
Gemeentenieuws
Woensdag 21 maart 2018

Activiteitenkalender

n	 Woensdag 21 maart  
 Gehele dag
 Gemeenteraads-
 verkiezingen en 
 raadgevend referendum
 Diverse locaties

n	 Dinsdag 10 april  
 Vanaf 20.00 uur
 Raadsvergadering
 Raadzaal

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

n	Met nog ruim 2 minuten op de klok wist deze groep te ontsnappen uit de Es-
caperoom op het gemeentehuis. Dat lukte niet iedereen. Maar na afloop spraken alle 
deelnemers, ontsnapt of niet ontsnapt, met de lokale politieke partijen over (onder 
andere) de komende verkiezingen. 

n	Cees van Meerten bij de gedenknaald op begraafplaats Waalhof, waar iedere  
4 mei de doden herdacht worden.

4 mei, iets voor 8 uur: de win-
nende woorden van een jonge 
Ambachter of Zwijndrechtenaar 
klinken door de avond. Inmiddels 
is het voordragen van gedichten 
een mooie traditie tijdens de Do-
denherdenking van Hendrik-Ido-
Ambacht.

“En die van Zwijndrecht”, vult 
Cees van Meerten aan, lid van het 
Herdenkingscomité 4 en 5 mei 
Hendrik-Ido-Ambacht. “Want we 
houden al jarenlang samen met 
Zwijndrecht een woordkunsten-
wedstrijd onder jongeren in beide 
gemeenten.”

Kunst
Wie niet ouder is dan 18 jaar  en 
met woorden iets moois maakt 
rond het thema Geef vrijheid  
door, is welkom mee te doen. 
“De wedstrijd is meer dan een 

gedichtenwedstrijd”, legt Cees 
uit. “Gedichten, poetryslams, raps 
en liedjes: alle kunstvormen met 
woorden als middel zijn welkom.” 
De drie winnaars mogen hun win-
nend kunstwerk voordragen tij-
dens Dodenherdenking. Een in 
Hendrik-Ido-Ambacht, twee in 
Zwijndrecht. 

Woorden
Waarom juist een woordkunsten-
westrijd? “Zonder woorden geen 
communicatie, geen samenleving, 
misschien zelfs geen vrijheid”, legt 
Cees uit. “Als we onze vrijheid wil-
len doorgeven, dan moeten we dat 
aan jongeren doen. Door mee te 
doen aan deze wedstrijd leren zij 
zelfstandig de kracht van woor-
den. In de afgelopen jaren heb-
ben we echte parels voorbij zien 
komen en we verwachten dat ook 
dit jaar de kwaliteit hoog is.” 

Meer informatie: 
www.facebook.com/4.5meihia

“Zonder woorden geen vrijheid”

Meedoen?
Iedere jongere in Zwijnd-
recht en Hendrik-Ido-Am-
bacht mag meedoen aan 
de woordkunstenwedstrijd. 
Zend je kunstwerk voor 
donderdag 29 maart aan  
representatie@h-i-ambacht.nl 
met in de mail je naam en 
leeftijd. Je ontvangt bericht 
of je kunstwerk genomineerd 
is. De genomineerden zijn 
welkom bij de bekendmaking 
van de winnaars op woens-
dag 19 april om 15.30 uur, in 
de raadzaal van Zwijndrecht.

Vandaag zijn de gemeenteraadsverkiezingen. 
Dit is een mooie kans om uw stem te laten 
horen en mee te bepalen wie Hendrik-Ido-Am-
bacht de komende vier jaar mag besturen. 

Belangrijkste tips
•  Neem uw stempas en identiteitsbewijs (rijbe-

wijs, paspoort, identiteitskaart) mee.
•  Stemmen kan op 18 plaatsen. U mag bij alle 

18 plaatsen stemmen. 

•  Kunt u zelf niet op 21 maart? Geef dan aan 
iemand uw volmacht. 

•  Tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen 
kunt u stemmen voor het raadgevend refe-
rendum over de Wet op inlichtingen- en vei-
ligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017).

Samen de uitslag afwachten
Benieuwd naar de uitslag? Kom dan van-
af 21.00 uur naar het gemeentehuis.  

Dan sluiten de stembureaus en worden de stem-
men geteld. Natuurlijk bent u ook op de stem-
bureaus zelf welkom om bij het stemmen tellen 
aanwezig te zijn. 
Op het gemeentehuis maakt burgemeester  
Jan Heijkoop in de loop van de avond de  
tussentijdse uitslagen van alle stembureaus  
bekend. 
De complete uitslag wordt rond middernacht  
verwacht. 

Vergeet u niet te stemmen vandaag?

Ontsnappen en 
daarna stemmen!
‘Jullie hebben nog 5 minuten’, 
klinkt het via een microfoon in een 
afgesloten ruimte in het gemeen-
tehuis. De 7 mensen in de kamer 
beginnen harder en sneller door 
elkaar heen te praten. Als ze het 
antwoord op de 4 vragen goed 
hebben en de juiste code op het 
slotje invullen, gaat de laatste kof-
fer open en komt er een houten 
sleutel tevoorschijn. ESCAPED! 

Dit was 1 van de 9 groepen die 
deelnam aan de Escaperoom op 
het gemeentehuis. Afgelopen 
woensdag, donderdag en zaterdag 
beleefden ruim 70 mensen op een 
unieke manier waar de gemeente 
allemaal over gaat. En spraken ze 
daarna met leden van verschil-

lende politieke partijen over het 
belang van de verkiezingen. 

Het was een van de initiatieven om 
inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht 
te wijzen op de gemeenteraads-
verkiezingen en om hen op te roe-
pen te gaan stemmen. De animo 
was erg groot, zo groot dat er op 
zaterdag extra tijdsloten bij kwa-
men en nog steeds alle dagen en 
tijdsloten vol zaten. Burgemeester 
Jan Heijkoop: ‘Het was een groot 
succes, we hebben op een bijzon-
dere manier de verkiezingen bij 
onze inwoners onder de aandacht 
gebracht. De positieve reacties van 
de deelnemers spreekt voor zich. 
We hopen natuurlijk dat dit leidt 
tot een mooie opkomst vandaag!’. 

Veilig parkeren

Parkeren binnen vijf meter van een 
oversteekplaats, zijstraat, bocht of 
kruispunt belemmert het zicht van 
anderen. Het zorgt voor onveilige 
situaties en is daarom niet toege-
staan. 

Toch zien toezichthouders en om-
wonenden van de Graaf Willem-
laan en Van Godewijckstraat regel-
matig geparkeerde voertuigen op 

onveilige plekken. Om automobi-
listen te wijzen op de geldende 
regels hebben we in die straten 
enkele witte tegels in het trottoir 
aangebracht. Parkeert u uw auto 
langs het trottoir? Blijf dan buiten 
de witte markering of houd, als er 
geen markering is, vijf meter af-
stand van een gevaarlijk punt. Zo 
houden we Ambacht veilig en ris-
keert u geen boete.

Laatste dag 
Baxfit
Vandaag, woensdag 21 maart, 
is de laatste dag dat er nog 
gesport kan worden met Bax-
fit. De pilotopstelling met fit-
nesstoestellen in het Baxpark 
wordt na een testperiode van 
ruim 4 maanden op 22 maart 
verplaatst naar een andere ge-
meente.

We hebben in de afgelopen 
maanden vele positieve re-
acties ontvangen over Baxfit. 
Daarom wordt er nu gewerkt 
aan een plan voor de realisatie 
van een blijvende fitnessplek in 
het Baxpark.
Nog even terugkijken op 
de pilot Baxfit? Kijk dan op  
www.facebook.com/baxfithia.



Zaterdag 24 maart

Doe mee met 
de Landelijke 
Opschoondag!
Een schone omgeving, daar 
wordt iedereen blij van. Tij-
dens de Landelijke Opschoon-
dag houden mensen door het 
hele land opschoonacties in 
de buurt of de straat. Doe ook 
mee en meld uw actie aan op   
www.supportervanschoon.nl. 

Hesjes en grijpers te leen
De gemeente leent voor het 
opschonen gratis hesjes en grij-
pers uit. Wilt u daar gebruik van 
maken? Neem dan contact op 
met de heer De Swart. Dat kan 
via a.de.Swart@H-I-Ambacht.nl 
of via het algemene telefoon-
nummer 14 078.

➊	 	Elzengaarde tussen Boomgaarde en Aardbeigaarde dicht; 
 bouw woningen Waterhof
 17 juli 2017 - november 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 – eind maart

➍	 	Laan van Welhorst; reconstructiewerkzaamheden ten behoeve 
van ingang parkeergarage

  rijbanen niet afgesloten, wel verkeershinder; bushaltes bereik-
baar; 19 februari – 23 maart 2018

➎ Nijverheidsweg; rioolreconstructie tussen de nrs. 24 t/m 32 
 eind maart afgerond

➏	 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

 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 maart 2018

Werk in de wijk
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Afval zwerft lang
Zwerfafval is veel mensen een 
doorn in het oog. Het wordt zo-
maar achtergelaten en belandt op 
plekken waar het niet hoort. 

Op straat, in de buurt van winkels 
of in een park. Ook opritten naar 
rijkswegen zijn beruchte plekken 
als het om zwerfafval gaat. Onze 
oprit naar de A16, richting Rotter-

dam, ligt vaak vol zwerfafval. Het 
is belangrijk om je ervan bewust 
te zijn wat er met afval gebeurt, 
als het eenmaal zwerft. Hoe lang 
blijven sigarettenpeuken, kauw-
gom en flesjes eigenlijk liggen 
zonder te vergaan? Bekijk de af-
braaktijden en laat u inspireren tot 
een schoner Nederland. Bekijk de 
afbraaktijden op de afbeelding.

Kennisgeving

BESLUIT TOT AMBTSHALVE 
UITSCHRIJVING ALS INGEZETENE UIT DE 
BASISREGISTRATIE PERSONEN 
(ART. 2.22 WET BRP)
Burgemeester en wethouders van 
Hendrik-Ido-Ambacht hebben besloten 
de adresgegevens te wijzigen van:

Naam Geboren Datum 
  uitschrijving
Boon, MJH 30-05-1968 18-01-2018
Ohradzansky, D 15-08-1963 18-01-2018
Snoei, M 15-10-1993 18-01-2018
Tunç, M 18-06-2000 18-01-2018

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 34, 3340 AA  Hendrik-
Ido-Ambacht.
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.
 

Z-17-327016
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 om aan Berkman Noordeinde 
Hendrik-Ido-Ambacht een omgevingsver-
gunning te verlenen.
Op 20 oktober 2017 is een aanvraag 
omgevingsvergunning ontvangen. Het 
betreft een veranderingsvergunning 
voor het wijzigen van een onbemand 
tankstation door het plaatsen van een 
bovengrondse opslagtank voor AdBlue. 
De aanvraag gaat over de inrichting 

gelegen aan Noordeinde 158 te Hendrik-
Ido-Ambacht.

De beschikking en andere ter zake zij-
nde stukken liggen van 22 maart 2018 
tot en met 3 mei 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
Tegen de beschikking kan door belang-
hebbenden, die zienswijzen naar voren 
hebben gebracht tegen de ontwerpbe-
schikking of aan wie redelijkerwijs niet 
kan worden verweten dat zij dat niet 
hebben gedaan, beroep worden inge-
steld bij de Rechtbank Rotterdam, sec-
tor Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 
BM Rotterdam.
Op grond van artikel 6:7 van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
bedraagt de termijn voor het indie-
nen van een beroepschrift zes weken. 
De termijn vangt, ingevolge artikel 
6:8, vierde lid van de Awb, aan met 
ingang van de dag na de dag waarop 
een exemplaar van de beschikking ter 
inzage is gelegd.

Voorlopige voorziening
De beschikking treedt in werking met 
ingang van de dag na het einde van 

de beroepstermijn, tenzij voor deze 
datum beroep is ingesteld en inge-
volge artikel 8:81 van de Awb om een 
voorlopige voorziening is verzocht. Dat 
kan als onverwijlde spoed dat vereist. 
Een verzoek om voorlopige voorzie-
ning dient te worden gericht aan de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Rotterdam, sector bestuursrecht, 
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. 
Voor de behandeling van het verzoek 
wordt een bedrag aan griffierecht gehe-
ven. Men kan digitaal een verzoek om 
voorlopige voorziening instellen bij 
genoemde rechtbank via
https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/
Digitaal%20procederen/33. Daarvoor 
heeft u een elektronische handtekening 
(DigiD of eHerkenning) nodig. Op de 
genoemde website staan de precieze 
voorwaarden vermeld. De beschikking 
treedt dan niet in werking voordat de 
Voorzieningenrechter een uitspraak 
heeft gedaan.

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING/
BIJZONDERE WETTEN
Verleende vergunningen/ontheffingen* 
• Ontheffing voor het produceren van 
geluid ten behoeve van het uitvoeren 
van onderhoudswerkzaamheden aan 
de N915 en kunstwerken in de A16 in 
diverse weekenden/nachten vanaf 20 
april 2018 t/m 31 oktober 2018, datum 
besluit 9 maart 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.

Bekendmakingen

Op 23 maart 2018 stelt het hoofdstem-
bureau om 10.00 uur in een openbare 
zitting de uitkomst van de stemming 
vast. Zij maakt het aantal uitgebrachte 
stemmen per partij en per kandidaat 
bekend. 
Aansluitend stelt het centraal stembu-
reau in een openbare zitting de uitslag 
van de stemming vast. Zij maakt de 
zetelverdeling en de gekozen kandida-
ten bekend.

De openbare zitting vindt plaats in het 
gemeentehuis.

Het proces-verbaal P22 van deze zittin-
gen ligt direct na de zitting ter inzage 
bij de receptie in de centrale hal van 
het gemeentehuis. Het proces-verbaal 
P22 kunt u ook via www.h-i-ambacht.nl 
inzien.

Hendrik-Ido-Ambacht, 21 maart 2018

De voorzitter van het hoofdstembureau
voor de verkiezing van de leden van de 
gemeenteraad 
J.Heijkoop

Officiële publicaties

Training 
Omgaan met dementie
In Nederland leven naar schatting 
270.000 mensen met dementie. 
Omdat we steeds ouder worden, 
stijgt dat aantal in 2040 naar 
550.000. Mensen met dementie 
blijven steeds langer thuis wonen. 
Het helpt als u dementie niet al-
leen herkent, maar vervolgens ook 
iets kunt betekenen voor iemand 
met dementie.

De werkgroep Dementievriendelij-
ke gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 
attendeert u graag op de gratis 
online basistraining GOED omgaan 
met dementie.
De training bestaat per onderdeel 
uit 4 stappen. In de eerste stap 
leer u signalen van dementie her-
kennen. De volgende stappen zijn: 
Geruststellen, Oogcontact maken 
en Even meedenken. Als je alle 
stappen hebt doorlopen krijgt u 
een vriendelijk Dankjewel. Van-
daar: GOED!
• Geruststellen
Praat op kalme toon en praat mee 

met de ander. Spreek de ander 
niet tegen. Probeer voor de per-
soon met dementie een veilige si-
tuatie te creëren en hem of haar 
zoveel mogelijk de eigen regie te 
laten houden.
• Oogcontact maken
Maak oogcontact, probeer de situ-
atie samen te vatten door te ver-
tellen wat er volgens jou aan de 
hand is, kijk steeds of je begrepen 
wordt.
• Even meedenken
Leef mee met de ideeën en wen-
sen van de ander. Wat zou een 
goede volgende stap zijn om te 
maken en hoe kun je dit het beste 
doen. Help hem de goede kant uit.
• Dankjewel
Elke keer dat je GOED doet, maak 
u Nederland dementievriendelijker. 
Bedankt daarvoor!

Gratis online training volgen?
U kunt de gratis basistraining vol-
gen op https://samendementie-
vriendelijk.nl/basistraining



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 21 maart 2018

Aanleg gereserveerde gehandicapten-
parkeerplaats
Burgemeester en wethouders maken 
bekend, dat zij hebben besloten om 
nabij Roestuin 7 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.

Omgevingsvergunningen

Nieuwe aanvragen 
omgevingsvergunning*
• Louwersplein 1, uitbreiding van 
gebouw, -bouwen, -planologisch afwij-
ken, 7 maart 2018
• Metmanstraat 6, realiseren van een 
nieuwe schuur, -planologisch afwijken, 
2 maart 2018 

• Nijverheidsweg 41, aanbrengen laad- 
en loskuil, aanbrengen van 2-tal dock-
shelters en 2-tal uitritten,
-bouwen, -planologisch afwijken,  
-uitweg maken, hebben of veranderen, 
14 maart 2018
• Warmoeziershof 26, plaatsen dakkapel 
voordakvlak, -bouwen, 12 maart 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)
• Boomgaarde 19, damwand plaatsen, 
-bouwen, -planologisch afwijken,  
12 maart 2018
• Laagveen 44, plaatsen dakkapel voor-
dakvlak, -bouwen, 9 maart 2018 
• Volgerlanden Oost, Cluster B2 Noord, 
vellen van 56 houtopstanden, -houtop-
stand vellen, 13 maart 2018

De gemeente zal in het eerstvolgende 
plantseizoen nieuwe bomen herplanten 
in de gemeente om het totale bomen-
bestand op peil te houden. Wilt u meer 
weten over deze herplant, dan kunt 
u contact opnemen met de afdeling 

Beheer Openbare Ruimte, via telefoon-
nummer 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 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


