
Gemeentenieuws
woensdag 24 oktober 2018

“Voorkom ongelukken met vuurwerk.”

ACTIVITEITENKALENDER

•	 Dinsdag	30	oktober
	 Tussen	17.00	-	19.30	uur
	 Inloopbijeenkomst	omgevings-	
	 vergunning	voor	nieuwe
	 Willem	de	Zwijgerschool
	 Wielstaete,	Van	Kijkfhoekstraat	146

•	 Maandag	5	november
	 Vanaf	19.00	uur
	 Begrotingsraad
	 Raadzaal	gemeentehuis

•	 Donderdag	8	november
	 Vanaf	19.00	uur
	 Begrotingsraad	+	raadsvergadering
	 Raadzaal	gemeentehuis

•	 Dinsdag	20	november
	 Vanaf	20.00	uur
	 Commissie	WOS
	 Raadzaal	gemeentehuis

•	 Woensdag	21	november
	 Vanaf	20.00	uur
	 Commissies	ABA-Financiën	/
	 RZ-De	Volgerlanden
	 Raadzaal	gemeentehuis

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

Onze	 wijkagenten	 hebben	 in	 samenwerking	
met	 de	 gemeente	 een	 aantal	 acties	 uitge-
voerd;	 de	 afgelopen	 weken	 kwamen	 regel-
matig	 klachten	 binnen	 bij	 de	 politie	 over	
vuurwerk.	Het	afsteken	ervan	zorgt	voor	over-
last	 én	 is	 op	 dit	 moment	 van	 het	 jaar	 ook	
verboden.	 Tijdens	 de	 acties	 zijn	 een	 aantal	
jongeren	 (meest	minderjarige)	 aangehouden	
en	is	er	ook	vuurwerk	in	beslag	genomen.	Ze	
zijn	doorgestuurd	naar	bureau	Halt	voor	een	
(werk)straf.

Vuurwerk tijdens de jaarwisseling is een 
leuke en mooie traditie, vinden de wijkagen-
ten. “Maar sluit je ogen niet voor de risico’s”, 
waarschuwen ze. “Elk jaar worden kinderen 
en volwassenen verminkt door verkeerd ge-
bruik. Dat komt voor een groot deel door 
illegaal (zwaar) vuurwerk waarop gebruiks-
aanwijzingen en vaak ook lonten ontbreken. 
Onze tip voor een zo veilig mogelijke jaar-
wisseling: houd het bij legaal vuurwerk en 
houd je goed aan de voorschriften die daarop 
staan. Niemand wil het nieuwe jaar in met 
schade of letsel.”

Wat	is	illegaal	vuurwerk?
Verboden vuurwerk, zoals mortierbommen, 
Bengaals vuur, Chinese rollen en lawinepijlen 

wordt illegaal aangeboden. Wie het opslaat, 
neemt veiligheidsrisico’s met kans op massa-
explosies. Daarom pakken politie en justitie 
de handel, het vervoer én de opslag ervan 
hard aan. Weet u wáár illegaal vuurwerk is 
opgeslagen en wordt verkocht? De politie 
adviseert dan de anonieme tiplijn te bellen: 
(0800) 7000.
Het is wel zo dat vuurwerk van categorie 1 
(licht knalvuurwerk, grondtollen en bloemen) 
het gehele jaar mag worden gekocht en af-
gestoken. De politie kan hier dus niet tegen 
optreden.

Veilig	vuurwerk
Vuurwerk, verkocht door erkende vuurwerk-
handelaren, moet voldoen aan een aantal 
eisen die het afsteken zo veilig mogelijk ma-
ken. Daarom is goedgekeurd vuurwerk altijd 
voorzien van een lont, het opschrift ‘Geschikt 
voor particulier gebruik’ en een Nederlandse 
gebruiksaanwijzing. 

Meer	informatie?
Hebt u overlast van vuurwerk? Bel dan (0900) 
8844. Of wilt u contact met uw wijkagent? Ga 
dan naar www.politie.nl (Mijn Buurt) om uw 
postcode in te vullen en zie automatisch de 
naam en foto van uw wijkagent verschijnen.

Legaal vuurwerk mag uitsluitend op Oudejaarsdag van 18.00 uur tot Nieuwjaarsdag
1 januari 02.00 uur worden afgestoken. Als u direct na de jaarwisseling de 
vuurwerkresten opruimt, dan voorkomen we dat de volgende ochtend ongelukken 
kunnen gebeuren met kinderen die ermee willen spelen. 

Van	zaterdag	27	oktober	23.00	uur	tot	zondag	
28	oktober	10.00	uur	is	de	A16	richting	Breda	
tussen	 knooppunt	 Ridderkerk	 en	 de	 Drecht-
tunnel	dicht.	Rijkswaterstaat	start	op	zaterdag	
21.00	uur	met	opbouwen.	Ook	de	toeritten	van-

uit	 Hendrik-Ido-Ambacht	 en	 Zwijndrecht	 naar	
de	A16	 richting	 Breda	 zijn	 dicht.	 Het	 verkeer	
wordt	omgeleid	via	de	A15	en	de	N3.	Kijk	voor	
meer	informatie	op	www.rijkswaterstaat.nl.

De bussen 88 (Rotterdam Kralingen-Dordrecht 
Centraal) en 143 (Rotterdam Zuidpoolreiziger 
Centraal) rijden een andere route. Voor meer 
informatie over de omleiding van bus 88 kijkt u 
op www.arriva.nl en van bus 143 op www.ret.nl. 

A16 knooppunt Ridderkerk - 
Drechttunnel dicht: zaterdag 27 oktober 2018

In gesprek met onze wijkagenten

Tijdens de speciale edi-
tie van “Koffie met…” 
is burgemeester Jan 
Heijkoop te gast. Wil jij 
vragen stellen aan onze 
burgemeester en met 
hem in gesprek gaan? 
Kom dan op donderdag 

25 oktober naar de Bibliotheek in Ambacht. Hij 
vertelt over zijn werk en de gemeente terwijl de 
koffie met iets lekkers klaar staan voor u.

Datum: donderdag 25 oktober
Tijd: 10.30 - 12.00 uur
Locatie: Bibliotheek Hendrik-Ido-Ambacht
Toegang: gratis | aanmelden is niet nodig

Koffie met 
burgemeester
Jan Heijkoop U	kent	het	misschien	wel;	een	verkeersbord	P	

én	een	onderbord,	bijvoorbeeld	met	de	tekst	
‘Uitsluitend	in	de	vakken’.	Dit	betekent	dat	er	
alleen	in	die	vakken	geparkeerd	mag	worden.	
Deze	 onderborden	 verdwijnen	 straks,	 omdat	
er	nieuwe	regels	gelden	na	een	wijziging	van	
een	 artikel	 in	 Reglement	 verkeersregels	 en		
–tekens.	

Voorheen was u verplicht alleen in de vak-
ken te parkeren als dat ook op een onderbord 
stond, maar na wijziging van artikel 24 RVV 
1990 gelden andere regels. Hierin staat dat als 
een parkeergelegenheid is voorzien van par-
keervakken, dan mag er alleen in die vakken 
geparkeerd worden (en mag u niet zelf weten 
waar u uw auto neerzet). Daarom zullen de nog 
aanwezige onderborden verdwijnen.

Ziet u straks een verkeersbord P 
zonder onderbord?

Wilt u parkeren en ziet u straks dit 
verkeersbord? Let dan op of er 
parkeervakken zijn.

Omleiding via A15 en N3
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	 Elzengaarde	tussen	Boomgaarde	en	
Aardbeigaarde	dicht;	bouw	woningen	
Waterhof

 17 juli 2017 - februari 2019

	 Noordeinde;	werkzaamheden,	overlast,	
straks	een	betere	doorstroming

 3 september tot eind december 2018

	 Gehele	Brederodehof;	bestratingswerk-
zaamheden	worden	gefaseerd	uitge-
voerd.

 11 juni tot eind december 2018

	 Hoge	Kade;	nieuwbouw	binnenbad	
zwembad	De	Louwert,

 Tot juni 2019

	 Sophiapromenade	voor	Hoogambacht;	
Voorbereidende	werkzaamheden	en	
herbestratingswerkzaamheden

 Vanaf 8 oktober tot begin november

	 Bushalte	Reeweg	(aan	de	Ambachtsezoom);	
plaatsen	laadpaal	voor	bussen.

	 22 oktober tot aan medio december 2018

  Huijgensstraat;	herstraatwerkzaamheden
	 week 42 (15 t/m 19 oktober)

 tot eind december 2018

  Hendrik	IJdenweg;
  asfaltherstelwerkzaamheden
 23 en 24 oktober 2018 
 van 20.00 uur tot 05.00 uur.

  Antoniuslaan	ter	hoogte	Van	Baerlehof;	
asfaltherstelwerkzaamheden

 23 en 24 oktober van 20.00 uur
 tot 05.00 uur. 

 Overige	werkzaamheden,	
	 op	diverse	plaatsen:

• veegwagen, maaien en schoffelen in 
hele gemeente, doorlopend;

• winterschouw (het verwijderen van de 
waterplanten uit de watergangen)

 van 1 t/m 31 oktober 2018
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Werk in de wijk

Twee kinderen keurden de al wat oudere 
fiets van de wethouder, maar gelukkig 
kwam de fiets door de keuring en zongen 
de kinderen blij: “Alles zit erop, alles is tip 
top!”
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7
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Koningin 
Wilhelminaschool 

5 en 8 november 2018, 19.00	uur, Raadzaal 
gemeentehuis.

De agenda voor deze raad is als volgt samen-
gesteld:

Maandag	5	november	2018
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Spreekrecht burgers
4. Notulen raadsvergadering 1 oktober 2018
5. Lijst van ingekomen stukken en 
 mededelingen
6. Raadsvoorstel 4 
 Programmabegroting 2019-2022
6. a. Fracties reageren in 1e termijn op de
  Programmabegroting 2018-2021
6. b College reageert in 1e termijn
	 	 Schorsing	vergadering	tot	
	 	 8	november	19.00	uur

Donderdag	8	november	2018
	 	 Heropening	van	de	vergadering
7.  Raadsvoorstellen Algemeen 
  Bestuurlijke
  Aangelegenheden - Financiën

7.1 D Verordening Winkeltijden 
  Hendrik-Ido-Ambacht 2018
8.  Raadsvoorstellen Welzijn, 
  Onderwijs en Sociale Zaken
  Er zijn geen raadsvoorstellen
9.  Raadsvoorstellen Ruimtelijke Zaken 
  - De Volgerlanden
9.1 D Vaststellen handboek Circulariteit
9.2 H Leidingenverordening 2019
9.3 H Telecommunicatieverordening
9.4 D Integraal Huisvestingsplan 
  Onderwijs 2019
10.  Raadsvoorstel 4 
  Programmabegroting 2019-2022
10. a. Tweede termijn fracties
10. b. Beantwoording college in 
  tweede termijn
11.  Besluitvorming raadsvoorstel 4
  Programmabegroting 2019 - 2022
12.  Raadsvoorstel 5 Vaststelling van de
  Subsidieplafonds 2019 en 2020 
  en het kennis nemen
  van het uitvoeringsprogramma 
13.  Comptabiliteitsbesluit
14.  Sluiting

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 Vergaderstuk-
ken in raadsinformatie.

Wilt u uw mening geven over een agenda-
punt? Maak dan gebruik van het spreekrecht 
aan het begin van de vergadering. Dit moet u 
ten minste twee werkdagen voor de vergade-
ring melden bij de griffier. De griffier is bereik-
baar 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. Wan-
neer er meerdere insprekers zijn gaat dit in 
volgorde van aanmelding. Ten slotte doet de 
voorzitter of een lid van de raad een voorstel 
voor de behandeling van uw inbreng. De to-
tale spreektijd bedraagt dertig minuten. Meer 
over het spreekrecht kunt u lezen in de ge-
meentegids en op de gemeentesite.

Donderdag 18 oktober ging (verkeers)wet-
houder Ralph Lafleur langs bij de Koningin 
Wilhelminaschool om het verkeersveiligheid-
slabel SCHOOL op SEEF uit te reiken. De ba-
sisschool heeft het maximale aantal punten 
voor het label behaald. De kinderen had-
den speciaal twee liedjes ingestudeerd: het 
oversteeklied en staat mijn stuur niet scheef. 
De wethouder deed met twee kinderen een 
fietsproef over het parcours op het school-
plein; ze slaagden alle drie!

Uitreiking ver-
keersveiligheids-
label SCHOOL 
op SEEF

Diamanten	huwelijk	
Het echtpaar Staat-Stolk was op zondag 14 
oktober zestig jaar getrouwd. Burgemeester 
Jan Heijkoop heeft hen afgelopen donder-
dag 18 oktober gefeliciteerd met hun dia-
manten huwelijk. Het echtpaar heeft één 
kind en twee kleinkinderen.

Nieuwe	website	over	
duurzame	energie		
Sinds 2 oktober is de website 
www.drechtstedenenergie.nl online. Hier 
vinden huiseigenaren, huurders en be-
drijven informatie over het verduurzamen 
van hun huis of bedrijfspand en de over-
gang naar aardgasvrij. De site is een initi-
atief van alle organisaties achter het Ener-
gieakkoord Drechtsteden. De site wordt 
de komende maanden verder uitgebreid.

Enquête	over	
winkelaanbod				
Hoe zorgen we dat het winkelaanbod in Hen-
drik-Ido-Ambacht in de toekomst goed blijft? 
Wij zijn benieuwd hoe u daar over denkt! Wilt 
u uw mening met ons delen? De bewonersen-
quête van het Onderzoekcentrum Drechtste-
den kunt u vóór 29 oktober 2018 invullen op  
www.bit.ly/winkelaanbodhia18. In de en-
quête vragen wij waar u het liefst winkelt en 
wat sterke en zwakke punten van de win-
kelgebieden zijn. De uitkomsten gebruiken 
wij om een nieuwe visie voor detailhandel 
op te stellen.

60-jarig huwelijk echtpaar Staat-Stolk.

Agenda openbare begrotingsvergadering 
van de gemeenteraad

Drechtstedendinsdag 
6 november 2018
Op	6	november	2018	vindt	er	weer	een	Drecht-
stedendinsdag	plaats,	dit	keer	in	het	Gemeen-
tehuis	van	Papendrecht.	Tien	keer	per	jaar	ver-
gaderen	de	Drechtraadsleden	over	onze	regio.	
Dit	wordt	Drechtstedendinsdag	genoemd.	

De avondvergaderingen starten om 19.00 uur 
met de Carrousel Sociaal, waarop een aan-
tal technische wijzigingen van verordeningen 
geagendeerd staat. Om 19.30 uur begint de 
Carrousel Integraal, waarin de voorzitter van 
de Economic Development Board (EDB), de 
heer Sjoerd Vollebregt, in gesprek gaat met de 
Drechtraadsleden en andere aanwezigen over 
de resultaten van de EDB. Net als vorig jaar 
komt een aantal young professionals aan het 
woord en wordt ingegaan op de Groeiagenda 
en de initiatieven die zijn ondernomen om de 
Groeiagenda kleur te geven.
Rond 20.45 uur begint de Drechtraadsvergade-
ring, waar onder meer de bespreking van het 
Voorstel wijziging eigen bijdragen Wmo op de 
agenda staat.

Meer	informatie
Meer informatie in het Raadsinformatiesysteem 
van de Drechtraad. Hebt u vragen? Stuur ze 
aan regiogriffie@drechtsteden.nl
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	KENNISGEVINGEN	

Vaststelling	 Bestemmingsplan	 en	 Hogere	
Grenswaarden	Pruimendijk	Ruimte	voor	ruim-
te	tussen	180	en	184
De gemeenteraad heeft op 18 oktober 2018 
het bestemmingsplan Pruimendijk RvR tussen 
180 en 184 vastgesteld. Het bestemmingsplan 
maakt de bouw van één woning op de locatie 
van de vroegere kas mogelijk.
De geluidsbelasting op de te realiseren wo-
ning is hoger dan de voorkeurswaarden voor 
geluid. Op 3 september 2018 is hiervoor een 
besluit hogere grenswaarden (HGW) geno-
men. Het vastgestelde besluit HGW ligt gelijk-
tijdig met het vastgestelde bestemmingsplan 
ter inzage.

Inzien?
Dat kan vanaf 25 oktober 2018 tot en met 5 
december 2018:
-   via de website van de gemeente 
  Ridderkerk op www.ridderkerk.nl 
 (onder Inwoners – Ter Inzage);
- via de landelijke website op 
 www.ruimtelijkeplannen.nl 
 (NL.IMRO.0597.BPRvRPruimendk180‐VG01);
- in het Gemeentelijk Service Centrum van 

de gemeente Ridderkerk (Koningsplein 1). 

Behalve het bestemmingsplan kunt u ook het 
vaststellingsbesluit van de gemeenteraad be-
kijken. Ook kunt u het Besluit hogere grens-
waarden inzien.

Beroep instellen?
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan 
beroep worden ingesteld tegen het besluit. U 
kunt alleen in beroep gaan als u belangheb-
bende bent, èn:
- als u eerder een zienswijze naar voren  
 heeft gebracht, òf;
- als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs  
 niet in staat was om eerder een zienswijze 
  naar voren te brengen.

U gaat in beroep door een brief te sturen aan 
de Raad van State binnen de beroepstermijn. 
Stuur uw brief uiterlijk 5 december 2018 op 
naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag.

Wanneer treedt het besluit in werking?
Het besluit treedt in werking met ingang van 
6 december 2018. Dit is de eerste dag na af-
loop van de beroepstermijn van zes weken.
Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet 
dat het besluit in werking treedt. Dan moet 
u een verzoek om voorlopige voorziening in-
dienen bij de voorzitter van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State. Het 
besluit treedt dan pas in werking nadat op uw 
verzoek is beslist.

	BEKENDMAKINGEN	

Gecoördineerd	 ontwerpbesluit	 ontwerpbe-
stemmingsplan,	 omgevingsvergunning	 en	
hogere	 grenswaarde	 ‘Achterambachtseweg	
49-49a’
Burgemeester en wethouders van de gemeen-
te Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van 
artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat vanaf 25 oktober tot en met 5 
december 2018 het ontwerpbestemmingsplan 
‘Achterambachtseweg 49-49a’ met plan-iden-
tificatienummer NL.IMRO.0531.bp31Ambacht-
seweg49-2001 ter inzage ligt samen met de 
aanvraag voor een hogere grenswaarde en 
met de omgevingsvergunning voor de bouw 
van een woning aan de Achterambachtseweg 
49 en 49a. Het gecoördineerd ontwerpbesluit 
bundelt hiermee drie verschillende ontwerp-
besluiten. 

Bestemmingsplan ‘Achterambachtseweg 49-
49a’
Het plangebied betreft het perceel waarop 
de Achterambachtseweg 49 gelegen is. Het 
gebied valt nu nog onder de werking van 
bestemmingsplan ‘Landelijk gebied Sande-
lingen-Ambacht’. De eigenaar van het plan-
gebied is van plan een extra woning op het 
perceel te realiseren. Dit is nu niet mogelijk 
binnen de regels van het geldende bestem-
mingsplan. Om deze reden wordt een nieuw 
bestemmingsplan in procedure gebracht. Het 
ontwerpbestemmingsplan heeft het plani-
dentificatienummer NL.IMRO.0531.bp31Am-
bachtseweg49-2001. Op de planontwikkeling 
is coördinatie regeling van toepassing. Het 
ontwerpbesluit hogere grenswaarde en de 
ontwerp-omgevingsvergunning zijn onderdeel 
van het gecoördineerd ontwerpbesluit.

Hogere grenswaarden
Op basis van de Wet geluidhinder is akoes-
tisch onderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek 
blijkt dat de maximaal optredende geluidbe-
lasting vanuit wegverkeer de voorkeursgrens-
waarde overschrijdt. Het vaststellen van een 
hogere grenswaarde is dan ook noodzakelijk. 
Hiervoor ligt tevens een ontwerpbesluit ho-
gere grenswaarde ter inzage.

Omgevingsvergunning
Voor de herontwikkeling van de locatie op 
basis van het vastgestelde bestemmingsplan 
‘Achterambachtseweg 49-49a’ moet het col-
lege een besluit nemen op de aanvraag voor 
de omgevingsvergunning. Het ontwerpbesluit 
voor deze omgevingsvergunning ligt ter in-
zage.

Stukken ter inzage
Van 25 oktober 2018 tot en met 5 december 
2018 ligt het gecoördineerd ontwerpbesluit 
ontwerpbestemmingsplan ‘Achterambacht-
seweg 49-49a’, het ontwerpbesluit hogere 
grenswaarde en de ontwerp-omgevingsver-
gunning, inclusief de onderliggende stukken 
ter inzage. U kunt de betreffende stukken vin-

den op de volgende locaties:
- Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

is het digitale ontwerpbestemmingsplan 
geplaatst. Dit kunt u vinden via het plan-
identificatienummer

 NL.IMRO.0531.bp31Ambachtseweg49-2001;
- De bronbestanden van het ontwerpbe-

stemmingsplan zijn geplaatst op
 https://ro.h-i-ambacht.nl/0531/5FE2BF83-
 D0C0-4D98-92FB-0E4FFD0C51EA/;
- Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

is het digitale ontwerpbesluit omgevings-
vergunning geplaatst. Dit kunt u vinden via 
het identificatienummer

 NL.IMRO.0531.pb18Ambachtseweg49-2001;
- De bronbestanden van het ontwerpbesluit 

omgevingsvergunning zijn geplaatst op
 https://ro.h-i-ambacht.nl/0531/8DEFBEB2-
 93BB-4844-9B38-9E43E520F1AD/
- Een pdf-versie van het ontwerpbestem-

mingsplan, het ontwerpbesluit hogere 
grenswaarde en de ontwerp-omgevings-
vergunning hebben wij geplaatst op de 
gemeentelijke website www.h-i-ambacht.nl 
onder <Ik Woon>, <ruimtelijke plannen>, <in 
procedure>.

- De papieren versie van de stukken is tij-
dens de openingsuren in te zien in de hal 
van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te 
Hendrik-Ido-Ambacht. 

Zienswijzen op ontwerpbestemmingsplan?
Gedurende de termijn van terinzagelegging 
kan een ieder zienswijzen indienen op het 
ontwerpbestemmingsplan. Een zienswijze 
moet uiterlijk 5 december 2018 schriftelijk 
ingediend worden bij de gemeenteraad van 
Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA 
te Hendrik-Ido-Ambacht. Als u uw zienswijze 
mondeling wilt indienen kunt u vóór 15 no-
vember 2018 een afspraak maken met de 
behandelend ambtenaar, de heer Stolk via 
h.stolk@h-i-ambacht.nl of (078) 770 26 25. 

Zienswijzen op ontwerpbesluit
hogere grenswaarde?
In de bovenstaande termijn van terinzageleg-
ging kunnen belanghebbenden zienswijzen 
indienen op dit ontwerpbesluit hogere grens-
waarden. Uw zienswijze moet uiterlijk 5 de-
cember 2018 schriftelijk worden ingediend bij 
het college van burgemeester en wethouders 
van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 
AA te Hendrik-Ido-Ambacht. Als u uw ziens-
wijze mondeling wilt indienen kunt u vóór 15 
november 2018 een afspraak maken met de 
behandelend ambtenaar, de heer Stolk via 
h.stolk@h-i-ambacht.nl of (078) 770 26 25.

Zienswijzen op ontwerpbesluit
omgevingsvergunning?
In de bovenstaande termijn van terinzageleg-
ging kunnen belanghebbenden zienswijzen 
indienen op het ontwerpbesluit omgevings-
vergunning. Uw zienswijze moet uiterlijk 5 de-
cember 2018 schriftelijk worden ingediend bij 
het college van burgemeester en wethouders 
van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 
AA te Hendrik-Ido-Ambacht. Als u uw ziens-
wijze mondeling wilt indienen kunt u vóór 15 

november 2018 een afspraak maken met de 
behandelend ambtenaar, de heer Stolk via 
h.stolk@h-i-ambacht.nl of (078) 770 26 25.

	ALGEMENE	PLAATSELIJKE	
	VERORDENING/BIJZONDERE	WETTEN	

Verleende	vergunningen/ontheffingen*
• Het tijdelijk verruimen van de sluitingstijd 

tot 02:30 uur van Cultureel Centrum Cas-
cade, Hoge Kade 50 op 22 december 2018, 
datum bekendmaking 16 oktober 2018.

• Het organiseren van een incidentele lote-
rij op 26 oktober 2018 tussen 19:00 en 
22:00 uur tijdens Ladies Night, Witte de 
Withstraat 57, datum bekendmaking 16 ok-
tober 2018. 

• Het oprichten van een tijdelijke bouw-
plaats bij de zijentree van winkelcentrum 
De Schoof t.h.v. Willem de Zwijgerstraat 
van 29 oktober 2018 tot 2 maart 2019, da-
tum bekendmaking 16 oktober 2018. 

*	Bent	u	het	niet	 eens	met	het	besluit?	Op	
www.h-i-ambacht.nl/bezwaar	 vindt	 u	 infor-
matie	 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.

	OMGEVINGSVERGUNNINGEN	

Nieuwe	aanvragen	omgevingsvergunning*
• Mauritsstraat 61, vellen van een kastanje-

boom (particulier), -houtopstand vellen,
 11 oktober 2018
• Windhalm 31, realiseren van een dakop-

bouw, -bouwen, -planologisch afwijken,
 17 oktober 2018

U	kunt	geen	bezwaar	maken	of	een	zienswijze	
indienen	tegen	een	aanvraag.	Wel	kunt	u	de	
stukken	inzien.	Hiervoor	kunt	u	een	afspraak	
maken	 met	 de	 afdeling	 Beheer	 Openbare	
Ruimte	 (team	 vergunningverlening	 en	 hand-
having)	op	telefoonnummer	14	078.

Verleende	 omgevingsvergunningen*	 (regu-
lier)
• Mauritsstraat 61, vellen van een Witte 

paardenkastanje (particulier), -houtop-
stand vellen, 19 oktober 2018

• Vrouwgelenweg 7 (kavel 29 Voorn), bou-
wen van een woning, -planologisch afwij-
ken, -bouwen, 18 oktober 2018

*	Bent	u	het	niet	 eens	met	het	besluit?	Op	
www.h-i-ambacht.nl/bezwaar	 vindt	 u	 infor-
matie	 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	24	oktober	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

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


