
Hoera voor Stadhouder Willem III-school!   

Gemeentenieuws
Woensdag 27 juni 2018

Activiteitenkalender

n	 Zaterdag 30 juni
 Van 09.00 tot 12.00 uur 
 Extra openstelling 
 gemeentewinkel
 Gemeentehuis

n	 Zaterdag 7 juli
 Van 09.00 tot 12.00 uur 
 Extra openstelling 
 gemeentewinkel
 Gemeentehuis

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

n	Wethouder Ralph Lafleur reikte dinsdag 19 juni het verkeersveiligheidslabel SCHOOL op SEEF uit.

n	Donderdag 21 juni liepen inwoners van Ambacht en omstreken zich warm tijdens 
de Inner Circle Run. De opbrengst ging naar Hospice De Cirkel en het Jeugdspeelpark. 
Voorafgaand aan dit evenement liepen basisschoolleerlingen de KidsRun en de Pup-
pyRun met afstanden van 1,2 en 0,6 km. Ze lieten zich sponsoren en de opbrengst 
ging naar dezelfde goede doelen als die van de Inner Circle Run. n	Jenaplanschool de Klimboom onthulde vrijdag 22 juni haar nieuwe naam.

De basisschool ontving voor de vier-
de keer het verkeersveiligheidsla-
bel. Het is een initiatief van de pro-
vinciale commissie SCHOOL op SEEF 
en het label is twee jaar geldig.

Verkeersveiligheid en -educatie
SCHOOL op SEEF streeft naar een 
veilige omgeving op en rondom de 
basisschool. Dit gebeurt in samen-
werking met de gemeente. Jaarlijks 
is er in elke klas aandacht voor het 
schriftelijk verkeersexamen en oe-
fenen op de weg gebeurt via het 
praktisch verkeersexamen. Ook ou-
ders worden erbij betrokken door 
te praten over verkeersveiligheid 
en –educatie en geven het goede 

voorbeeld; met de fiets of lopend 
naar school.

Ook een verkeersveilige school zijn?
Wilt uw school ook voor het ver-
keersveiligheidslabel SCHOOL op 
SEEF in aanmerking komen? Uw 
school moet dan voldoen aan een 
aantal voorwaarden. Kijk hiervoor 
op www.schoolopseef.nl. Of is uw 
school (nog) niet bezig met het be-
halen van het label? Er is dan de 
online Checklist SCHOOL op SEEF 
beschikbaar om de eigen voortgang 
te monitoren ten opzichte van de 
totaaldoelstellingen voor een ver-
keersveilige school. Kijk hiervoor 
ook op de eerdergenoemde website. 

Basisschool John F. 
Kennedy verder als de 
‘Klimboom’

Laatste werkzaamheden doorstroming Antoniapolder
Rotonde en stoplichten Noordeinde 

Met de onthulling van een nieuwe 
naam werd de basisschool Ka-
tholiek Jenaplanonderwijs John F. 
Kennedy in De Volgerlanden om-
gedoopt tot de ‘Klimboom’. Wet-
houder Steven van Die: “Diverse 
scholen in Ambacht vernieuwen 
zich op het gebied van onderwijs-

visie, schoolgebouwen en totaal-
concepten waarin leren, studie, 
vrijetijdbesteding en kinderopvang 
samenkomen. Door duidelijke pro-
filering van iedere school wordt 
onderwijs op deze manier meer 
herkenbaar voor Ambachtse ou-
ders en kinderen.”  

Binnenkort starten de laatste 
werkzaamheden in de Antonia-
polder om de doorstroming in dat 
deel van Ambacht te verbeteren; 
het laatste stuk Noordeinde rich-
ting de N915.  

Wat gaan we doen?
•  De rotonde wordt straks twee 

banen breed. Als u richting 
de N915/A15 rijdt, is de meest 
rechtse baan zelfs een directe 
doorsteek. 

•  De rijstroken om te wachten 
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 Schen-
kel kunt u straks alleen rechtsaf 
het Noordeinde op. Daarmee ont-
moedigen we sluipverkeer via de 
Veersedijk en de Kerkstraat. 

•  Er komt een signalering zodat u 
kan zien wanneer de brug open 

gaat, zodat u tijdig de juiste 
richting kan kiezen. 

•  We maken het Noordeinde groe-
ner; er komen meer en verschil-
lende soorten bomen en er komt 
een bloemrijk mengsel dat aan-
trekkelijk is voor bijen. 

Wat merkt 
u ervan? 
We verwachten 
medio augus-
tus te starten. 
Tijdens de werkzaamheden blijft 
het Noordeinde open. Hierdoor 
duurt het wel langer voordat we 
klaar zijn. Naar verwachting zijn 
we vier tot vijf maanden bezig. 

Meer informatie?
Bekijk de tekening van de nieuwe 
situatie op www.h-i-ambacht.nl. 
Houd ook het Gemeentenieuws in 
de gaten en volg de laatste infor-
matie over de werkzaamheden op 
onze social media. 

Inner Circle Run

Maandelijkse 
alarmering 
sirenes
Test op maandag 2 juli

Als zich in onze gemeente of 
regio een groot ongeval voor-
doet, dan wordt u gealarmeerd 
via sirenes. Afhankelijk van 
de omstandigheden, loeien de 
alarmering sirenes in de hele 
gemeente of een deel daarvan.

In heel Nederland worden deze 
sirenes maandelijks, op de eer-
ste maandag om precies 12.00 
uur, getest. Dit gebeurt op 
maandag 2 juli. Gaat de alar-
mering sirene op een ander 
moment dan dit? Sluit vervol-
gens ramen, deuren en schakel 
de regionale rampenzender Ra-
dio Rijnmond, te ontvangen op 
93.4 FM, in.

Bouw
team.
ONTSLUITING 
NOORDEINDE - N915



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

➋ Bouquet en De Oordenweg, bruggetje afgesloten 
 11 juni 2018 tot en met 13 juli 2018 werkzaamheden

➌ Van der Eijndestraat, Scheltingastraat en Van Valckesteinstraat
  Grootschalig onderhoud. Werkzaamheden worden gefaseerd uit-

gevoerd. Omleiding verkeer met bebording. Rioolreconstructie 
Van der Eijndestraat.

 Mei tot eind augustus 2018

➍  Gehele Brederodehof; bestratingswerkzaamheden worden 
 gefaseerd uitgevoerd. 
  11 juni  tot eind 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 Hoge Kade; nieuwbouw binnenbad zwembad De Louwert,
 vanaf heden tot juni 2019

 Overige werkzaamheden, op diverse plaatsen:
 •  veegwagen, maaien en schoffelen in hele gemeente, doorlo-

pend;
 •  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)

Werk in de wijk
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Moet u nog  
een paspoort of 
identiteitskaart 
aanvragen? 
Over enkele weken begint de 
zomervakantie en dit betekent 
extra drukte in de Gemeente-
winkel! Veel bewoners vragen 
in de weken vóór de vakantie 
een paspoort en/of identiteits-
kaart aan. Daarom is de Ge-
meentewinkel extra open op 
twee zaterdagochtenden: zater-
dag 30 juni en 7 juli van 09.00 
tot 12.00 uur. 

Moet u nog een (nieuw) reis-
document aanvragen? Wees 
dan op tijd, want het aanvra-
gen duurt vijf werkdagen. Of 
vindt u dit te lang duren? Vraag 
dan uw reisdocument aan met 
spoed (extra kosten: €47,55), 
want dit duurt één werkdag. 
Houd vervolgens wel rekening 
dat spoedaanvragen op een 
zaterdagochtend, op dinsdag-
ochtend kunnen worden opge-
haald.

Meer informatie over een do-
cument aanvragen, de kos-
ten, wat u nodig hebt bij een 
aanvraag en waar u rekening 
mee moet houden, vindt u op 
www.h-i-ambacht.nl.

Afval scheiden. Samen halen we eruit wat erin zit.

Nieuwe afvalzakken kunt u bestellen via hvcgroep.nl

WAT mag Er Bij 

pLasTIc, BliK En PAk?
WAT mag Er Bij 

pLasTIc, BliK En PAk?

PLASTIC
Leeg verpakkingsafval

LEGE PAKKEN
Leeg, platgevouwen met gesloten dop

BLIK
Leeg verpakkingsafval

•   Flessen van frisdrank, water, melk, azijn
•    Knijpfl essen van sauzen, olie
•    Flacons van wasmiddelen, 

shampoo, zeep
•    Bekers van yoghurt, vla, ijs
•    Bakjes van patat, salade, groente, fruit
•    Kuipjes van boter, saus, smeerkaas
•    Verpakkingen van kaas, vlees, vis
•    Verpakkingen van tandenborstels, 

schroefjes, speelgoed (blisters)
•    Tubes van gel, bodylotion, tandpasta
•    Folies van tijdschriften, reclamefolders
•    Zakken van pasta, rijst, brood, snoep
•    Plastic tasjes, zakjes
•    Plantenpotjes

•   Pakken van vruchtensappen, 
water, wijn

•   Pakken van melk, vla, yoghurt
•   Pakken van soep, pastasaus

•   Drankblikjes
•   Bierdopjes
•   Stalen siroopfl essen
•   Conservenblikken 
•   Aluminiumfolie en -schalen
•   Waxinelichtcupjes

pLasTIc, BliK En PAk?

LEGE PAKKEN

n	Hebt u uw reisdocument al? Tel dan 
de dagen maar af tot uw vakantie. 

n	Echtpaar Ophorst-Heeren 
 Foto C. van Meerten 

Onderhoud graven op begraafplaatsen
Op en rondom de graven op begraafplaatsen Waalhof en Achterambacht 
worden planten neergelegd door de nabestaanden. Helaas worden die 
planten niet of onvoldoende bijgehouden met als gevolg: het groen be-
dekt de naastgelegen graven.  Dit is niet fijn voor andere nabestaanden. 
Hoe kunnen we het onderhoud van de graven op deze begraafplaatsen 
verzorgen?

Omdat de gemeente het onkruid 
op de graven niet verwijderd, 
vragen wij u om dit zelf te doen. 
Wij verwijderen wel eenmaal  
per jaar mos- en algengroei op 

grafmonumenten. In de verorde-
ning vindt u meer over de richtlij-
nen voor groenonderhoud op de 
graven. 

Dode buxushaag en grind 
De buxusmot tast veel buxusplan-
ten op de begraafplaatsen aan. Op 
en rondom de graven staan name-
lijk veel dode buxushaagjes. Om 
het onderhoud van die graven te 
verzorgen, vragen wij u als nabe-
staande om deze haagjes te ver-
wijderen. 
Daarnaast wordt vaak rondom de 
graven grind gelegd. Deze steen-
tjes kunnen per ongeluk onder de 

grasmaaier terechtkomen, rond-
vliegen en schade veroorzaken 
aan grafmonumenten. Dit willen 
wij natuurlijk voorkomen en daar-
om vragen wij u ook om grind te 
verwijderen en/of niet (meer) te 
leggen. Grind is alleen toegestaan 
op de graven op een gesloten fun-
datieplaat.

Samen verzorgen we het onder-
houd op de begraafplaatsen.  

Gouden 
huwelijk 
Het echtpaar Ophorst-Heeren 
was op dinsdag 19 juni vijftig 
jaar getrouwd. Burgemeester 
Jan Heijkoop heeft hen gefeli-
citeerd met hun gouden huwe-
lijk. Het echtpaar heeft twee 
kinderen en vijf kleinkinderen.

Drechtstedendinsdag 3 juli 2018
Op 3 juli 2018 vindt er weer een Drechtstedendinsdag plaats, dit keer in het Stadhuis van 
Dordrecht. Tien keer per jaar vergaderen de Drechtraadsleden over onze regio. Dit wordt 
Drechtstedendinsdag genoemd.

Tijdens de julivergadering van de Drechtraad worden traditioneel de Algemene beschou-
wingen gehouden.
De Drechtstedendinsdag begint om 17.30 uur met een gezamenlijke maaltijd in de Raedts-
kelder van het Stadhuis. 
Om 18.30 uur start de Drechtraad in de raadszaal van het Stadhuis.

Op de agenda staan, naast een aantal hamerstukken, de Jaarstukken 2017, de Eerste 
bestuursrapportage 2018 en de Primaire begroting 2018 van de GR Drechtsteden.
Tijdens deze vergadering presenteren de leden van de Drechtraad hun beschouwingen 
over de achterliggende én de komende periode.

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



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 27 juni 2018

BEKENDMAKINGEN

WET MILIEUBEHEER
Op 8 mei 2018 is een melding 
ontvangen in het kader van het 
“Activiteitenbesluit milieubeheer”. Het 
gaat over het oprichten van een hore-
cagelegenheid, zijnde een ontbijt- en 
lunchroom, gelegen aan de Dorpsstraat 
104B te Hendrik-Ido-Ambacht. Deze mel-
ding is afgehandeld onder zaaknummer 
Z-18-335342.
Indien daaraan behoefte bestaat 
kunnen, onder verwijzing naar het 
zaaknummer, inlichtingen worden 
ingewonnen bij de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid, telefoonnummer 078 
- 770 85 85.
De directeur van de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid vestigt er de aan-
dacht op dat deze bekendmaking uit-
sluitend een informatief karakter heeft.

Dordrecht,
burgemeester en wethouders van 
Hendrik-Ido-Ambacht
namens dezen, de directeur 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

ALGEMENE PLAATSELIJKE 

VERORDENING/BIJZONDERE 

WETTEN

Verleende vergunningen/ontheffingen* 
• Het plaatsen van een autolaad-
kraan op 4 juli 2018 tussen 08:00 en 
13:30 uur ter hoogte van het Oude 

Raadhuisplein 9, datum bekendmaking 
21 juni 2018.
• Het collecteren in de periode van 
21 t/m 27 april 2019 t.b.v. Stichting 
Children Asking, datum bekendmaking 
21 juni 2018. 
• Het tijdelijk verhuren van de woning 
aan de Witte de Withstraat 55 voor een 
periode van maximaal 5 jaar, datum 
bekendmaking 21 juni 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.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Nieuwe aanvragen 
omgevingsvergunning*
• Dijkmeesterstraat 12, realiseren van 
een dakopbouw (nokverhoging),  
-bouwen, 16 juni 2018
• Onderdijkse rijweg 222 t/m 230,  
realiseren van 5 woningen (project  
De Dijkwachter), -bouwen, -planologisch 
afwijken, 18 juni 2018
• Weteringsingel 19, doorbreken draag-
muur en aanbrengen combinatievloer, 
-bouwen, 19 juni 2018
• IJsduiker 14,bouwen van een woning, 
-bouwen, -planologisch afwijken, 18 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) via 
telefoonnummer 14 078.

Verleende omgevingsvergunningen* 
(regulier)
• Dorpsstraat 5, samenvoegen wonin-
gen Dorpsstraat 1 en 5 en realiseren 
van een kapverhoging, -planologisch 
afwijken, -bouwen, 19 juni 2018
• Reeweg 75 I, vervangen kunstgras 
korfbalveld en aanleg nieuw veld incl. 
drainage, verharding en veldverlichting, 
-bouwen, -aanleggen, 19 juni 2018
• Reeweg 75 I, aanleg natuurgrasveld 
met ballenvangers en veldverlichting op 
complex van DVS69, -bouwen, -aanleg-
gen, 19 juni 2018
• Wassenaar van Obdampark 5, vellen 
1 watercipres (particulier), -houtopstand 
vellen, 21 juni 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.

Ontwerpomgevingsvergunning 
‘Optimalisatie Noordeinde’ – rectificatie
In de publicatie ‘Ontwerpomgevings-
vergunning optimalisatie Noordeinde’ 
waren de locaties van de bestanden 

niet goed opgenomen. Om deze reden 
wordt de ontwerpomgevingsvergunning 
opnieuw gepubliceerd en verschuift de 
termijn om zienswijzen in te dienen een 
week.

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken 
op grond van de Wet al-gemene bepa-
lingen omgevingsrecht (Wabo) en de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
bekend dat vanaf 28 juni 2018 tot en 
met 8 augustus 2018 de ontwerpomge-
vingsvergunning 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-identificatie-
nummer NL.IMRO.0531.pb17Noordein-
de-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 bestem-
mingsplan 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 28 juni 2018 tot en met 8 augustus 
2018 ligt de ontwerpomgevingsvergun-
ning ‘Optimalisatie Noordeinde’ inclusief 

de bijhorende ruimtelijke onderbouwing 
ter inzage. U kunt deze stukken vinden 
op de volgende locaties: 
• Op de website www.ruimtelijkeplan-
nen.nl is het digitale ontwerpbesluit 
geplaatst. Dit kunt u vinden via het 
plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.
pb17Noordeinde-2001.
• Een pdf-versie van de ontwerpom-
gevingsvergunning en de bijhorende 
ruimtelijke onderbouwing zijn geplaatst 
op de gemeentelijke website www.h-i-
ambacht.nl/noordeinde.
• De papieren versie van de stuk-
ken is tijdens de openingsuren in te 
zien in de hal van het gemeentehuis, 
Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-
Ambacht. 
• De bronbestanden zijn te vinden op 
http://ro.h-i-ambacht.nl/0531/F1F55185-
D015-4C50-A8BF-478D4B3576B7/ 

Zienswijzen op  
ontwerpomgevingsvergunning 
Gedurende de termijn van terinzageleg-
ging kan een ieder zienswijzen indienen 
op de ontwerpomge-vingsvergunning en 
de daarbijhorende ruimtelijke onderbou-
wing. U kunt uw zienswijzen tot en met 
8 augustus 2018 schriftelijk indienen 
door deze te richten aan het college 
van burgemeester en wethouders van 
Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 
AA te Hendrik-Ido-Ambacht. Voor het 
indienen van mondelinge zienswijzen 
kunt u uiterlijk 6 augustus 2018 een 
afspraak maken met de heer H. Stolk 
van de afdeling Beleid en Ontwikkeling 
via telefoonnummer (078) 770 2625. 

Officiële publicaties


