Gemeentenieuws

Woensdag 20 juni 2018

Gemeentewinkel twee zaterdagochtenden extra open
Zaterdag 30 juni en 7 juli
In de weken vóór de zomervakantie is het extra druk in de Gemeentewinkel. Veel bewoners vragen in die periode een paspoort
en/of identiteitskaart aan. Daarom
is de Gemeentewinkel twee zaterdagochtenden extra open.

n De gemeentewinkel is twee extra zaterdagochtenden open in de periode vóór de
grote vakantiedrukte.

Op zaterdag 30 juni en 7 juli bent
u van 09.00 uur tot 12.00 uur welkom voor het aanvragen van:
• Nederlands paspoort
• Nederlandse Identiteitskaart
• rijbewijs
• uittreksel/afschrift (kan ook digitaal)
• adreswijziging (kan ook digitaal)

• ophalen van uw documenten
Reguliere openingstijden
Naast deze twee extra openstellingen op zaterdagochtend, bent u
altijd welkom op dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00
uur. Maandag en woensdag hebben wij ook avond-openstellingen
van 14.00 tot 19.30 uur.
Voorkom wachten
U kunt met of zonder afspraak bij
ons terecht. Wilt u wachten voorkomen? Maak dan een afspraak
via www.h-i-ambacht.nl of bel ons
via telefoonnummer 14 078.

Waar moet u rekening mee
houden?
Kijk vóór u naar het gemeentehuis
komt eerst op www.h-i-ambacht.nl.
Geef in het zoekvenster het product in dat u nodig hebt. U ziet
dan meteen of u het product digitaal kunt aanvragen, wat de
kosten zijn, wat u nodig heeft
bij de aanvraag en waar u verder
nog rekening mee moet houden.
De afhandeling van een nieuw
paspoort of een nieuwe identiteitskaart duurt vijf werkdagen.
Bij een spoedaanvraag is dit één
werkdag, maar hier zijn wel extra
kosten (€47,55) aan verbonden.

Lekker eten, netwerken en samenwerken:

Barbecue Ambachtse ondernemers weer een succes

Activiteitenkalender
n Woensdag 20 juni
Om 20.00 uur
Commissie ABA-Financiën /
RZ-De Volgerlanden
Raadzaal gemeentehuis

Lekker eten in goed gezelschap:
de jaarlijkse barbecue op het gemeentehuis voor Ambachtse ondernemers van woensdag 7 juni
past in een mooie traditie.

n Maandag 25 juni
Van 16.00 tot 18.30 uur
WMO Adviesraad
Gemeentehuis

Accountmanager bedrijven Anouk
van den Heuvel kijkt terug op een
geslaagde middag: “Met 180 deelnemers was dit weer een perfecte
netwerkgelegenheid. Ik zag veel
oude bekenden, maar ook veel
nieuwe gezichten. Mooi dat ondernemers elkaar opzoeken. Ook ben
ik er trots op dat de barbecue uit
handen van lokale ondernemers
komt.”

n Maandag 9 juli
Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis
Meer informatie over de
activiteiten kunt u vinden op
www.h-i-ambacht.nl
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De jaarrekening in één oogopslag kunt u lezen op de volgende pagina. De jaarrekening
wordt op 20 juni besproken in
de commissie ABA-Financiën en
op 9 juli in de gemeenteraad.

n VAO-voorzitter Gert de Jong: “We willen ons graag samen met de gemeente inzetten
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voor een optimaal economisch klimaat.” 

Dank aan onze vrijwilligers

De afgelopen weken vielen er
was er langdurige
AMBACHT IN hoosbuien
BEELDDeen kans
16
regenval.
op wateroverAMBACHT IN BEELD
last en schade neemt toe doordat
16
de riolering de extreme hoeveelheden regenwater niet aankan.
Tegelijkertijd
zijn er meer perioVAN 10.00-17.00
UUR
des met aanhoudende warmte en
VAN
10.00-17.00
UUR
AMBACHT IN BEELD
droogte. Slim ingerichte tuinen en
ZATERDAG
AMBACHT IN BEELD
balkons en groene daken kunnen
1 SEPTEMBER
ZATERDAG
VAN 10.00-17.00 UUR
1 SEPTEMBER
helpen om de wateroverlast en
VAN 10.00-17.00 UUR
hittestress te verminderen.

Door jullie ziet Ambacht er heel anders uit!
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www.h-i-ambacht.nl/zomerparkdag
Volg ons ook op
@gemeenteHIA en
@zomerparkdag
#ZPD18

Gras, regenton of vijver
U kunt ook meehelpen. Door bijvoorbeeld uw tuin, dak of balkon
klimaatbestendig, watervriendelijk
én tegelijkertijd mooi – en gezond
voor mens en dier – in te richten. Of
u kunt ervoor zorgen dat het regenwater zo min mogelijk in het riool
komt. Regenwater kunt u opvangen

Foto: Cees van Meerten/FotoExpressie

Gewoon Ambacht
Wethouder economie André Flach
sprak de aanwezigen toe via een
video. Daarin stelde hij nieuwe
wethouders Ralph Lafleur en Steven van Die voor, lichtte hij het
nieuw coalitieprogramma Gewoon
Ambacht toe en riep hij ondernemers en winkeliers op zich aan
te sluiten bij de Vereniging Ambachtse Ondernemers, de VAO.
Die vereniging beslist mee over

het economisch beleid van de gemeente.

Samenwerken
“Prachtig dat bestuurders en ondernemers elkaar op deze barbecue ontmoeten”, zegt VAO-voorzitter Gert de Jong enthousiast. “Ook
in de komende jaren gaan we veel
samenwerken met de gemeente.
Bijvoorbeeld aan een ondernemersfonds, het terugdringen van
CO2-uitstoot en banen voor mensen met een beperking.

Vereniging Ambachtse
Ondernemers
Twintig ondernemers werden in de
afgelopen week lid van de VAO.
“We zitten in de lift”, zegt Gert. “En
dat is mooi, want we willen het Ambachts bedrijfsleven zo goed mogelijk vertegenwoordigen.” De VAO
organiseert jaarlijks tien bijeenkomsten voor haar leden. Nieuw is
de bedrijvenbeurs voor Ambachtse
ondernemers, op woensdag 17 oktober. Meer info daarover en over
het lidmaatschap aan de VAO vindt
u op www.vaonet.nl.

of bufferen in gras of beplanting,
in vijvers, gootjes, waterschalen,
regentonnen. Ook hoogteverschillen in de tuin helpen. Zo wordt het
riool minder belast en de kans op
wateroverlast kleiner.
Verkoeling
Daarnaast bieden bomen en planten schaduw, verkoeling en nemen
veel water op. Pergola’s en gevelgroen hebben hetzelfde effect.
Hoe meer groen in de tuin hoe beter. Het liefst 60% groen en maximaal 40% verharding. Leuke en
handige tips vindt u in het Handboek voor de watervriendelijke
tuin, dat de Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling samen met
Tuinbranche heeft gemaakt. Zie
www.vereniginggdo.nl, zoekterm
watervriendelijke tuin.

n In een betegelde tuin wordt het heel warm en kan het water slecht weg.

Bij mooi weer is het gezellig om
‘s avonds de vuurkorf of barbecue aan te steken. Toch kunnen
uw buren er last van hebben
én kan het schadelijk voor uw
gezondheid zijn. Niet alleen de
rook veroorzaakt overlast, er
komen ook schadelijke stoffen
vrij. U kunt dat beperken met
onderstaande tips:
1. V
 erbrand geen geïmpregneerd of geverfd hout. Dit is
verboden.
2. Gebruik altijd schoon en
droog hout. Vochtig hout
verbrandt niet volledig en
geeft veel rook.
3. Verbrand het hout op hoge
temperatuur en stapel het
losjes op elkaar zodat de
zuurstof er goed bij kan.
4. Het minst schadelijk zijn
brandbare blokken van geperst hout (houtkrullen en
houtvezels) zonder toevoegingen.
5. Gebruik brandhout met het
FSC- of PEFC-keurmerk. Dat
is afkomstig uit verantwoord
beheerde bossen.

Werk in de wijk
➊

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

➋

Bouquet en De Oordenweg
Bruggetje afgesloten, werkzaamheden.
11 juni 2018 tot en met 13 juli 2018

➌

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

www.h-i-ambacht.nl/werkindewijk

Vuur maken
in uw tuin

➍

Dreef
	Werkzaamheden aan het gemaal op het fietspad; voor fietsers is
een omleidingsroute ingesteld. Voor autoverkeer geldt een halve
baan afzetting.
14 mei t/m 22 juni 2018

➎ Graaf

Willemlaan, weggedeelte tussen de Antoniuslaan en de
Pompe van Meerdervoortsingel
Grootschalig onderhoud. Omleiding verkeer met bebording.
14 mei t/m 22 juni 2018

➏ Van Kijfhoekstraat tussen De Raadtweg en De Pompe van Meerdervoortsingel
Rioolreconstructie.
4 juni tot eind september 2018

➐

Kaartgegevens ©2018 Google

➑

Gehele Brederodehof
Bestratingswerkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.
11 juni tot eind 2018

Overige werkzaamheden, op diverse plaatsen:
•
veegwagen, maaien en schoffelen in hele gemeente, doorlopend;
•	jaarlijkse onderhouds-/schoonmaakbehandeling kunstwerken in
de openbare ruimte op diverse locaties, voorjaar 2018 (op de
website van de gemeente kunt u alle informatie vinden over de
kunstwerken in de omgeving)

Hoge kade
Nieuwbouw binnenbad zwembad ' De Louwert'.
Vanaf heden tot juni 2019

Openbare commissievergaderingen juni 2018
Op maandag 9 juli 2018 vergadert de gemeenteraad. Als voorbereiding daarop vergaderen de commissies in juni.
Op de agenda’s van de commissievergaderingen staan de volgende vaste agendapunten: opening, vaststelling van de agenda, spreekrecht burgers, besluitenlijsten, mededelingen en ingekomen stukken, informatie van het college/portefeuillehouder, agendapunten volgende vergadering en sluiting. De commissievergaderingen vinden plaats in
de raadzaal van het gemeentehuis.
De specifieke agendapunten vindt u hieronder per commissie/gecombineerde commissie
vermeld:
Ruimtelijke Zaken - De Volgerlanden/Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden-Financiën
Woensdag 20 juni, 20.00 uur
• Besluitenlijst commissie ABA-Fin./RZ-de Volg. 23 mei.
• Jaarstukken 2017
• Kadernota 2018.
• Herziening grondexploitatie De Volgerlanden 2018.
• Jaarverslag De Volgerlanden 2017.
• Herziening grondexploitatie Ambachtsezoom fase 1.
• Herziening grondexploitatie Ambachtsezoom fase 1a.
• Voortgangsrapportage 2018 CAI Projecten 1e halfjaar.
• Rapportage projecten Structuurvisie 1e halfjaar 2018.

•
•
•
•

Uitwisseling regionale samenwerking.
Voortgang burgerinitiatief.
Veiligheidsrapportage met vertegenwoordigers politie en brandweer.
Presentatie Ontsluiting Noordeinde – N915.

In de informatieruimte van het gemeentehuis liggen de vergaderstukken ter inzage.
U kunt de stukken ook via de gemeentesite inzien: www.h-i-ambacht.nl/gemeenteraad.
In het scherm kunt u dan klikken op Vergaderstukken in raadsinformatie.
Wilt u uw mening geven over een agendapunt of over een onderwerp dat behoort tot
het werkterrein van een van de commissies? Maak dan gebruik van het spreekrecht aan
het begin van de vergadering. Dit moet u ten minste twee werkdagen voor de vergadering melden bij de griffier. De griffier is bereikbaar via telefoonnummer 14 078 en
e-mail gh.logt@h-i-ambacht.nl. U geeft dan aan over welk onderwerp u iets wilt zeggen.
Vermeld ook uw naam, adres en telefoonnummer.
Tijdens de vergadering krijgt u maximaal vijf minuten het woord van de voorzitter. Wanneer er meerdere insprekers zijn gaat dit in volgorde van aanmelding. Tenslotte doet de
voorzitter of een lid van de raad een voorstel voor de behandeling van uw inbreng. De
totale spreektijd bedraagt dertig minuten. Meer over het spreekrecht kunt u lezen in de
gemeentegids en op de gemeentesite.

Officiële publicaties
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Z-16-330493
Kennisgeving beschikking 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 hebben
besloten de omgevingsvergunning, verleend op 22 juni 1995 met kenmerk HI
94.2034 GD aan De Haan Minerale Oliën
BV, geheel in te trekken.
Het verzoek voor dit geheel intrekken van de omgevingsvergunning is
ontvangen op 22 januari 2018, dit
wegens sluiting van het tankstation.
Het betreft de inrichting gelegen aan
de Nijverheidsweg 29 te Hendrik-IdoAmbacht.
Het verzoek, de beschikking en

andere ter zake zijnde stukken liggen van 21 juni 2018 tot en met 3
augustus 2018 ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien in
het gemeentehuis van Hendrik-IdoAmbacht, 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.
Beroep
Tegen de beschikking kan door belanghebbenden, die zienswijzen naar voren
hebben gebracht tegen de ontwerpbeschikking of aan wie redelijkerwijs niet
kan worden verweten dat zij dat niet
hebben gedaan, beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam,
sector Bestuursrecht, Postbus 50951,

3007 BM Rotterdam.
Op grond van artikel 6:7 van de
Algemene wet bestuursrecht bedraagt
de termijn voor het indienen van een
beroepschrift zes weken. De termijn
vangt ingevolge artikel 6:8, vierde lid
van die wet, aan met ingang van de
dag na de dag waarop een exemplaar
van de beschikking ter inzage is gelegd.
De beschikking treedt in werking met
ingang van de dag na het einde van de
beroepstermijn, tenzij voor deze datum
beroep is ingesteld en ingevolge artikel
8:81 van de Algemene wet bestuursrecht om een voorlopige voorziening is
verzocht. Dat kan als onverwijlde spoed
dat vereist.
Een verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Rotterdam, sector Bestuursrecht,
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. De
beschikking treedt dan niet in werking

voordat de Voorzieningenrechter een
uitspraak heeft gedaan.
Ontwerp-omgevingsvergunning
‘Optimalisatie Noordeinde’
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken
op grond van de Wet al-gemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de
Algemene wet bestuursrecht (Awb)
bekend dat vanaf 21 juni 2018 tot 2
augustus 2018 de ontwerp-omgevingsvergunning voor de optimalisatie van
het Noordeinde ter inzage ligt. Dit ontwerpbesluit wordt voor de start van de
uitgebreide Wabo-procedure op basis
van artikel 2.12 lid 1, sub a, onder 3°
gepubliceerd met plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.pb17Noordeinde-2001.
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Het Noordeinde wordt geoptimaliseerd
om de doorstroming te verbeteren. De

geoptimaliseerde weg zal meer ruimte
in beslag nemen dan de huidige weg.
Een deel van de weg komt hierdoor in
de bestemming Groen van het bestemmingsplan Antoniapolder+ te liggen,
waar wegen niet zijn toegestaan. Om
deze weg planologisch mogelijk te
maken wordt toepassing gegeven aan
de uitgebreide procedure op grond van
artikel 2.12 lid 1, sub a, onder 3° van
de Wabo.
Stukken ter inzage
Van 21 juni 2018 tot 2 augustus 2018
ligt de ontwerp-omgevingsvergunning
‘Optimalisatie Noordeinde’ inclusief de
bijhorende ruimtelijke onderbouwing ter
inzage. U kunt deze stukken vinden op
de volgende locaties:
de bronbestanden van de ontwerpomgevingsvergunning zijn geplaatst op
<<<locatie na uploaden toevoegen>>>>

Officiële publicaties
Op www.ruimtelijkeplannen.nl is het
digitale ontwerpbesluit geplaatst. Dit
kunt u vinden via het plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.pb17Noordeinde-2001.
Een pdf-versie van de ontwerp-omgevingsvergunning en de bijhorende ruimtelijke onderbouwing zijn geplaatst op
de gemeentelijke website
www.h-i-ambacht.nl onder <ik woon>,
<ruimtelijke projecten>, <ruimtelijke plannen>, <Verlengde Antoniuslaan>.
De papieren versie van de stukken is tijdens de openingsuren in te
zien in de hal van het gemeentehuis,
Weteringsingel 1 te Hendrik-IdoAmbacht.
Zienswijzen op ontwerpomgevingsvergunning
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen indienen
op de ontwerp-omgevingsvergunning en
de daarbij horende ruimtelijke onderbouwing. U kunt uw zienswijzen tot 2
augustus 2018 schriftelijk indienen door

deze te richten aan het college van burgemeester en wethouders van HendrikIdo-Ambacht, postbus 34, 3340 AA te
Hendrik-Ido-Ambacht. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt
u uiterlijk 30 juli 2018 een afspraak
maken met dhr. H. Stolk van de afdeling Beleid en Ontwikkeling op telefoonnummer (078) 770 2625.

Ingetrokken aanvraag
omgevingsvergunning
• Bongerd 68, het verhogen van de
bestaande beschoeiing / plaatsen
damwand, 15 juni 2018

Hendrik-Ido-Ambacht, 20 juni 2018
Nieuwe aanvragen
omgevingsvergunning*
• De Baak 8, bouwen van een kas,
-bouwen, 8 juni 2018
• Noordeinde, tussen Rotterdamseweg
en Veerweg 57, veranderen van
Noordeinde, -planologisch afwijken,
1 juni 2018
• Scheltingastraat 1, maken van een
uitweg, -uitweg maken, hebben of veranderen, 5 juni 2018
• Scheltingastraat 39, plaatsen nieuwe
dakkapel aan voorzijde woning,
-bouwen, 5 juni 2018

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

• Stekelbaars 1, bouwen van een
woning, -bouwen, -planologisch afwijken, uitweg maken, hebben of veranderen, 11 juni 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)
• Beemdkroon 27, plaatsen dakkapel
voorgevel, -bouwen, 12 juni 2018
• Langengriend 54, plaatsen dakkapel
voordakvlak, -bouwen, 11 juni 2018

• Langeweg 97, uitbreiding kassen,
-bouwen, 13 juni 2018
• Noordeinde thv De Schenkel en
Veerweg, vellen van 10 Zilverlindes volgens het overzicht van te vellen bomen
(ontwikkelen terrein tbv herinrichting
Noordeinde), -houtopstand vellen,
11 juni 2018
• Nijverheidsweg 41, aanbrengen laaden loskuil, aanbrengen van een 2-tal
dockshelters en uitritten aanleggen,
-planologisch afwijken, -bouwen, -uitweg maken, hebben of veranderen,
13 juni 2018
• Scheltingastraat 39, plaatsen nieuwe
dakkapel aan voorzijde woning,
-bouwen, 14 juni 2018
• Struweel 24, plaatsen dakkapellen,
-bouwen, 12 juni 2018
• Van Polanenstraat 2, realiseren van
bijgebouw en verbreden van bestaande
uitrit, -bouwen, -uitweg maken, hebben
of veranderen, 12 juni 2019

in de gemeente om het totale bomenbestand op peil te houden. Wilt u meer
weten over deze herplant, dan kunt
u contact opnemen met de afdeling
Beheer Openbare Ruimte, via telefoonnummer 14078.
Op www.h-i-ambacht.nl/bomenkap
vindt u de overzichten van de te vellen
bomen.
*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.

De gemeente zal in het eerstvolgende
plantseizoen nieuwe bomen herplanten

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 20 juni 2018

