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Woensdag 1 augustus 2018

“Hét skate-event leeft onder de jongeren!”

Wie is de beste stepper?
Tijdens de Zomerparkdag is er
van alles te beleven. Zo houdt
Vivenz Jongerenwerk Ambacht op
zaterdag 1 september, voor de
14de keer, weer een skate-event
in het Baxpark! “Dit jaar doen we
voor het eerst alleen de stepwedstrijd”, vertelt Andre Allijn van Vivenz.
“De hele skateboard scene is eigenlijk in de afgelopen 1,5 jaar
gewoon weg. Die jongens zijn verhuisd, hebben werk of verkering;
ze hebben er geen tijd meer voor.
Daarom hebben we het dit jaar
niet voor mekaar gekregen om
met hen ook een skatewedstrijd
op te zetten. Dus nu zijn het al-

leen de stepjes.
Het leeft wel echt onder de jongeren! Als ik wel eens buitenloop,
dan komen die jonge knaapjes
van 10 á 12 jaar naar me toe: “Meneer, hét is er toch wel weer op
de Zomerparkdag?!” Dan vraag
ik: “Doe je mee dan?!” “Nou, ik
weet niet of ik goed genoeg ben
hoor…”, antwoorden die knaapjes
vervolgens.”
Hoe wordt de stepwedstrijd
opgezet?
“We hebben vier vrijwilligers waarvan twee jongens op hoog niveau
ook steppen en dus gesponsord
worden. We hebben eerst met z’n
allen om de tafel gezeten en toen

is er een flyer ontworpen.
Op de dag zelf spreken we tussen 10.00 - 10.30 uur af bij het
Baxhuis om vervolgens een wagen vol te laden met muziekapparatuur, de tent en wat stoeltjes
en tafeltjes. Daarna rijden we die
naar de skatebaan en daar zetten
we tot slot de tent op, plaatsen
we het apparatuur en meubilair.
Vanaf 12.30 uur komen de jongeren naar de baan. Soms zijn ze er
al om van te voren nog even te
oefenen. Rond een uur of 13.00
begint de wedstrijd; twee minuten
mogen ze hun kunstjes laten zien
en dat wordt herhaald. Na de jurering krijgen de beste steppers een
prijssie. Het is écht hun feessie.”

Platanen vervellen
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

Ziet u ook veel boomschors op de
grond liggen rondom de platanen?
Dit is niet erg. De platanen kunnen
namelijk goed tegen droogte.

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

Met het warme weer groeien deze
bomen juist harder en dat zorgt

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

op de Zomerparkdag of misschien doe jij wel mee en word jij één van de beste
steppers!

Ons openbaar vervoer
gaat veranderen!
Qbuzz neemt aan het einde van
dit jaar de buslijn en treinverbinding ‘MerwedeLingelijn’ over van
Arriva. De komende acht jaar is
Ambacht dan verbonden met het
zogenaamde R-net. Deze R-net
bussen zijn te herkennen aan hun
rode kleur met de daarbij passende rood gekleurde haltes.

n Maandag 27 augustus
Vanaf 20.00 uur
Commissie WOS
Raadzaal gemeentehuis

n Zaterdag 1 september
Van 10.00 tot 17.00 uur
Zomerparkdag

n Binnenkort wordt de flyer voor de stepwedstrijd uitgedeeld. Kom gezellig kijken

ervoor dat ze ‘uit hun jas groeien’.
De boomschors laat dus los en
maakt weer nieuw schors aan. Het
vervellen gebeurt jaarlijks, maar
vanwege de lange warme periode
vervellen de bomen meer dan normaal.

Een gewond dier:
wat doet u?
Als u een gewond dier in HendrikIdo-Ambacht ziet, dan belt u de
dierenambulance van Louterbloemen: 06 1700 3200. De mensen
van de dierenambulance komen
dan ter plekke, behandelen het
dier en nemen het mee als dat
nodig is.
Wilde dieren gaan voor behandeling naar gespecialiseerde dierenopvangtehuizen. Heeft een dier
een eigenaar en moet het behandeld worden? Het dier gaat dan
naar Dierentehuis Louterbloemen
in Dordrecht.
Louterbloemen
Louterbloemen probeert altijd de
eigenaar van een dier te achterhalen bijvoorbeeld door de chip uit
te lezen. Wordt een gevonden dier
niet binnen twee weken opgehaald
door de eigenaar? Louterbloemen
zoekt dan een nieuw thuis voor
het dier. Louterbloemen informeert
ook eigenaren van dode dieren.

n Als Louterbloemen een dier opneemt,
dan plaatsen zij een afbeelding ervan op
www.facebook.com/dierenasiel.louterbloemen.

Dus ook als u een dood dier vindt,
mag u de dierenambulance bellen.
Dierenpolitie
Bent u getuige van dierenmishandeling of heeft u sterk het
vermoeden dat dieren mishandeld worden? Belt u dan de dierenpolitie: 144. Meer informatie
over Louterbloemen vindt u op
www.louterbloemen.nl.

Ambacht krijgt vervolgens nieuwe-,
moderne-, elektrische bussen, veel
beenruimte,
usb-aansluitingen,
comfortabele stoelen en snelle
Wifi. De mix van R-netlijnen en

Snelbuzz-verbindingen zorgt voor
een betere bereikbaarheid naar
onder andere Rotterdam. De route
Laan van Welhorst-Hoge Kade-Weteringsingel-Reeweg wordt omgevormd tot een R-netlijn. Dit wordt
een snelle verbinding tussen Rotterdam Kralingse Zoom en Dordrecht. Binnenkort wordt de nieuwe
dienstregeling bekend gemaakt op
de website van Qbuzz.

Wilt u meer weten over ons nieuwe openbaar vervoer en Qbuzz?
Kijk dan op www.qbuzz.nl/dav.

Maak het inbrekers niet
te makkelijk
De zomerperiode is aangebroken!
Hebt u een vakantie gepland of
een dagje weg? Maak het inbrekers dan niet te makkelijk. Om
het aantal woninginbraken in de
zomermaanden te verlagen, geven
wij een aantal tips voor een veilige
woon- en leefomgeving.
Op vakantie? Licht uw buren in
Vertel uw vertrouwde buren over
uw vakantieplannen. Zij kunnen
dan op uw woning letten en helpen deze een bewoonde indruk te
geven door bijvoorbeeld uw post
weg te halen, uw auto af en toe
eens op de oprit te zetten en een
lampje aan te doen.
Even weg? Deur op slot!
Ramen en deuren staan vaker open
met het mooie weer. Een insluiper
kan dan zonder in te breken uw
woning binnenkomen en er binnen
enkele minuten met uw spullen
vandoor zijn! Doe uw deuren en
ramen daarom op slot; ook al gaat
u maar heel even naar de buren,
boodschappen doen of even naar
boven om bijvoorbeeld de was op
te hangen. Leg ook geen kostbare
spullen in het zicht.

n Informeert u de buren? Dit kan heel

gemakkelijk met deze burenvakantiekaart. Haal het gratis op bij het gemeentehuis en vul aan de achterkant informatie in die van belang is voor de buren
tijdens uw vakantie.

Bel 112 bij verdachte situaties
Vertel uw buren dat ze bij een verdachte situatie (bijvoorbeeld geluiden vanuit uw woning terwijl u er
niet bent) direct de politie bellen
via 112, het telefoonnummer voor
spoedgevallen. Snel alarm slaan
betekent een grotere kans om de
inbrekers te pakken.

Naast deze tips blijft het belangrijk
om te zorgen voor goedgekeurd
hang- en sluitwerk op uw ramen
en deuren. Een goedgekeurd slot
voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).
Dit herkent u aan het SKG-logo, 1,
2 of 3 sterren en het ® teken.

Werk in de wijk

www.h-i-ambacht.nl/werkindewijk

Diamanten
huwelijk

Onderhoud beplanting
tijdens droogte

n Echtpaar Grollé-Van Breukelen.


Foto C. van Meerten

Het echtpaar Grollé-Van Breukelen was op dinsdag 24 juli
zestig jaar getrouwd. Burgemeester Jan Heijkoop heeft hen
op deze dag gefeliciteerd met
hun diamanten huwelijk. Het
echtpaar heeft twee kinderen,
vijf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

HENDRIK-IDOAMBACHT
DOET
GLAS IN ‘T BAKKIE

n Droge beplanting op de begraafplaats als gevolg van een lange droge periode.
De gevolgen van een lange droge
periode zijn goed zichtbaar; de
grasbermen zijn uitgedroogd en
bomen verliezen hun bladeren.
Gras en bomen herstellen zich
weer goed na voldoende regenbuien, maar plantsoenen met beplanting niet. Het gevolg van een
lange droge periode is dat de beplanting snel doodgaat. Daarom

werkt de gemeente er hard aan om
de jonge beplanting te voorzien
van voldoende water, zodat deze
minder snel sterven. Zo wordt bijvoorbeeld alle droge beplanting
op de begraafplaatsen besproeid.
Ondanks wij ons intensief inzetten, maakt de droogte het moeilijk
om aan de beeldkwaliteit te blijven voldoen. Wij vragen om uw
begrip hiervoor.
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Kaartgegevens ©2018 Google

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

➋	Start

aanleg van 3 fonteinen: Burgemeester Hofplein, Baxpark
ter hoogte van de Huysweer en Wassenaar van Obdampark

➌

Van der Eijndestraat, Scheltingastraat en Van Valckensteinstraat
	Grootschalig onderhoud. Werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Omleiding verkeer met bebording. Rioolreconstructie
Van der Eijndestraat. Mei tot eind augustus 2018

➍	Gehele

Brederodehof;
gefaseerd uitgevoerd.
11 juni tot eind 2018

bestratingswerkzaamheden

worden

➎	Van

Kijfhoekstraat tussen De Raadtweg en De Pompe van
Meerdervoortsingel; rioolreconstructie;
4 juni tot eind juli 2018

➏
Het oude zwembadje hoort bij het restafval.
Was je al van plan om naar het afvalbrengstation te gaan,
dan kun je hem ook daar inleveren.

Hoge Kade; nieuwbouw binnenbad zwembad De Louwert
Tot juni 2019
Overige werkzaamheden, op diverse plaatsen:
• veegwagen, maaien en schoffelen in hele gemeente, doorlopend.

Vragen? hvcgroep.nl

Officiële publicaties
KENNISGEVINGEN
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 om aan Scheepswerf
en Machinefabriek ‘t Ambacht B.V. een
omgevingsvergunning te verlenen.
Op 15 augustus 2016 is een aanvraag
omgevingsvergunning ontvangen. Het
betreft 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 HendrikIdo-Ambacht.
De ontwerpbeschikking en andere ter
zake zijnde stukken liggen van
2 augustus 2018 tot en met 14 september 2018 ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Publiekszaken, loket
Vergunningverlening en Handhaving,
Weteringsingel 1 te Hendrik-IdoAmbacht.
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, telefoonnummer 078 - 770 26
27, van 17:00 uur tot 20:00 uur.
Zienswijze en ontwerpbeschikking
Binnen zes weken na de dag waarop
de ontwerpbeschikking ter inzage is
gelegd, kan eenieder daarover zienswijzen inbrengen bij de gemeente
Hendrik-Ido-Ambacht, namens dezen
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht. Ook
bestaat de mogelijkheid om mondeling
zienswijzen in te brengen. 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
A. van der Lugt via telefoonnummer
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.

BEKENDMAKINGEN
AANLEG GERESERVEERDE GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS DE BROUWER EN
DRUIVENGAARDE
Burgemeester en wethouders maken

bekend, dat zij hebben besloten om
in De Brouwer en de Druivengaarde
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 gemotiveerd bezwaarschrift
daartegen indienen bij het college van
burgemeester en wethouders, Postbus
34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht.
De op het besluit betrekking hebbende stukken liggen gedurende een
periode van zes weken ter inzage in
de publieksruimte van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-IdoAmbacht.
VASTGESTELD WIJZIGINGSPLAN ‘DE
VOLGERLANDEN-OOST, NADER WIJZIGINGSPLAN GEBIED C1-C2’, HENDRIKIDO-AMBACHT
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken
bekend dat met ingang van donderdag
2 augustus 2018 tot en met woensdag 12 september 2018 het op 12 juli
2018 vastgestelde wijzigingsplan ‘De
Volgerlanden-Oost, nader wijzigingsplan
gebied C1-C2’ voor eenieder ter inzage
ligt.
Inhoud van het wijzigingsplan
Ongeveer een jaar geleden, op

19 juni 2017, is voor het gebied
C1-C2 in De Volgerlanden-Oost het
‘Bestemmingsplan De VolgerlandenOost, uitwerkings- en wijzigingsplan
gebied C1-C2’ vastgesteld. Daarmee
is het op 7 november 2011 door de
gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan ‘De Volgerlanden-Oost’
uitgewerkt. Op basis daarvan kan
woningbouw plaatsvinden in dit gebied.
Inmiddels dienen, gelet op de beoogde
bouwontwikkelingen, nog enkele wijzigingen te worden doorgevoerd om het
juridisch-planologische kader voor het
gebied C1-C2 tot in de details kloppend
te maken. Dit zijn de door te voeren
wijzigingen:
• de locatie voor de gestapelde woningen wordt ongeveer 150 meter in zuidwestelijke richting verplaatst;
• een aantal zeer kleine grenscorrecties
tussen verschillende bestemmingsvlakken wordt doorgevoerd.
Deze wijzigingen passen niet binnen
de grenzen van het geldende bestemmingsplan, maar zijn dermate beperkt
van omvang dat wel gebruik gemaakt
kan worden van de wijzigingsbevoegdheden uit dat plan. Het wijzigingsplan
‘De Volgerlanden-Oost, nader wijzigingsplan gebied C1-C2’ geeft toepassing aan
die wijzigingsbevoegdheden. Daarmee
wordt het geldende bestemmingsplan
op bovengenoemde punten gewijzigd.

Het plangebied behelst een aantal stukken grond van beperkte omvang in
het gebied C1-C2 van De VolgerlandenOost. Dit gebied (C1-C2) ligt tussen de
Vrouwgelenweg en de Veersedijk, ten
noordwesten van de Jacobuslaan.
Omdat het kostenverhaal als bedoeld
in de Wet ruimtelijke ordening plaats
vindt via de uitgifte van de gronden, is
de vaststelling van een exploitatieplan
in de zin van afdeling 6.4 van de Wet
ruimtelijke ordening niet vereist.
Zienswijzen en wijzigingen
Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpwijzigingsplan zijn geen zienswijzen
op het plan ontvangen. Op 12 juli 2018
is het wijzigingsplan vastgesteld (onveranderd ten opzichte van het ontwerpplan).
Stukken ter inzage
Het vastgestelde wijzigingsplan ‘De
Volgerlanden-Oost, nader wijzigingsplan gebied C1-C2’ ligt met ingang van
donderdag 2 augustus 2018 gedurende
zes weken (tot en met woensdag 12
september 2018) met de bijbehorende
stukken ter inzage. Het vastgestelde
wijzigingsplan is in te zien op de site
www.ruimtelijkeplannen.nl, onder plannummer NL.IMRO.0531.bp06VolgerlOstWP01-3001. Ook zijn de stukken te
raadplegen via de gemeentelijke website www.h-i-ambacht.nl

Officiële publicaties
(door onder ‘ik woon’ op ‘ruimtelijke
plannen’ en vervolgens op ‘in procedure’ te klikken). De digitale planbestanden kunnen worden gedownload van
http://ro.h-i-ambacht.nl/0531/C7C72F700533-4F11-A80F-E20F6230B044/ De
papieren versie is tijdens de openingsuren in te zien in de hal van het
gemeentehuis, Weteringsingel 1 te
Hendrik-Ido-Ambacht.
Procedure beroep en voorlopige
voorziening
Binnen de termijn van ter inzage ligging
is het instellen van beroep tegen het
vaststellingsbesluit mogelijk voor:
- hen die een zienswijze tegen het ontwerp-wijzigingsplan hebben ingediend
en belanghebbende zijn;
- belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs geen zienswijze kenbaar hebben kunnen maken
over het ontwerp van het plan;
- een belanghebbende die bezwaar
heeft tegen veranderingen die bij de
vaststelling van het wijzigingsplan zijn

aangebracht.
Alleen de tweede optie is nog reëel,
omdat er geen zienswijzen zijn ingediend en het plan onveranderd is vastgesteld ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan.
U dient het beroepschrift tegen het
besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan schriftelijk in bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA Den
Haag.
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang
van 13 september 2018. Indien gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend,
wordt de inwerkingtreding van het vaststellingsbesluit opgeschort totdat op
het verzoek is beslist.
Hendrik Ido Ambacht, 1 augustus 2018
Burgemeester en wethouders van
Hendrik Ido Ambacht.

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

ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING/BIJZONDERE
WETTEN
Deze week geen verleende en geweigerde vergunningen/ontheffingen.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Nieuwe aanvragen
omgevingsvergunning*
• De Panneboeter 48, plaatsen dakkapel voordakvlak, -bouwen, 15 juli 2018
• Vrouwgelenweg 80, bouwen woning
en nieuwe toegangsbrug, -bouwen,
-uitweg maken, hebben of veranderen,
-handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, 16 juli 2018
• IJdenhove 29, bouwen afdak en gewijzigd plaatsen schutting, -bouwen, 16
juli 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) via
telefoonnummer 14 078.
Verleende omgevingsvergunningen*
(regulier)
• Jan Luijkenhof 10, plaatsing dakkapel
voorzijde, -bouwen, 23 juli 2018
• Reeweg, bij de bushalte t.h.v. De
Hoge Bogerd 2/Agnes Bartoutslaan 1,
vellen 4 essen (provincie), houtsopstand vellen, 23 juli 2018
• Reeweg, bij bushalte t.h.v. De Hoge
Bogerd 2/Hoefkens 1, vellen 1 es (provincie), -houtopstand vellen, 23 juli
2018
• Vrouwgelenweg 26, plaatsen perceelbrug, -bouwen, -uitweg maken, hebben
of veranderen, 23 juli 2018
• Vrouwgelenweg 34, plaatsen perceelbrug, -bouwen, -uitweg maken, hebben
of veranderen, 23 juli 2018

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

• IJsduiker 14, bouwen woning, -planologisch afwijken, -bouwen, 25 juli 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 14 078.

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 1 augustus 2018

