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Nieuwe dorpjes in De Volgerlanden
Voorbereidingen in volle gang
Wanneer u nu over de Jacobuslaan rijdt, ziet u aan beide kanten
van de weg diverse veranderingen. Zo zijn er grondwerkzaamheden en is een groot deel van
het gebied aan de noordzijde van
de Jacobuslaan opgehoogd. Dit
zijn de voorbereidingen voor het
laatste gedeelte van woonwijk De
Volgerlanden. Dit gebied noemen
we De Vier Dorpjes.
Terugblik
In april 2017 zijn de stedenbouwkundige plannen voor de ontwikkeling van De Vier Dorpjes in het
noordoosten van De Volgerlanden
toegelicht in Cultureel Centrum
Cascade. Om goed aan te kunnen
sluiten op de bestaande kwaliteit
in de directe omgeving, is bewust
gekozen voor dorpse sferen. Elk
dorpje krijgt een eigen sfeer, namelijk De Laantjes, De Straatjes,
De Hofjes en De Erfjes. De huidige
Jacobuslaan en de nieuwe Dubbele Wetering zullen deze vier dorpjes met elkaar verbinden en zorgen voor de ontsluiting hiervan.
Stand van zaken
Project De Volgerlanden werkt
met stedenbouwkundig adviesbu-

n Gedeelte stedenbouwkundig matenplan De Laantjes en De Straatjes.

Activiteitenkalender

n Dinsdag 12 juni
Van 19.30 - 21.30 uur
Spreekuur politie
Politiebureau
Weteringsingel 1
Meer informatie over de
activiteiten kunt u vinden op
www.h-i-ambacht.nl

Toetsen verkeerskennis
Het verkeer leren leerlingen niet
alleen uit een boekje, want ver-

Naturalisatie

Informatie
Wilt u meer weten over de ontwikkeling in dit oostelijk deel
van De Volgerlanden en De
Vier Dorpjes? Kijk dan op de
website www.devolgerlanden.nl
of volg het via de sociale media
@devolgerlanden.

Gooi uw afval in de bak
Praktisch Verkeersexamens op bassischolen
De groepen 7 en/of 8 van de basisscholen in Hendrik-Ido-Ambacht
hebben op donderdag 5 april 2018
het VVN theoretisch Verkeersexamen
afgelegd. Op dinsdag 5 juni stappen
de leerlingen op de fiets voor het
praktisch Verkeersexamen. Tijdens
dit verkeersexamen wordt getoetst
of de leerlingen de verkeerskennis beheersen en voldoende inzicht
hebben in verkeerssituaties.

n Maandag 4 juni
Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

reau OD205 en de betrokken projectontwikkelaars aan de puzzels
van woningen, straten, stoepen,
water, groen en speelruimte voor
het gebied. Voor de dorpjes ten
noorden van de Jacobuslaan, namelijk De Laantjes en De Straatjes
is de hoofdopzet inmiddels uitgewerkt. Hiervoor is een zogenaamd
‘stedenbouwkundig
matenplan’
opgesteld waarin de wegenstructuur en het uitgeefbare woongebied worden onderscheiden. Het
voornemen is om na de zomer
van 2019 te starten met de bouw
van de eerste woningen in het
gebied ten noorden van de Jacobuslaan dat recent is opgehoogd.
Dit gebied valt grotendeels samen met het beoogde dorpje ‘De
Laantjes’. Deze planning is mede
afhankelijk van de voortgang van
de voorbereidingen.

keer is vooral praktijk. Om ze goed
voor te bereiden op de praktijk
kunnen ze de VVN Verkeersexamenapp downloaden. Hier oefenen ze
vragen die zoal verwachten kunnen worden; wie heeft voorrang
op een rotonde, mag je appen op
de fiets, mag je met twee personen op een fiets, etc..
Verkeerseducatieprogramma
Iedereen in de regio Drechtsteden
kan een steentje bijdragen aan
een verkeersveilige regio. ‘SCHOOL
op SEEF’ is het regionale praktische verkeerseducatieprogramma
waaraan gemeenten meedoen. Het
programma is ontwikkeld door het
Regionaal Ondersteuningsbureau
Verkeersveiligheid
Zuid-Holland
(ROV-ZH) in samenwerking met
de regio Drechtsteden. Wilt u
meer weten hierover? Kijk dan op
www.schoolopseef.nl.

Veel mensen ergeren zich aan
zwerfafval. Vooral aan de lege blikjes en plastic flesjes. Wist u dat
een bananenschil er wel een jaar
over doet voordat het is vergaan
en een stukje kauwgom er wel 20
jaar? U kunt hier ook iets aan doen.
Voorkom zwerfafval
Gooi uw zwerfafval in de bak. Dit
zorgt niet alleen voor een schone
en leefbare buurt, maar is ook
beter voor het milieu. Zwerfafval
zorgt voor veel ergernis en trekt
ook ongedierte aan. De gemeente
bestrijdt zwerfval door regelmatig
de straten te vegen. Daarnaast
wordt bij het onderhouden van het
groen, zwerfafval direct verwijderd.
Ook houdt de gemeente de sloten

schoon en wordt drijfvuil verwijderd. Zo werken we samen aan
een schoon Hendrik-Ido-Ambacht.

Wereldmilieudag
Op dinsdag 5 juni organiseert de
Verenigde Naties de Wereldmilieudag. Deze dag staat in het teken
van het milieu met ieder jaar een
ander thema. Dit jaar draait het
om de strijd tegen plastic zwerfafval op onze aarde.

Melding zwerfafval
Hebt u een melding over zwerfafval in de openbare ruimte? Neem
dan contact op met het meldpunt via het telefoonnummer
(078) 770 81 00 of via de website
www.h-i-ambacht.nl/meldpunt.

Terugblik Veteranendag Honden in Ambacht
In de gemeente Hendrik-IdoAmbacht is er een hondenbeleid
vastgesteld. Hierin zijn maatregelen opgenomen waarbij hond en
mens gezamenlijk op een plezierige wijze van de buitenruimte gebruik kunnen maken.

n Van links naar rechts: Anca-Monica
de Graaf, burgemeester Jan Heijkoop,
Elaine Horton en Ehmus Çaha

n Genoeg bij te praten op de 10e Veteranendag van Hendrik-Ido-Ambacht en
Zwijndrecht afgelopen zaterdag in Cultureel Centrum Cascade.

Werkzaamheden die de gemeente
op dit gebied uitvoert zijn onder
andere:
- Het plaatsen van afvalbakken met
dispensers;
- Het maaien van de uitlaatstroken
en losloopgebieden;
- Het schoonzuigen van uitlaatstroken en losloopgebieden;
- Legen van de afvalbakken plus

het bijvullen van de dispensers.
Aan de hondenbezitters vragen
wij, naast een bijdrage in de kosten in de vorm van belasting, om
de hondenpoep altijd op te ruimen
behalve op de uitlaatstroken en
losloopgebieden. Toch blijven de
klachten over hondenpoep hoog.
Dit is jammer. Vooral ook omdat
hondenpoep schadelijk is voor de
volksgezondheid. Om deze reden
wordt er ook veel tijd besteed aan
de communicatie hierover.
Helpt u ook mee om Hendrik-IdoAmbacht schoon en leefbaar te
houden voor iedereen, met of zonder hond?

Sandelingenknoop:
oprit en afrit A16
afgesloten
In het weekend van vrijdag 1 juni
van 22.00 tot maandag 4 juni
05.00 uur zijn de oprit naar en de
afrit van de A16 afgesloten voor
verkeer. U wordt ter plekke omgeleid via omleidingsroutes die met
borden zijn aangegeven.

n 50-jarig huwelijk echtpaar
Hellenthal-Van Hartingsveldt

Fotograaf: Meerten, C. van, 2018
Het echtpaar Hellenthal-Van
Hartingsveldt was op maandag
14 mei vijftig jaar getrouwd.
Loco-burgemeester André Flach
en zijn echtgenote hebben hen
gefeliciteerd met hun gouden
huwelijk.
Het echtpaar heeft vier kinderen en 11 kleinkinderen.

Vernieuwd
De HVC afval-app
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.

Het verkeer stroomt op dit Sandelingenknooppunt vooral in de
spits niet goed door. Om dit te
verbeteren, wordt het knooppunt
aangepast. Naast het aanpassen

Werk in de wijk

van de weg kunt u zelf ook helpen
om de bereikbaarheid te verbeteren. Hoe? Door minder vaak in de
spits te rijden!
Actuele informatie over de geplande werkzaamheden is te vinden op
www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden.
U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat via telefoonnummer (0800)
8002 (gratis).

Kaartgegevens ©2018 Google

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

➋	Vrouwgelenweg; vervangen van beschoeiing; blijft toegankelijk

De glasbak bestaat
40 jaar!

voor bestemmingsverkeer voor bewoners en hulpdiensten
9 april tot en met 1 juni 2018

➌

HENDRIK-IDOAMBACHT
DOET
GLAS IN ‘T BAKKIE

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.

Van der Eijndestraat, Scheltingastraat en Van Valckesteinstraat
 rootschalig onderhoud. Werkzaamheden worden gefaseerd uitG
gevoerd. Omleiding verkeer met bebording. Rioolreconstructie
Van de Eijndestraat start 16 mei. Half mei tot eind augustus 2018

➍	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

➎	Graaf

Willemlaan, weggedeelte tussen de Antoniuslaan en de
Pompe van Meerdervoortsingel; grootschalig onderhoud. Omleiding verkeer met bebording
14 mei t/m 22 juni

➐

Hoge Kade; nieuwbouw binnenbad zwembad De Louwert
vanaf heden tot juni 2019

➑

Sandelingenknoop: oprit en afrit A16 afgesloten
	In het weekend van vrijdag 1 juni van 22.00 tot maandag 4 juni
05.00 uur zijn de oprit naar en de afrit van de A16 afgesloten
voor verkeer. U wordt ter plekke omgeleid via omleidingsroutes
die met borden zijn aangegeven. Informatie: www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden. U kunt ook bellen met de Landelijke
Informatielijn van Rijkswaterstaat via telefoonnummer 0800 8002 (gratis).

➒

Pruimengaarde; vervangen antisliplaag fietsbrug;
Duurt twee dagen

➓

Bouquet en De Oordenweg, bruggetje afgesloten.
Van 11 juni 2018 tot en met 13 juli 2018; werkzaamheden

11 	Van Kijfhoekstraat tussen De Raadtweg en De Pompe van

Meerdervoortsingel; rioolreconstructie;
4 juni tot eind september 2018

Overige werkzaamheden, op diverse plaatsen:
•	Veegwagen, maaien en schoffelen in hele gemeente,
doorlopend;
•	Rooien, stobben, inboet/aanplant van bomen in de gemeente
tot eind mei 2018 jaarlijkse onderhouds-/schoonmaakbehandeling kunstwerken in de openbare ruimte op diverse locaties,
maand april (op de website van de gemeente kunt u alle informatie vinden over de kunstwerken in de omgeving)

Agenda raadsvergadering
Maandag 4 juni 2018, 20:00 uur, Raadzaal gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende vaste punten: opening, vaststelling van de agenda,
spreekrecht burgers, vragenhalfuurtje raadsleden, notulen raadsvergadering 15 mei
2018, lijst van ingekomen stukken en eventuele mededelingen, het comptabiliteitsbesluit en de sluiting.
Op grond van de adviezen van de raadscommissie zijn de raadsvoorstellen onderverdeeld in hamerstukken (H) en debatstukken (D).
De raad behandelt de volgende voorstellen:
Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden – Financiën
7.1 (H)	Zienswijze jaarstukken 2017 en begroting 2019 GR Drechtsteden, GR Veiligheidsregio, Dienst Gezondheid & Jeugd, Drechtwerk, Omgevingsdienst ZHZ,
Bureau Openbare Verlichting, Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde, Koepelschap Buitenstedelijk groen en GR Gevudo
7.2
Bespreken coalitieprogramma
7.3 (H)	Benoemen leden agendacommissie en lid auditcommissie c.a. Drechtraad
Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken
8.1 (H) Vervangen kunstgrasveld korfbal 2018

Ruimtelijke Zaken – De Volgerlanden
Geen raadsvoorstellen
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 Vergaderstukken in raadsinformatie.
Wilt u uw mening geven over een agendapunt? 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 e-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. Ten slotte
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.

www.h-i-ambacht.nl/werkindewijk

Gouden
huwelijk

Drechtstedendinsdag 5 juni 2018
Op 5 juni 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.
Tijdens deze Drechtstedendinsdag komt de Provincie Zuid-Holland op bezoek om kennis te maken met de nieuwe raadsleden van de Drechtsteden.
De Drechtstedendinsdag begint om 17:00 uur met een Informatiemarkt over Informatietechnologie. Tijdens deze Informatiemarkt worden nieuwe, toepasbare ontwikkelingen
op technisch en IT gebied gedemonstreerd en toegelicht.
Om 18.00 is de gezamenlijke maaltijd.
Om 19.00 uur start de Carrousel Integraal, onder het motto “Zuid-Holland ontmoet”.
Deze bijeenkomst in de raadszaal start met een gezamenlijk welkom, waarna er twee

workshops gegeven worden in de raadszaal en in zaal De Kooij, over Klimaat en Bereikbaarheid. Vóór en na deze kennismakingsbijeenkomst zijn er statafels met informatie ingericht in de hal op de begane grond in het gemeentehuis.
Om 21.00 uur start de Drechtraad, waarin de benoemingen van leden voor diverse
commissies op de agenda staan.
Na de Drechtraad starten rond 21.15 uur de Carrousels Bestuur & Middelen en Sociaal.
In de Carrousel Bestuur & Middelen staan onder meer de Jaarrekening 2017 en de
Primaire begroting 2019 op de agenda.
In de Carrousel Sociaal staat het onderwerp Bestandsontwikkeling maatwerkvoorziening Wmo centraal.
Meer informatie
Meer informatie in het Raadsinformatiesysteem van de Drechtraad.
Heeft u vragen? Stuur ze aan regiogriffie@drechtsteden.nl

Officiële publicaties
BEKENDMAKINGEN
Terinzagelegging ontwerpwijzigingsplan
‘De Volgerlanden-Oost, nader wijzigingsplan gebied C1-C2’, Hendrik-IdoAmbacht
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
maken bekend dat op grond van het
bepaalde in artikel 3.9a van de Wet
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht
het ontwerp van het wijzigingsplan ‘De
Volgerlanden-Oost, nader wijzigingsplan
gebied C1-C2’ ter inzage ligt van donderdag 31 mei 2018 tot en met woensdag 11 juli 2018.
Inhoud van het ontwerpwijzigingsplan
Voor het gebied C1-C2 in De
Volgerlanden-Oost is op 19 juni 2017
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
(ongeveer een jaar later) dienen gelet
op de beoogde (bouw)ontwikkelingen
nog enkele wijzigingen doorgevoerd te
worden voor een tot in de details kloppend juridisch-planologische kader.
De door te voeren wijzigingen hebben betrekking op gebied C1-C2 in De

Volgerlanden-Oost:
• de locatie voor de gestapelde
woningen dient ongeveer 150 meter in
zuidwestelijke richting te worden verplaatst;
• er is een aantal zeer kleine grenscorrecties tussen verschillende bestemmingsvlakken nodig.
Deze wijzigingen passen niet binnen
de grenzen van het vigerende plan,
maar zijn dermate beperkt van aard,
dat gebruik gemaakt kan worden van
de wijzigingsbevoegdheden uit het geldende moederplan.
Het wijzigingsplan ‘De VolgerlandenOost, nader wijzigingsplan gebied C1-C2’
geeft toepassing aan die wijzigingsbevoegdheden, zodat daarmee de bovengenoemde wijzigingen kunnen worden
doorgevoerd.
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
noorden 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.

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

Stukken ter inzage
Van donderdag 31 mei 2018 tot en met
woensdag 11 juli 2018 ligt het ontwerp
van het wijzigingsplan ‘De VolgerlandenOost, nader wijzigingsplan gebied
C1-C2’ met de bijbehorende stukken
ter inzage. Het ontwerpwijzigingsplan
is in te zien op de site www.ruimtelijkeplannen.nl, onder publicatienummer
NL.IMRO.0531.bp06VolgerlOstWP01-2001.
Tevens 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 papieren versie is tijdens de openingsuren in te zien in de hal van het
gemeentehuis, Weteringsingel 1 te
Hendrik-Ido-Ambacht.
Zienswijzen
Gedurende de terinzagelegging kan
een ieder een zienswijze indienen over
het ontwerpwijzigingsplan. Schriftelijke
zienswijzen moeten worden gericht
aan het College van Burgemeester en
Wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht,
Postbus 34, 3340 AA Hendrik-IdoAmbacht. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen dient u vóór 11
juli 2018 contact op te nemen met de
projectleider, de heer R. de Waele, te
bereiken via doorkiesnummer (078) 770
2751.

ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERONDERING/BIJZONDERE
WETTEN
Verleende vergunningen/ontheffingen*
• Het organiseren van de avondwandelvierdaagse van 28 t/m 31 mei 2018
met start en einde op het terrein van
Korfbalvereniging DVS ‘69, Reeweg 75,
datum bekendmaking 22 mei 2018.
• Het produceren van versterkt geluid
tijdens de wandelvierdaagse van 28 t/m
31 mei 2018 van 18:00 tot 21:30 uur,
datum bekendmaking 22 mei 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.

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

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Nieuwe aanvragen
omgevingsvergunning*
• Langengriend 54, plaatsen dakkapel
voordakvlak, -bouwen, 22 mei 2018
• van Polanenstraat 2, realiseren van
een bijgebouw en verbreden van de
bestaande uitrit, -bouwen, -uitweg
maken, hebben of veranderen, 18 mei
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) op
telefoonnummer 14078.
• Aert Schoumanstraat 4, plaatsen dakkapel voordakvlak, -bouwen, 25 mei
2018
• Voorn 120, bouwen van een woning,
-bouwen, planologisch afwijken, 23 mei
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 14078.

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 30 mei 2018

