Gemeentenieuws

Woensdag 22 augustus 2018

Noordeinde: eerst overlast, straks betere doorstroming
Werkzaamheden, overlast en alternatieven
sing aan het Noordeinde is het
laatste deel van een serie maatregelen om de verkeersdoorstroming te verbeteren. We hebben
de afgelopen tijd verschillende
projecten uitgevoerd om uiteindelijk de hoofdwegenstructuur
in de Antoniapolder te verbeteren; de Teunis Stooplaan is aangelegd om de Antoniuslaan met
het Noordeinde te verbinden, de
Nijverheidsweg en de Veersedijk
zijn heringericht. Alle aanpassingen aan deze wegen hangen met
elkaar samen. Als alle werkzaamheden zijn afgerond, is er vanaf
2019 een betere doorstroming in
de Antoniapolder.”

n Vanaf 2019 is er een betere doorstroming voor het verkeer aan de kant van de
Antoniapolder.
Vanaf 3 september starten ingrijpende werkzaamheden aan het
Noordeinde, de rotonde Noordeinde – Nijverheidsweg en De Schenkel.
Deze belangrijke ontsluitingsroute van en naar de A15 is de afgelopen
jaren steeds drukker geworden. De gemeente krijgt veel klachten dat
het verkeer vrijwel dagelijks vaststaat tijdens de spitsuren. Oorzaken:
de groei van het aantal inwoners van de gemeente, de aantrekkende
economie en de uitbreiding van bedrijventerrein Antoniapolder. Hoog
tijd dus om te zorgen voor een betere doorstroming, zodat het verkeer
weer snel en veilig Hendrik-Ido-Ambacht aan de kant van de Antoniapolder in en uit kan rijden.
Eerst overlast…
Van 3 september tot december
2018 voeren we de werkzaamheden uit. De werkzaamheden zorgen voor veel overlast. Als voorbereiding op de werkzaamheden
is het fietspad vanaf 27 augustus
al afgesloten. Fietsers worden met
borden omgeleid via de Teunis
Stooplaan, Veersedijk en Havenkade (en andersom).
Vanaf 3 september starten de
werkzaamheden aan de autoweg.
De Schenkel is vanaf dan helemaal afgesloten voor al het verkeer. Vanaf het Noordeinde wordt
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met borden een adviesroute aangegeven naar de A15/Ridderkerk,
namelijk door naar het Sandelingenknooppunt te rijden en daar
via de A16 naar de A15 te rijden.
Kan het echt niet anders, dan is er
een omleiding via de Nijverheidsweg naar de A15. We verwachten
dat deze route zowel binnen als
buiten de spits erg druk is. U kunt
er dus altijd langs, maar het is
veel drukker dan normaal.
... vanaf 2019 betere doorstroming
Ralph Lafleur (wethouder verkeer
en vervoer): “Deze grote aanpas-

Alternatieven
Wethouder Ralph Lafleur: “Ik vind
het vervelend dat er vier maanden
overlast is. We vragen veel geduld
van inwoners, ondernemers en
iedereen die normaal gesproken
over het Noordeinde rijdt. Ik roep
iedereen op om nu alvast over alternatieven na te denken, zodat u
in deze periode zo min mogelijk
overlast heeft.”
Is het voor u mogelijk om afspraken te maken met uw werkgever
over uw werktijden tijdens de
werkzaamheden? Op die manier
kunt u de drukke spitstijden mijden en heeft u minder kans op
een langere reistijd. Niet alle reizigers kunnen natuurlijk een ander
reistijdstip kiezen, maar ook dan
zijn er alternatieven. Bijvoorbeeld:
- Omrijden via de A16, via
Zwijndrecht of de Sandelingen.
Voor het knooppunt bij de Sandelingen bekijkt u makkelijk op
www.h-i-ambacht.live hoe druk
het op het knooppunt is;
- Gebruik maken van de (water)
bus;
- Op www.h-i-ambacht.nl vult de
gemeente de alternatieven aan
met handige links naar dienstregelingen en dergelijke.

Verzoek
Wethouder Ralph Lafleur heeft
een verzoek aan alle weggebruikers: “Ondanks dat de adviesroute via de A16 of de omleidingsroute langs de Nijverheidsweg tijdens
de werkzaamheden niet een snelle
route zal zijn, wil ik u vragen niet
op zoek te gaan naar sluiproutes.
Als u dat wel doet, zorgt u voor
overlast bij de mensen die daar
wonen. Ik hoop enorm dat u daar,
ondanks de drukte, rekening mee
houdt. Ook vraag ik u om voorzichtig te zijn als u langs de mensen rijdt die de werkzaamheden
uitvoeren. Zij komen na hun werkdag ook graag weer veilig thuis.”
Aanpassingen
Om de doorstroming te verbeteren, passen we bij het Noordeinde
de volgende dingen aan:
• De rotonde wordt straks twee
banen breed. Als u richting de
N915/A15 rijdt, is de meest rechtse baan zelfs een bypass, parallel
aan de rotonde naar de N915;
• De rijstroken/opstelstroken voor
de stoplichten bij de N915 worden
langer;
• De stoplichten bij de kruising
met De Schenkel gaan weg. Zo
kunt u direct doorrijden. Vanaf
De Schenkel kunt u straks alleen rechtsaf het Noordeinde op.
Daarmee ontmoedigen we sluipverkeer via de Veersedijk en de
Kerkstraat;
• Er komt in samenwerking met
Rijkswaterstaat een signalering
zodat u kan zien wanneer de brug
open gaat, zodat u tijdig de juiste

richting kan kiezen;
• We maken het Noordeinde groener: er komen meer en verschillende soorten bomen en er komt
een bloemrijk mengsel dat aantrekkelijk is voor bijen.
Op www.h-i-ambacht.nl staan de
omleidingsroutes en een kaart
van de definitieve situatie.
De meeste aanpassingen passen
in het geldende bestemmingsplan. Voor een klein deel aan de
noordkant is dit niet het geval
(dit is in de afbeelding donkerblauw gekleurd). Hiervoor doorlopen we op dit moment een
uitgebreide officiële procedure.
Zolang de procedure loopt voeren
we op deze delen alleen voorbereidende werkzaamheden uit die
we terug kunnen draaien als dat
nodig blijkt te zijn. We gaan daar
bijvoorbeeld voorlopig nog niet
asfalteren.
Initiatief van inwoners
Naast deze geplande werkzaamheden, ontving de gemeente op
initiatief van inwoners een aantal suggesties om de drukte die
is ontstaan op de Kerkstraat en
de Dorpsstraat te verminderen.
Voor en tijdens de zomervakantie
rekende een professioneel verkeersbureau de aangedragen suggesties door. Zo kunnen we zien
welke suggesties ook zorgen voor
minder drukte in de Kerkstraat en
de Dorpsstraat, maar zo zien we
ook of er niet ergens anders overlast ontstaat. Omdat er tijdens
de zomervakantie geen besluiten
genomen kunnen worden, informeren wij u na de zomervakantie
over de concrete acties die hieruit
voortkomen.

Bouw
team.
ONTSLUITING
NOORDEINDE - N915

GFT, daar kun je iets mee!

Ontvang een waardebon voor twee ijsjes

Tips voor etensresten
scheiden

Stuur je Volgerlandenfoto in!

In de zomerperiode eten we vaker
gezellig met vrienden en familie.
Wat doet u dan met uw etensresten? Maak het uzelf makkelijk. Met
onderstaande tips kunt u uw GFT
en etensresten snel en eenvoudig
kwijt!

• Om GFT en etensresten makkelijk te kunnen scheiden, kunt
u gebruik maken van biologisch
afbreekbare zakjes. Deze zijn te
koop in de supermarkt;
• Laat vochtig afval eerst drogen/
uitlekken.

Drie simpele tips
• Zet een bakje op uw aanrecht en
verzamel daar gedurende de dag
al het GFT in. U ziet dat u meer
GFT in huis hebt dan u denkt;

Doordat u GFT en etensresten
goed scheidt, kan er groen, gras
en compost van worden gemaakt.
Afval scheiden is makkelijk, het is
een kwestie van doen!

GFT heeft waarde.
Houdt u het ook apart?

De eerste foto’s voor de Zomerfotoactie #VolgerlandenZomerfoto zijn
binnen. Voor iedereen die een foto
instuurt, hebben we een waardebon voor twee ijsjes bij Verhage
Volgerlanden. Daarnaast kiezen
wij een aantal winnaars voor een
mooie prijs!
Wil jij ook (nog) meedoen? Stuur

je foto dan uiterlijk vrijdag 31
augustus 2018 per mail naar
devolgerlandenambacht@gmail.com
of deel hem openbaar via Facebook, Twitter
of
Instagram
@devolgerlanden en
#VolgerlandenZomerfoto.

Lees ook de voorwaarden bij deze
actie op www.devolgerlanden.nl.

Dankaanonzevrijwilligers

Vernieuwd

DoorjulliezietAmbachterheelandersuit!

De HVC afval-app

Werk in de wijk

Het is belangrijk dat mensen
thuis goed hun afval scheiden.
HVC wil dit steeds makkelijker
maken en biedt de HVC afvalapp aan.
Nieuw is de handige afvalwijzer.
In één oogopslag is nu helder
in welke bak een bepaald product hoort.
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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.

AMBACHT IN BEELD

www.h-i-ambacht.nl/werkindewijk

ZATERDAG
1 SEPTEMBER
VAN 10.00-17.00 UUR
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➊ 	Elzengaarde tussen Boomgaarde en Aardbeigaarde dicht; bouw
woningen Waterhof
17 juli 2017 - december 2018

➋	Heulpad; restauratie werkzaamheden. Algehele afsluiting fiets-

Openbare commissievergaderingen
augustus 2018
Op maandag 10 september 2018 vergadert de gemeenteraad. Als voorbereiding daarop vergaderen
de commissies in augustus.
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:
Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken
Maandag 27 augustus, 20:00 uur
• Besluitenlijst vergadering commissie WOS 18 juni
2018;
• Uitwisseling regionale samenwerking;
• Presentatie Serviceorganisatie Jeugd en Jeugdteam
Hendrik-Ido-Ambacht en bespreken stukken toekomst lokale Jeugdhulp;
• Stand van zaken nieuwbouw De Louwert.
Ruimtelijke Zaken - De Volgerlanden / Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden-Financiën
Woensdag 29 augustus, 20:00 uur
• Besluitenlijst commissie ABA-Fin./RZ-de Volg. 20
juni 2018;
• Doorwerking adviezen denktank Grip op Verbonden Partijen;

•G
 edragscode integriteit voor leden van de raad, de
burgemeester en de wethouders;
• Uitwisseling regionale samenwerking;
• Reclame-uitingen in de buitenruimte;
• Collegewerkprogramma.

tunnel.
3 september 2018 - 7 september 2018

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

In de informatieruimte van het gemeentehuis liggen
de vergaderstukken ter inzage.

➎	Van Kijfhoekstraat tussen De Raadtweg en De Pompe van Meer-

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.

➏

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 per mail
gh.logt@h-i-ambacht.nl. U geeft dan aan over welk
onderwerp u iets wilt zeggen. Vermeldt 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.

dervoortsingel; rioolreconstructie;
4 juni tot medio september 2018

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

➐	Koolwijk; restauratie werkzaamheden. Algehele afsluiting fietstunnel.
8 september 2018

➑	Koolwijk;

restauratie werkzaamheden. Gedeeltelijke (half) afsluiting fietstunnel.
Fietsers afstappen bij doorgang.
10 september 2018 - 14 september 2018

➒

Sophiapromenade; reinigingswerkzaamheden natuurstenen
30 augustus 2018 vanaf 7.00 tot 17.00 uur.

➓

Noordeinde; werkzaamheden, overlast en alternatieven.
3 september tot eind december 2018

Overige werkzaamheden, op diverse plaatsen:
• veegwagen, maaien en schoffelen in hele gemeente, doorlopend.

Officiële publicaties
BEKENDMAKINGEN
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken
op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de
Algemene wet bestuursrecht (Awb)
bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend op de aanvraag

om omgevingsvergunning ‘Optimalisatie
Noordeinde’. Het Noordeinde wordt
geoptimaliseerd om de doorstroming te
verbeteren. De geoptimaliseerde weg zal
meer ruimte in beslag nemen dan de
huidige weg. Een klein deel van de weg
(aan de noordzijde) komt hierdoor in
de bestemming Groen van het bestemmingsplan Antoniapolder+ te liggen,

waar wegen niet zijn toegestaan. Dit
betreft een deel van de opstelstrook
richting de brug en de bypass die bij
de rotonde Noordeinde/Nijverheidsweg
wordt aangelegd. Om deze delen van
de 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
Vanaf 23 augustus 2018 ligt gedurende
een periode van zes weken de verleende omgevingsvergunning inclusief
de bijhorende ruimtelijke onderbouwing
ter inzage. U kunt deze stukken vinden
op de volgende locaties:
• op de website www.ruimtelijkeplannen.nl is de digitale omgevingsver-

gunning geplaatst. Dit kunt u vinden
via het plan-identificatienummer
NL.IMRO.0531.pb17Noordeinde-3001
• een pdf-versie van de omgevingsvergunning en de bijhorende ruimtelijke
onderbouwing is geplaatst op de website www.h-i-ambacht.nl onder <ik woon>,
< projecten>, <Noordeinde>

Officiële publicaties
• de papieren versie van de stukken is tijdens de openingsuren in te
zien in de hal van het gemeentehuis,
Weteringsingel 1 te Hendrik-IdoAmbacht.

Beroep en voorlopige voorziening
Indien u rechtstreeks in uw belang
getroffen bent en u hebt tijdig een
zienswijze ingebracht op de ontwerpomgevingsvergunning, dan kunt u
schriftelijk en gemotiveerd een beroepschrift indienen. Dit kunt u richten aan
de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht
team B, Postbus 50951, 3007 BM te
Rotterdam. De termijn voor het indienen
van uw beroepschrift is zes weken na
de datum van verzending van de omgevingsvergunning.
In het geval u geen zienswijze hebt
ingediend, kunt u alsnog beroep instellen indien:
• de verleende omgevingsvergunning
gewijzigd is ten opzichte van de ontwerp-omgevingsvergunning

• u aan kunt tonen dat u redelijkerwijs
niet in staat bent geweest tijdig uw
zienswijze kenbaar te maken.

ALGEMENE PLAATSELIJKE

Dit besluit treedt in werking daags na
afloop van de beroepstermijn. Indien
binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Rotterdam, Bestuursrecht team B,
Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam
wordt ingediend, treedt het besluit niet
in werking voordat op dat verzoek is
beslist.
U kunt ook digitaal beroep en een
voorlopige voorziening instellen bij
genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx.
Daarvoor hebt u een elektronische
handtekening (DigiD of eHerkenning)
nodig.
Verdere informatie treft u op de
genoemde website.

WETTEN

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

VERORDENING/BIJZONDERE

Deze week geen verleende en geweigerde vergunningen/ontheffingen.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Nieuwe aanvragen
omgevingsvergunning*
• Aelbert Cuyplaan 8, vellen van 1 berk
(particulier), -houtopstand vellen, 10
augustus 2018
• De Brouwer 23, plaatsen dakkapel/
dakopbouw, -bouwen, 1 augustus 2018
• Smidshoef 24-30, vergroten van het
gebouw, aanpassen van het monument
en wijzigen van de functie, -veranderen
Rijksmonument, -bouwen, -planologisch
afwijken, 26 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 Wissenslaan 9, vellen van dertien
essen (particulier), -houtopstand vellen,
13 augustus 2018
• Van Renesseborch 20, vellen van één
berk (particulier), -houtopstand vellen,
8 augustus 2018
• IJdenhove 29, bouwen afdak en gewijzigd plaatsen schutting, -planologisch
afwijken, -bouwen, 15 augustus 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.

Besluit aanvraag
omgevingsvergunningsvrij plan*
• Schildmanstraat ongenummerd
(tegenover 72A), tijdelijk depot
Zoutziedersstraat, 14 augustus 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

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 22 augustus 2018

