Gemeentenieuws

Woensdag 29 augustus 2018

Verrassende demonstraties van politie op Zomerparkdag

“Het is best wel spectaculair hoe we bikes inzetten!”
Tijdens de Zomerparkdag is ook de politie Ambacht aanwezig. Behalve
een kunstmarkt en een stepwedstrijd, presenteren ook de hulpdiensten
zich op zaterdag 1 september. “Dit jaar geven wij wijkdemonstraties;
agenten op bikes die een aanhouding doen met behulp van een fiets”,
vertelt wijkagent Ton Brouw.

n De Zomerparkdag is bij uitstek een dag voor wijkagenten om zich te presenteren
aan hun burgers. Zij vangen niet alleen boeven en schrijven bekeuringen uit, maar
zijn in de breedste zin van het woord ook bezig met het publiek.

“Omdat wij een goede samenwerking met de gemeente Ambacht
hebben, presenteren de hulpdiensten zich om de twee jaar aan
het publiek. Zo hebben we demonstraties verzorgd als een aanhouding en een automobilist uit
een auto bevrijden samen met de
brandweer. Daarnaast zijn er ook
hulpmiddelen aanwezig, zoals een
ME-bus, een politieauto en een
-motor.”
Ton beschrijft hoe de dag start:
“De dag start in de vroege ochtend; de verkeersregelaars zetten kruispunten af en nemen hun
posities in waar geen doorgaand
verkeer mogelijk is. Daarna is er

een gezamenlijke briefing met onder andere de gemeente, de verkeersregelaars en de wijkagenten.
Iedereen bepaalt zijn prioriteiten
op die dag en neemt het programma door. Rond een uur of 9.30 begint vervolgens de grote aanloop
naar de Zomerparkdag.”
Hoe presenteren de hulpdiensten
zich?
“Wij geven twee keer 30 minuten
een demonstratie; in de ochtend
en in de middag. Twee agenten op
bikes verzorgen de demonstratie
en een andere agent is figurant.
De bikers gebruiken dus een fiets
als hulpmiddel om hun taak af te

ronden, bijvoorbeeld agressief publiek op afstand houden of een
arrestatie doen. Het is best wel
spectaculair hoe ze die fiets inzetten om iemand in de boeien te
slaan!
Aan het einde van de dag is er
ook een gezamenlijke demonstratie met de brandweer en de
GGD, bijvoorbeeld een auto die in
brand staat. Iedereen heeft dan
zijn eigen taak. De politie zorgt
dat het publiek weggaat zodat
de hulpverleners veilig hun werk
kunnen doen; de brandweer knipt
de auto open en de GGD doet de
medische zorg. Zo’n gezamenlijke
demonstratie laat zien dat een
ieder vanuit zijn professionaliteit
samenwerkt om een probleem
op te lossen. De gezamenlijke
demonstratie van dit jaar is een
verrassing”, zegt de wijkagent
met een glimlach.

PLUS krijgt certificaat SamenDementievriendelijk
Activiteitenkalender
n Woensdag 29 augustus
Vanaf 20.00 uur
	Commissie ABA – Financiën
/ RZ – De Volgerlanden
Raadzaal gemeentehuis
n Donderdag 30 augustus
Vanaf 20.00 uur
Spreekuur politie
Politiebureau
Weteringsingel 1
n Maandag 3 september
Van 16.00 tot 18.30 uur
Wmo Adviesraad
Gemeentehuis
Hendrik-Ido-Ambacht
n Zaterdag 1 september
Van 10.00 tot 17.00 uur
Zomerparkdag
n Maandag 10 september
Vanaf 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis
Meer informatie over de
activiteiten kunt u vinden op
www.h-i-ambacht.nl

De eindscores zijn verzameld door
bedrijfsleider Rob Dankers; alle
personeelsleden van PLUS Alfred
Koehoorn hebben de online training Omgaan Met Dementie voor
winkelpersoneel succesvol behaald! Dus ontving hij het certificaat SamenDementievriendelijk.
“Ik ben enorm trots op de inzet
van onze medewerkers, die de training dementie met succes hebben
afgerond. Dit initiatief past perfect
in ons doel om onze servicegraad
en klantvriendelijkheid hoog te
houden. Over bijvoorbeeld twee
jaar doet het winkelpersoneel een
opfriscursus. Alle nieuwe medewerkers moeten de online training
doen en behalen voordat ze aan
het werk mogen. Zo krijg je gemotiveerde mensen, want ze hebben
er wat voor gedaan om hier te mo-

gen werken”, aldus Dankers.
Wethouder Van Die is lovend: ‘’Het
is erg belangrijk dat dementerenden kunnen blijven winkelen.
Rondom de PLUS op het Louwersplein zijn veel ouderen woonachtig; ik ben erg blij dat zij hier het
voortouw in hebben genomen en
ik hoop dat andere supermarkten
in Ambacht gaan volgen.”
Ook Alzheimer Nederland was aanwezig bij de uitreiking. “Het is heel
belangrijk en fijn dat de gemeente
als dementievriendelijke gemeente
de cursus aanbiedt. Het is ook super dat het team Dementievriendelijke gemeente Hendrik-Ido-Ambacht zich hier zo voor inspant, de
cursus opzet en aanbiedt aan alle
winkeliers in de woonplaats”, zegt
Wenny van der Hee.

Eerste huwelijk in
vernieuwde raadzaal

SamenDementievriendelijk aan Rob Dankers, bedrijfsleider Plusmarkt op het Louwersplein. Wanneer u de PLUS binnenloopt, ziet u links boven de sticker van Dementievriendelijk. Hét bewijs dat deze supermarkt zich sterk inspant om iedereen welkom
te heten en op plezierige wijze zijn boodschappen te laten doen, ook mensen met
dementie. Een fantastisch initiatief!

Laatste kans: uiterlijk
vrijdag 31 augustus
Wil jij ook meedoen met de Zomerfoto-actie
#VolgerlandenZomerfoto? Dat kan nog! Stuur je foto
dan uiterlijk aanstaande vrijdag
31 augustus 2018 per mail naar
devolgerlandenambacht@gmail.
com of deel hem openbaar via
Facebook, Twitter of Instagram
@devolgerlanden en #Volger-

Werkzaamheden
A15, A16 en A38
Van maandag 3 september
tot en met vrijdag 7 september wordt er in de nacht tussen 21.00 uur en 05.00 uur
aan de weg gewerkt bij de
toegangswegen naar de A15,
A16 en A38. Rijkswaterstaat
vervangt hier de signaalgevers. Met borden worden de
omleidingsroutes
aangegeven. Uw reistijd kan hierdoor
iets langer zijn dan normaal.
Kijk voor meer informatie op
www.rijkswaterstaat.nl.

n Donderdag 23 augustus overhandigde wethouder Steven van Die het certificaat

De heer Bal en mevrouw De Wit
werden vrijdag 24 augustus in de
echt verbonden. Een feestelijke
dag voor hen én voor heel Ambacht. Dit huwelijk is namelijk het
eerste in onze vernieuwde trouwen raadzaal!

De heer Van Groningen had de eer
om het huwelijk te sluiten: “Natuurlijk vind ik het bijzonder dat ik
het eerste huwelijk in een nieuwe
raadzaal mag voltrekken, maar
voor mij is ieder huwelijk bijzonder.”

landenZomerfoto. Lees ook de
voorwaarden bij deze actie op
www.devolgerlanden.nl.
Voor iedereen die een foto instuurt, hebben wij een waardebon
voor twee ijsjes bij Verhage Volgerlanden. Daarnaast kiezen wij een
aantal winnaars voor een mooie
prijs!

Test op maandag 3 september
In heel Nederland worden deze
sirenes maandelijks op de eerste maandag om precies 12.00
uur getest. Dit gebeurt op
maandag 3 september. Gaat de
alarmering sirene op een ander
moment dan dit? Sluit vervolgens ramen, deuren en schakel
de regionale rampenzender Radio Rijnmond, te ontvangen op
93.4 FM, in.

Fiets gratis
graveren
Vandaag kunt u tussen 10.00
uur en 16.00 uur bij de weekmarkt van De Schoof uw fiets
gratis laten graveren en in het
register van Dienst Wegverkeer
(RDW) laten zetten. Op die manier kan u altijd als eigenaar
van uw fiets worden achterhaald als deze gestolen is.

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

➋	Heulpad;

restauratie werkzaamheden. Algehele afsluiting fietstunnel.
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

➎	Van Kijfhoekstraat tussen De Raadtweg en De Pompe van Meerdervoortsingel; rioolreconstructie;
4 juni tot medio september 2018

➏

www.h-i-ambacht.nl/werkindewijk

Maandelijkse
alarmering
sirenes

Werk in de wijk

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

➐	Koolwijk; restauratie werkzaamheden. Algehele afsluiting fietstunnel.
8 september 2018
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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, straks een betere doorstroming
3 september tot eind december 2018

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

Drechtstedendinsdag 4 september 2018
Op 4 september 2018 vindt er weer een Drechtstedendinsdag plaats, dit keer in het Gemeentehuis van Papendrecht.
Tien keer per jaar vergaderen de Drechtraadsleden over
onze regio. Dit wordt Drechtstedendinsdag genoemd.
Deze eerste Drechtstedendinsdag na het zomerreces begint
om 17.30 uur met de traditionele barbecue, deze keer dus
in het Gemeentehuis van Papendrecht.

Om 19.30 uur start de Drechtraad in de raadszaal van het
gemeentehuis.
Op de agenda staan, naast een aantal hamerstukken, de
benoeming van het Drechtstedenbestuur en de vaststelling
van de Groeiagenda 2030.
Om 20.45 uur start de gecombineerde Carrousel Sociaal
en Bestuur & Middelen, waarin een interessante discussie

wordt verwacht over de Toekomst van het Sociaal domein
in de Drechtsteden.
Het belooft een interessante avond te worden!
Meer informatie
Meer informatie in het Raadsinformatiesysteem van de
Drechtraad.
Hebt u vragen? Stuur ze aan regiogriffie@drechtsteden.nl.

Officiële publicaties
AMBTSHALVE
UITSCHRIJVINGEN
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:
Burghouwt, M., geboortedatum 15-091994, datum uitschrijving 26-06-2018
As, R. van, geboortedatum 23-12-1958,
datum uitschrijving 26-06-2018
Rozema, M., geboortedatum 30-10-1973,
datum uitschrijving 26-06-2018
Samim, F., geboortedatum 25-04-1996,
datum uitschrijving 26-06-2018
Athanasse, M.D., geboortedatum 04-011978, datum uitschrijving 26-06-2018
Het laatst in de basisregistratie personen (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 doorgegeven aan allerlei instellingen, zoals:
belastingdienst, uitkeringsinstanties,
pensioenfondsen en zorgverzekeraars.
Deze wijziging heeft gevolgen voor
voorzieningen, zoals: toeslagen, uitkeringen, 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 wethouders, Postbus 34, 3340 AA HendrikIdo-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 telefoonnummer

waarop u overdag bereikbaar
bent; de datum en uw handtekening.

BEKENDMAKINGEN
Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Thorbeckestraat
Burgemeester en wethouders maken
bekend, dat zij hebben besloten om in
de Thorbeckestraat 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 gemotiveerd bezwaarschrift daartegen indienen bij het college van burgemeester
en wethouders, Postbus 34, 3340 AA
Hendrik-Ido-Ambacht. De op het besluit
betrekking hebbende stukken liggen
gedurende een periode van zes weken
ter inzage in de publieksruimte van
het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te
Hendrik-Ido-Ambacht.
Herhaalde bekendmaking: vastgesteld
wijzigingsplan ‘De Volgerlanden-Oost,
nader wijzigingsplan gebied C1-C2’,
Hendrik-Ido-Ambacht
Vanwege de vakantieperiode wordt de
volgende bekendmaking

(van 1 augustus jl.) herhaald:
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken
bekend dat met ingang van donderdag
2 augustus 2018 tot en met woensdag 12 september 2018 het op 12 juli
2018 vastgestelde wijzigingsplan ‘De
Volgerlanden-Oost, nader wijzigingsplan
gebied C1-C2’ voor eenieder ter inzage
ligt.

Inhoud van het wijzigingsplan
Ongeveer een jaar geleden, op
19 juni 2017, is voor het gebied
C1-C2 in De Volgerlanden-Oost het
‘Bestemmingsplan De VolgerlandenOost, uitwerkings- en wijzigingsplan
gebied C1-C2’ vastgesteld. Daarmee
is het op 7 november 2011 door de
gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan ‘De Volgerlanden-Oost’
uitgewerkt. Op basis daarvan kan
woningbouw plaatsvinden in dit gebied.
Inmiddels dienen, gelet op de beoogde
bouwontwikkelingen, nog enkele wijzigingen te worden doorgevoerd om het
juridisch-planologische kader voor het
gebied C1-C2 tot in de details kloppend
te maken. Dit zijn de door te voeren
wijzigingen:
• de locatie voor de gestapelde woningen wordt ongeveer 150 meter in zuidwestelijke richting verplaatst;
• een aantal zeer kleine grenscorrecties
tussen verschillende bestemmingsvlak-

ken wordt doorgevoerd.
Deze wijzigingen passen niet binnen
de grenzen van het geldende bestemmingsplan, maar zijn dermate beperkt
van omvang dat wel gebruik gemaakt
kan worden van de wijzigingsbevoegdheden uit dat plan. Het wijzigingsplan
‘De Volgerlanden-Oost, nader wijzigingsplan gebied C1-C2’ geeft toepassing aan
die wijzigingsbevoegdheden. Daarmee
wordt het geldende bestemmingsplan
op bovengenoemde punten gewijzigd.
Het plangebied behelst een aantal stukken grond van beperkte omvang in
het gebied C1-C2 van De VolgerlandenOost. Dit gebied (C1-C2) ligt tussen de
Vrouwgelenweg en de Veersedijk, ten
noordwesten van de Jacobuslaan.
Omdat het kostenverhaal als bedoeld
in de Wet ruimtelijke ordening plaats
vindt via de uitgifte van de gronden, is
de vaststelling van een exploitatieplan
in de zin van afdeling 6.4 van de Wet
ruimtelijke ordening niet vereist.

Zienswijzen en wijzigingen
Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpwijzigingsplan zijn geen zienswijzen
op het plan ontvangen. Op 12 juli 2018
is het wijzigingsplan vastgesteld (onveranderd ten opzichte van het ontwerpplan).

Officiële publicaties
Stukken ter inzage
Het vastgestelde wijzigingsplan ‘De
Volgerlanden-Oost, nader wijzigingsplan gebied C1-C2’ ligt met ingang van
donderdag 2 augustus 2018 gedurende
zes weken (tot en met woensdag 12
september 2018) met de bijbehorende
stukken ter inzage.
Het vastgestelde wijzigingsplan is in te
zien op de site www.ruimtelijkeplannen.
nl, onder plannummer NL.IMRO.0531.
bp06VolgerlOstWP01-3001. Ook zijn de
stukken te raadplegen via de gemeentelijke website www.h-i-ambacht.nl (door
onder ‘ik woon’ op ‘ruimtelijke plannen’
en vervolgens op ‘in procedure’ te klikken). De digitale planbestanden kunnen
worden gedownload van http://ro.h-iambacht.nl/0531/C7C72F70-0533-4F11A80F-E20F6230B044/
De papieren versie is tijdens de openingsuren in te zien in de hal van het
gemeentehuis, Weteringsingel 1 te
Hendrik-Ido-Ambacht.
Procedure beroep en voorlopige
voorziening
Binnen de termijn van ter inzage ligging
is het instellen van beroep tegen het
vaststellingsbesluit mogelijk voor:
- hen die een zienswijze tegen het ontwerp-wijzigingsplan hebben ingediend
en belanghebbende zijn;
- belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs geen zienswijze kenbaar hebben kunnen maken
over het ontwerp van het plan;
- een belanghebbende die bezwaar
heeft tegen veranderingen die bij de
vaststelling van het wijzigingsplan zijn
aangebracht.
Alleen de tweede optie is nog reëel,
omdat er geen zienswijzen zijn ingediend en het plan onveranderd is vastgesteld ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan.
U dient het beroepschrift tegen het
besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan schriftelijk in bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA Den
Haag.
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang
van 13 september 2018. Indien gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend,
wordt de inwerkingtreding van het vaststellingsbesluit opgeschort totdat op
het verzoek is beslist.

Hendrik Ido Ambacht, 28 augustus 2018
Burgemeester en wethouders van
Hendrik Ido Ambacht.
Ontwerpbestemmingsplan
“Waterlandgoed De Noorden”
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken
op grond van artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening bekend dat vanaf
30 augustus 2018 tot en met 10 oktober 2018 het ontwerpbestemmingsplan
‘Waterlandgoed De Noorden’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0531.
bp08Waterlandgoed-2001 ter inzage ligt.

Ontwerpbestemmingsplan
Voor de realisatie van een waterlandgoed aan de Achterambachtseweg is
op initiatief van de eigenaar een plan
voorbereid. Centraal in deze plannen
staat de aanleg van een waterlandgoed
achter de monumentale boerderijen
Vreedebest en Palmhoeve. Het aan te
leggen waterlandgoed resulteert in een
groen landschap met de ontwikkeling
van nieuwe natuur langs en op de
oever van de Waal. Dit landgoed wordt
grotendeels voor het publiek opengesteld. In dit plangebied worden tevens
maximaal zeven woningen mogelijk
gemaakt als onderdeel van het gehele
waterlandgoed.
Ondanks dat de aanleg van het landgoed past binnen het gemeentelijk en
provinciaal beleid op het gebied van
natuur en recreatie, is een aanpassing
van het bestemmingsplan noodzakelijk
om het plan te realiseren. Met het ontwerpbestemmingsplan ‘Waterlandgoed
De Noorden’ wordt de aanleg ervan planologisch mogelijk.

Hogere grenswaarden
Op basis van de Wet geluidhinder is
akoestisch onderzoek uitgevoerd naar
het geluid afkomstig van het wegverkeer rondom het plangebied. Uit
dit onderzoek blijkt dat de maximaal
optredende geluidbelasting als gevolg
van het verkeer op de rijkswegen A15/
A16/ N915 de voorkeursgrenswaarde
overschrijdt en dat er geen doelmatige
geluidmaatregelen aan deze bronnen
mogelijk zijn om de geluidsbelasting te
reduceren. Het vaststellen van hogere
grenswaarden is dan ook noodzakelijk.
Aangezien in het plan maatregelen worden genomen om de geluidsbelasting
te verkleinen tot de maximale ontheffingswaarde, hebben burgemeester en
wethouders dan ook het voornemen

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

om op grond van de Wet geluidhinder
deze als hogere waarden toe te laten.
Hiervoor ligt tevens een ontwerpbesluit
hogere grenswaarden ter inzage.

Stukken ter inzage
Van 30 augustus 2018 tot en met 10
oktober 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Waterlandgoed De Noorden’,
inclusief de onderliggende stukken ter
inzage. U kunt de betreffende stukken
vinden op de volgende locaties:
- De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn geplaatst op
http://ro.h-i-ambacht.nl/0531/0A0FFA704622-4F90-AAE5-32282B0CEA4D/
- Op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl is het digitale
ontwerpbestemmingsplan geplaatst. Dit
kunt u vinden via het plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp08Waterlandgoed-2001.
- Een pdf-versie van het ontwerpbestemmingsplan hebben wij geplaatst op
de gemeentelijke website
www.h-i-ambacht.nl/waterlandgoed.
- De papieren versie van de stukken is tijdens de openingsuren in te
zien in de hal van het gemeentehuis,
Weteringsingel 1 te Hendrik-IdoAmbacht.
Van 30 augustus 2018 tot en met 10
oktober 2018 ligt tevens het ontwerpbesluit hogere grenswaarden ter inzage.
Dit besluit is te raadplegen op de
gemeentelijke website
www.h-i-ambacht.nl/waterlandgoed of
bij de papieren stukken van het ontwerpbestemmingsplan in de hal van het
gemeentehuis aan de Weteringsingel 1
te Hendrik-Ido-Ambacht.

Zienswijzen op ontwerpbestemmingsplan
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan
‘Waterlandgoed De Noorden’. Een zienswijze moet uiterlijk 10 oktober 2018
schriftelijk ingediend worden bij de
gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht,
Postbus 34, 3340 AA te Hendrik-IdoAmbacht.
Zienswijzen op ontwerpbesluit hogere
grenswaarden
In de bovenstaande termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden
zienswijzen indienen op dit ontwerpbesluit hogere grenswaarden. Uw zienswijze moet uiterlijk 10 oktober 2018
schriftelijk worden ingediend bij het col-

lege van burgemeester en wethouders
van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34,
3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht.
Voor het indienen van mondelinge
zienswijzen kunt u gedurende een
periode van drie weken, tussen 10 september 2018 en 1 oktober 2018, een
afspraak maken met de heer R. Veeke
van de afdeling Beleid en Ontwikkeling
via telefoonnummer (078) - 770 2616.
Bekendmaking
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat zij
op 28 september 2018 het Besluit
benoeming en intrekking benoeming
leden bezwarencommissie Hendrik-IdoAmbacht heeft vastgesteld. Het Besluit
benoeming en intrekking benoeming
leden bezwarencommissie Hendrik-IdoAmbacht treedt op 1 september 2018
in werking.

Ter inzage
Het Besluit benoeming en intrekking
benoeming leden bezwarencommissie
Hendrik-Ido-Ambacht ligt met ingang
van29 september 2018 gedurende 6
weken voor een ieder ter inzage in de
publiekshal van het gemeentehuis.
Een ieder kan op verzoek tegen betaling van de kosten een afschrift krijgen
van de genoemde besluiten.
Het is wettelijk niet mogelijk om
een zienswijze, of bezwaar tegen dit
Benoemingsbesluit in te dienen.
Voor vragen over deze bekendmaking
kunt u contact opnemen met Hester
Verhagen, afdeling Bestuurszaken via
telefoonnummer (078) - 770 2667.

ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING/BIJZONDERE
WETTEN
Verleende vergunningen/ontheffingen*
• Het wijzigen van leidinggevenden op
de drank- en horecavergunning van het
Restaurant Select, Reeweg 2, datum
bekendmaking 21 augustus 2018.
• Het collecteren voor Nationaal Jeugd
Fonds Jantje Beton in de extra periode van 24 februari t/m 2 maart 2019,
datum bekendmaking 21 augustus 2018.
• Het organiseren van de Zomerparkdag
op 1 september 2018 van 10:00 tot
18:00 uur op diverse locaties in de
gemeente (opbouw 31 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

vanaf 12:00 uur en afbouw op 1 september 2018 tot 21:00 uur, datum
bekendmaking 23 augustus 2018.
• Het produceren van versterkt geluid
op 1 september 2018 van 08:00 en
18:00 uur op 1 september 2018 op
het gehele evenemententerrein van de
Zomerparkdag, datum bekendmaking 23
augustus 2018.
• Het plaatsen van kampeermiddelen
en overnachten van 31 augustus tot 1
september 2018 in het Baxpark, datum
bekendmaking 23 augustus 2018.
• Het produceren van versterkt geluid
op 1 september 2018 van 09:30 tot
19:00 uur bij Louwersplein 1, datum
bekendmaking 23 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.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Nieuwe aanvragen
omgevingsvergunning*
• Schildmanstraat 72, wijzigen gedeelte
garage naar muzieklokaal en plaatsen
kozijn, -bouwen, -planologisch afwijken,
10 augustus 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 handhaving) via
telefoonnummer 14 078.
Verleende omgevingsvergunningen*
(regulier)
• Aelbert Cuyplaan 8, vellen van 1 berk
(particulier), -houtopstand vellen,
23 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.

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 29 augustus 2018

