wij-
zigingsplan. Schriftelijke zienswijzen 
moeten worden gericht aan het College 
van Burgemeester en Wethouders van 
Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 
AA Hendrik-Ido-Ambacht.
Voor het indienen van mondelinge 
zienswijzen dient u uiterlijk 30 mei 2018 
contact op te nemen met de heer H. 
Stolk, te bereiken via doorkiesnummer 
(078) 770 2625.

Kennisgeving

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING/
BIJZONDERE WETTEN
Verleende vergunningen/ontheffingen* 
• Het venten door Emolife Field B.V. 
t.b.v. het werven van deelnemers aan 
Fairshare Nederland voor het kalender-
jaar 2018, datum besluit 10 april 2018.
• Het huis-aan-huis verkopen van 
loten t.b.v. Stichting Dierenambulance 
REO in de periode van 20 april tot 1 
oktober 2018, waarbij elke 1e van de 
maand de prijsbepaling geschiedt bij 
Dierenambulance te Rotterdam, datum 
besluit 10 april 2018.
• Het organiseren van een evenement 
op het plein voor Havenhoofd 1 t.b.v. 
Koningsdag op 27 april 2018 van 12:00 
tot 21:00 uur, datum besluit 10 april 
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.

Omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen* 
(regulier)
• Oranjestraat 30, plaatsen dakkapel 
voordakvlak, -bouwen, 9 april 2018
• Reeweg 72A, uitbreiden van de 
woning, -planologisch afwijken, -bou-
wen, 13 april 2018
• Watersnip 11, realiseren van een 
woning, -planologisch afwijken, -bou-
wen, 13 april 2018

Weigering omgevingsvergunning* 
(regulier)
• Dreef 6, 8 en 12, maken van een uit-
weg, -uitweg maken, hebben of veran-
deren, 11 april 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.

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 18 april 2018


