
Drie Koninklijke onderscheidingen 

Gemeentenieuws
Woensdag 2  mei 2018

Activiteitenkalender

n	 Vrijdag 4 mei  
 Van 18.45 - 20.30 uur
 Dodenherdenking
 Vanaf gemeentehuis

n	 Donderdag 17 mei  
 Van 19.30 - 21.30 uur
 Spreekuur politie
 Politiebureau 
 Weteringsingel 1

n	 Dinsdag 22 mei
 Om 20.00 uur 
  Commissie W.O.S.
 Raadzaal gemeentehuis

n	 Woensdag 23 mei
 Om 20.00 uur 
  Commissie RZ – 
 De Volgerlanden
 Raadzaal gemeentehuis

n	 Donderdag 24 mei
 Om 20.00 uur 
 Commissie A.B.A.-Financiën
 Raadzaal gemeentehuis

n	 Maandag 4 juni
 Om 20.00 uur 
 Raadsvergadering
 Raadzaal gemeentehuis 

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

De dag voorafgaand aan Koningsdag verraste burgemeester Jan He-
ijkoop drie inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht; ze kregen een konink-
lijke onderscheiding. Dit jaar werden de onderscheidingen in privésfeer 
opgespeld. Zo zijn mevrouw Osseforth en de heer Sierat benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau en de heer Van der Meijde tot Rid-
der in de Orde van Oranje-Nassau. In welke riddergraad iemand wordt 
benoemd, hangt af van de uitstraling en de betekenis van de maat-
schappelijke verdiensten. Bijvoorbeeld: beperken de maatschappelijke 
verdiensten zich tot de gemeentegrens, dan wordt meestal de graad 
Lid toegekend. Als de verdiensten een meer regionale of landelijke 
uitstraling, dan wordt vaak de graad Ridder toegekend.

Mevrouw Annelies Osseforth-Kop-
pers (1964) zet haar al bijna 30 
jaar in voor de Rooms-Katholieke 
kerk in Hendrik-Ido-Ambacht en 
Zwijndrecht. Naast veel organi-
satorische taken gaat haar hart 
vooral uit naar de pastorale zorg 
voor ouderen, zieken en mensen 
die eenzaam zijn. Zij coördineert 
alle bezoeken en schoolt de vrij-
willigers. Haar maatschappelijke 
betrokkenheid toonde zij ook 
bij haar inzet voor het Wonen-
LerenZorg traject in Gorinchem. 
Als coördinator spande zij zich in 
om jongeren van het Gymnasium 
Camphusianum Gorinchem, om-
wonende senioren en maatschap-
pelijke partners dichter tot elkaar 

te brengen. Ook organiseerde zij 
de maatschappelijke stages op 
dit gymnasium. Dit beviel zo goed 
dat de stages nog steeds door-
gaan ondanks dat de wettelijke 
verplichting is afgeschaft. 

De heer Wil Sierat (1949) danst 
al sinds 1986 iedere donderdag-
avond met mensen met een ver-
standelijke beperking. Daarnaast 
organiseert hij de jaarlijkse ui-
tjes en feestjes voor deze dans-
groep. Hij is penningmeester van 
de Stichting Artistieke activitei-
ten voor verstandelijk beperkten 
(AAVB), die door hem is opge-
richt. Bij voetbalvereniging RVVH 
in Ridderkerk is de heer Sierat 
penningmeester, bestuurslid en 

aanspreekpunt voor de eigen le-
den en bestuurders van de be-
zoekende club. In goede en ook 
slechte tijden toont de heer Sierat 
zijn gevoel voor verantwoordelijk-
heid, zowel naar de dansgroep als 
naar de voetbalvereniging.  Hij 
biedt altijd een luisterend oor aan 
wie dat nodig heeft!

De heer Gerard van der Meijde 
(1942) kreeg voetbal met de 
paplepel ingegoten. Vanzelfspre-
kend ging zijn inzet voor het lo-
kale amateurvoetbal over inzet op 

plaatselijk en landelijk niveau. Hij 
was afgevaardigde amateurvoet-
bal/bondsafgevaardigde bij de 
KNVB. Voor de Belangenorganisa-
tie Zaterdagvoetbal Verenigingen 
(BZV) heeft hij zich als vicevoor-
zitter ingespannen tot de fusie in 
2013. Voor de voetbalvereniging 
Tot Ons Genoegen Rotterdam 
(“T.O.G.”R.) heeft hij gedurende 
30 jaar diverse functies vervuld. 
Hij wordt geprezen om zijn onuit-
puttelijke feitenkennis, vasthou-
dendheid, overtuigingskracht en 
tomeloze inzet.

Vrijheid
De meeste mensen denken vaak dat nu in de 21ste eeuw, 

vrijheid hier in Nederland vanzelfsprekend is.
Toch betwijfel ik dat.

Hier in Nederland is er gelukkig geen sprake van oorlog,
Maar of we echt van vrijheid kunnen spreken.

Het homohuwelijk is officieel toegestaan,
Maar wordt het ook wel echt geaccepteerd?

En de vluchtelingen die hier komen,
Wat vindt men daar werkelijk van?

Laten we samen werken aan echte vrijheid,
Respect en acceptatie voor iedereen!

Winnaar Woordkunstenwedstrijd

n	Winnares Britt Ijsselstein in het midden. Naast haar de twee runner-ups Jonne 
Fikkem en Myrdhin van der Zwet. Aan de buitenkanten de (loco)burgemeester van 
Zwijndrecht en de burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht.

n	Een geslaagde Koningsdag begon feestelijk met de traditionele aubade voor het 
gemeentehuis.

Terugblik Koningsdag

Dit gedicht is van Britt IJsselstein, de winnares van de Woordkunsten-
wedstrijd. Zij leest op vrijdag 4 mei haar gedicht voor in Hendrik-Ido-
Ambacht. Kijk voor het volledige programma van Dodenherdenking op 
www.facebook.com/4.5meihia.



➊  Elzengaarde tussen Boomgaarde en Aardbeigaarde dicht; bouw 
woningen Waterhof

 17 juli 2017 - december 2018 

➋ Sloop Jeugdspeelpark, IJdenhove 230-232
 Start 27 januari – april 2018

➌  Aanleggen middengeleiders Sophialaan ter hoogte van 
 aansluiting Bongerd 
 30 april – 4 mei 2018: rijbaan volledig dicht

➍  Vrouwgelenweg; vervangen van beschoeiing; blijft toegankelijk 
voor bestemmingsverkeer voor bewoners en hulpdiensten

 9 april tot en met 1 juni 2018

➎  Sophialaan tussen Langeweg en Ambachtsezoom; 
 asfalteringswerkzaamheden
   30 april – 3 mei 2018: avond- en nachtafsluitingen 
 werkzaamheden tussen 19.00 uur – 06.00 uur 

➏  Vrouwgelenweg ter hoogte van Perenlaantje;  
  uitvoeren van sonderingen, woensdag 16 mei 2018.

➐  Dreef;  werkzaamheden aan het gemaal op het fietspad; voor 
fietsers is een omleidingsroute ingesteld. Voor autoverkeer 
geldt een halve baan afzetting.  

  14 mei t/m 15 juni 2018.

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

pend;
•  rooien, stobben, inboet/aanplant van bomen in de gemeente tot 

eind april 2018 jaarlijkse onderhouds-/schoonmaakbehandeling 
kunstwerken in de openbare ruimte op diverse locaties, maand 
april (op de site van de gemeente kunt u alle informatie vinden 
over de kunstwerken in de omgeving)

Werk in de wijk

Kaartgegevens ©2018 Google
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Feestelijke 
start project 
Watervogels 

Maandelijkse 
alarmering 
sirenes  
Test op maandag 7 mei

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 dan ook 
op maandag 7 mei. Gaat de 
alarmering sirene op een ander 
moment dan dit? Sluit vervol-
gens ramen en deuren en scha-
kel de regionale rampenzender 
Radio Rijnmond, te ontvangen 
op 93.4 FM, in.  

Overtreding illegaal 
boten aanleggen 
Steigers langs de Kerkstraat
We constateren dat er illegaal bo-
ten zijn aangelegd aan de steigers 
langs de Kerkstraat. Dit is niet toe-
gestaan, tenzij u lid bent van Stei-
gervereniging Het Waaltje. Doet u 
dit toch? Dan begaat u een over-
treding (APV art.5:25) en riskeert 
u een proces verbaal door politie 
en/of handhaving.

Bij constatering van deze overtre-
ding wordt een bericht achtergela-
ten en een extra slot aan het vaar-
tuig vastgemaakt om de eigenaar 
van de boot te achterhalen. Het 
is namelijk niet de bedoeling dat 

er boten aan de reeds bestaande 
steigers worden aangemeerd als 
men niet lid is van de vereniging. 
Steigervereniging Het Waaltje laat 
weten dat er momenteel nog zeven 
(te bouwen) steigers beschikbaar 
zijn. Indien u geïnteresseerd bent,  
kunt u reageren per mail naar  
steigervereniging.het.waaltje@gmail.com

Mocht u nog vragen hebben, dan 
kunt u terecht bij Team Veiligheid 
van de gemeente door contact 
op te nemen via telefoonnummer 
14078.

Officiële publicaties

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Nieuwe aanvragen 
omgevingsvergunning*
•Tromplaan 80, plaatsen dakkapel/voor-
dakvlak, -bouwen, 25 april 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 14078.

Verleende omgevingsvergunningen* 
(regulier)
• Hoge Kade 58, brandveilig gebruik 
voor kinderopvang, -brandveilig gebrui-
ken, 25 april 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 14078.

KENNISGEVING 

Ontwerp koninklijk besluit tot aan-
wijzing van onroerende zaken ter 
onteigening in de gemeente Hendrik-

Ido-Ambacht voor de uitvoering van het 
bestemmingsplan De Volgerlanden-Oost 
alsook het op dit plan gebaseerde 
bestemmingsplan De Volgerlanden-Oost, 
uitwerkings- en wijzigingsplan gebied 
C1-C2 van de gemeente Hendrik-Ido-
Ambacht 

Onteigeningsplan De Volgerlanden Oost 
gebied C1-C2

Rijkswaterstaat Corporate Dienst
De burgemeester van Hendrik-Ido-
Ambacht deelt mee dat op verzoek van 
de Minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties, ingevolge artikel 
78 van de onteigeningswet, een ont-
werp koninklijk besluit met de daaraan 
ten grondslag liggende stukken ter 
inzage zal worden gelegd. Het ontwerp 
koninklijk besluit wijst op verzoek van 
de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 
onroerende zaken ter onteigening aan 
die nodig zijn voor de uitvoering van 
het bestemmingsplan De Volgerlanden-
Oost, en voor de uitvoering van het op 
dit plan gebaseerde bestemmingsplan 
De Volgerlanden-Oost, uitwerkings- en 
wijzigingsplan gebied C1-C2. 

Het op het bestemmingsplan gebaseer-
de uitwerkingsplan voorziet in de reali-
satie van een woongebied, waarbinnen 
ten hoogste 478 woningen gerealiseerd 
mogen worden met de daarbij beho-
rende groenvoorzieningen, ontsluitingen 
en water. Op de ter onteigening aan 

te wijzen onroerende zaken zullen vrij-
staande woningen, twee-onder-één-kap-
woningen en rijwoningen met diverse 
bouwhoogtes en kapvormen, en (ont-
sluitings)wegen worden gerealiseerd. 
Tevens zal er water worden gerealiseerd 
op een deel van de ter onteigening 
aan te wijzen onroerende zaken. De te 
onteigenen onroerende zaken omvat-
ten gezamenlijk circa 95 (delen van) 
bouwkavels. 

Aan de ter onteigening aan te wijzen 
onroerende zaken zijn in het bestem-
mingsplan De Volgerlanden-Oost de 
bestemming Wonen - Uit te werken 
en de dubbelbestemming Waarde – 
Archeologie, toegekend. Aan de onroe-
rende zaken zijn in het bestemmings-
plan De Volgerlanden Oost, uitwerkings- 
en wijzigingsplan gebied C1-C2 de 
onderscheiden bestemmingen Verkeer, 
Water, en Woongebied toegekend.

Terinzagelegging
Op de voorbereiding van het koninklijk 
besluit is de uniforme openbare voorbe-
reidingsprocedure van afdeling 3.4 van 
de Algemene wet bestuursrecht van toe-
passing. Het ontwerp koninklijk besluit 
en de, ingevolge artikel 79 van de ont-
eigeningswet, vereiste stukken liggen 
ter inzage op de volgende locaties: 
• gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, 
Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht 
(openingstijden staan op de website 
van de gemeente). 

• Rijkswaterstaat Corporate Dienst, 
Griffioenlaan 2 te Utrecht (alleen op 
afspraak).
Het ontwerp koninklijk besluit en het 
onteigeningsplan liggen ter inzage vanaf 
3 mei 2018 tot en met 13 juni 2018.

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de 
hiervoor genoemde periode schriftelijk 
of mondeling hun zienswijzen over het 
ontwerp koninklijk besluit naar voren 
brengen. Schriftelijke reacties worden 
gericht aan Zijne Majesteit de Koning, 
d.t.v. de Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, 
Rijkswaterstaat Corporate Dienst, 
Afdeling BJV Publiekrecht, onder ver-
melding van dossiernr. 2017-29. Een 
schriftelijke reactie kan per post worden 
verzonden naar Postbus 2232, 3500 GE 
Utrecht of per e-mail naar  
cdloketonteigening@rws.nl.  

Voor nadere inlichtingen over de 
procedure, voor het maken van een 
afspraak als u een zienswijze monde-
ling kenbaar wilt maken of wanneer 
u het ontwerpbesluit in Utrecht wilt 
komen inzien, neemt u contact op met 
Rijkswaterstaat Corporate Dienst, de 
heer J.N. Baalbergen, mobiele nummer 
06-46131163; bij geen gehoor mobiele 
nummer 06-11526107.

Hoorzitting
In het kader van deze procedure is 

een hoorzitting gepland. Voor dege-
nen die in hun zienswijzen te kennen 
hebben gegeven van de gelegenheid 
gebruik te willen maken om te worden 
gehoord, vindt deze hoorzitting plaats 
op 28 juni 2018 om 11.00 uur in het 
gemeentehuis van Hendrik-Ido-Ambacht, 
Weteringsingel 1. Hiervoor wordt geen 
afzonderlijke uitnodiging verzonden.

BEKENDMAKING

WET MILIEUBEHEER
Op 5 april 2018 is een melding 
ontvangen in het kader van het 
“Activiteitenbesluit milieubeheer”. Het 
gaat over het veranderen van een 
horecapand gelegen ten hoogte van de 
Rijksweg A16 afslag 23 te Hendrik-Ido-
Ambacht. 
De verandering betreft het ombouwen 
van het pand in een La PLace res-
taurant. Deze melding is afgehandeld 
onder zaaknummer Z-18-333783.
 
Indien daaraan behoefte bestaat 
kunnen, onder verwijzing naar het 
zaaknummer, inlichtingen worden inge-
wonnen 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.

n	Dinsdag 24 april vond het feeste-
lijke startmoment voor project Water-
vogels in De Volgerlanden plaats. De 
toekomstige bewoners van 51 nieuw-
bouwwoningen waren aanwezig voor 
de eerste officiële paal en een gezel-
lige ontmoeting. n	Wilt u meer weten over de ziekte dementie? Meld u dan voor donderdag 10 mei aan 

voor deze inloopochtend over geheugensteun.



Officiële publicaties
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:

Martinez Ortega, E, 
geboortedatum 02-01-1978, 
datum uitschrijving 15-03-2018 

Het laatst in de basisregistratie perso-
nen (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.

WIJZIGING ARCHIEFBESCHEIDEN EN 
PERSONEELSDOSSIERS
Het college van burgemeester en wet-
houders maakt bekend dat zij op 19 
juni 2017 het Besluit tot vervanging van 
archiefbescheiden en personeelsdossiers 
heeft vastgesteld. Het besluit treedt op 
2 mei 2018 in werking.
 
Ter inzage
Het Besluit tot vervanging van archief-

bescheiden en personeelsdossiers ligt 
met ingang van 2 mei gedurende 6 
weken voor een ieder ter inzage in de 
publiekshal van het gemeentehuis.
Een ieder kan op verzoek tegen beta-
ling van de kosten een afschrift krijgen 
van de genoemde besluiten.

Het is wettelijk niet mogelijk om 
een zienswijze, of bezwaar tegen dit 
Aanwijzingsbesluit in te dienen.

Voor vragen over deze bekendmaking 
kunt u contact opnemen met mevrouw 
P. Knopper, afdeling Bestuurszaken,  
via telefoonnummer 14078.

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 2 mei 2018


