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Waterschap zorgt voor gezonde sloten
Wie door Hendrik-Ido-Ambacht
rijdt of loopt, heeft misschien
al gezien dat de watergangen
schoon worden gemaakt. Daar
wordt zelfs een klein bootje voor
gebruikt.
De sloten worden gebaggerd in
opdracht van Waterschap Hollandse Delta. In dit artikel leggen we kort uit wat bagger is en
waarom het belangrijk is dat die
afgevoerd wordt.
Bagger
Bagger is een laag van bezinksel, dode waterplanten en boombladeren die op de bodem van
sloten, singels en meren ligt. Een
natuurlijk proces dus en iets wat

Bedrijfsbezoek Kobout
Activiteitenkalender
n Woensdag 14 februari
Van 19.30 - 21.30 uur
Spreekuur politie
Politiebureau
Weteringsingel 1

45.000 Nederlanders beoordeelden hun gemeente op fietsvriendelijkheid. Houten behaalde de
eerste prijs, Hendrik-Ido-Ambacht
de 25e, de hoogste plaats van gemeenten in onze regio.

n Dinsdag 20 februari
Om 20.00 uur
Commissie RZ
De Volgerlanden
Raadzaal gemeentehuis
n Woensdag 21 februari
Om 20.00 uur
Commissie ABA-Financiën
Raadzaal gemeentehuis
n Maandag 5 maart
Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis
Meer informatie over de
activiteiten kunt u vinden op
www.h-i-ambacht.nl

Compliment
“Omdat we de fiets als heel duur-

‘Ik ben onder de indruk van de
positie die Kobout inneemt in de
Ambachtse samenleving. Zowel
in economisch opzicht als op het
sociale vlak richting medewerkers,
waaronder werknemers die wat
extra begeleiding nodig hebben.’
Wethouder André Flach bracht samen met accountmanager Anouk
van den Heuvel van de gemeente,
een bezoek aan Kobout op 25 januari. Het bedrijf is gevestigd op
de Nijverheidsweg.
Kobout is toeleverancier van be-

Herplant voor zieke en
afgestorven bomen

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

Er is een vergunning afgegeven
voor de kap van 165 bomen in
Hendrik-Ido-Ambacht. Van deze
165 bomen zijn er 85 afgestorven,
of zij hebben een zeer slechte conditie.
Ook de overige 80 bomen hebben
een, weliswaar iets betere, maar
nog steeds sterk verminderde conditie. De bomen kunnen een gevaar vormen voor de directe omgeving en zijn door ons niet goed
meer te onderhouden. Om welke
bomen het precies gaat, kunt u
zien op www.h-i-ambacht.nl, onder
‘ik woon/Ambachts groen/bomenkap’.
Plantlocaties in onderzoek
Dit jaar verwijderen we op meerdere plekken bomen, maar we zor-

Meer informatie over het baggerwerk vindt u op de website
van
het
Waterschap,
www.wshd.nl/baggeren.

zaam vervoermiddel zien en we
ons daar voor inzetten, gaan we
er hard aan werken om nog fietsvriendelijker te worden”, zegt wethouder duurzaamheid Floor van de
Velde. “In de eerste plaats voor de
fietsers in onze gemeente. Maar
als we er een hogere plaats in de
ranglijst mee kunnen halen, is dat
een mooi compliment voor onze
inspanningen.”
Meer informatie vindt u op
www.fietsersbond.nl.

vestigingsmaterialen voor bouw,
handel en industrie en heeft ruim
80 medewerkers in dienst. Het bedrijf werkt nauw samen met werkvisie De Hoop, waar veel inpak- en
assemblagewerk voor hen wordt
verricht. Elders kan dit misschien
goedkoper, maar Kobout vindt het
belangrijker om iets te doen voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het bedrijf kocht onlangs het aangrenzende pand om
op termijn een logistiek centrum
te ontwikkelen.

Maandag
maandelijkse
test sirenes

De sirenes worden in heel Nederland maandelijks op iedere
eerste maandag van de maand
om 12.00 uur precies getest.
Dat gebeurt ook op maandag 5
februari. Gaat de sirene op een
ander moment dan de eerste
maandag van de maand, dan
doet u het volgende: Sluit ramen en deuren en schakel de
regionale rampenzender Radio
Rijnmond in. Radio Rijnmond is
te ontvangen op 93.4 FM.

Gezonde sloten
Door de bagger te verwijderen,
blijven de sloten diep en breed
genoeg om water af- en aan te
voeren. Ook komt er dan meer
zuurstof, ruimte en licht in de
sloot en dat is weer goed voor de
flora en fauna in en om de sloot.
Alle sloten en singels worden
eens in de 6 of 7 jaar gebaggerd.

Fietsvriendelijke
gemeente
Hendrik-Ido-Ambacht is een fietsvriendelijke gemeente, blijkt uit
onderzoek door de Fietsersbond.

n Maandag 19 februari
Om 20.00 uur
Commissie WOS
Raadzaal gemeentehuis

altijd doorgaat. De bodem van
sloten stijgt door de bagger gemiddeld 1 centimeter per jaar.

Dinsdag 6 februari: themabijeenkomst op Drechtstedendinsdag

Lezing Jacques Wallage
Dinsdag 6 februari geeft Jacques
Wallage op Drechtstedendinsdag
in Papendrecht een lezing over de
veranderende rol van het raadslid in het openbaar bestuur. Deze
unieke lezing is van 17.00 uur tot
18.30 uur in het gemeentehuis van
Papendrecht en is voor iedereen
gratis toegankelijk.

gen ook voor herplant. We bekijken op dit moment welke plekken
voor die herplant het meest geschikt zijn. Als het kan, dan kiezen
we voor herplant op dezelfde plek.

Jacques Wallage
‘Besturen is steeds meer het activeren van andermans verantwoordelijkheid’. Dat stelt Jacques Wallage in een essay in Binnenlands
Bestuur, geschreven ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van de Raad voor het openbaar
bestuur. De oud-burgemeester van
Groningen en prominent PvdA-politicus probeert daarin de vraag te

beantwoorden hoe het openbaar
bestuur zich dient te verhouden
tot de burger. ‘Het Nieuwe Besturen vraagt om bescheiden politici,
nieuwsgierige ambtenaren en voor
betrokken burgers: ruimte voor
zelfbestuur. Dan wordt democratie
meer dan politiek alleen’.
Op uitnodiging van de Drechtraad neemt Wallage u vanuit zijn
expertise en ervaringen in zijn lezing graag mee in de veranderde
rol van het openbaar bestuur en
daagt hij u uit om hierover van gedachten te wisselen.

Aanmelden
U kunt zich voor deze bijeenkomst
aanmelden via het e-mailadres
regiogriffie@drechtsteden.nl of
tel. 078 – 770 3959.

Warme
truiendag

De keerlus is alleen voor
vrachtwagens

Vrijdag 2 februari vieren we
weer Warmetruiendag! Op die
dag gaat Nederland energieverspilling te lijf: door de verwarming lager te zetten. Meedoen
is simpel: zet de verwarming
lager, trek een warme trui aan
en bespaar gezellig en comfortabel 6% energie - en dus 6%
CO2 - per graad!
Floor van de Velde, wethouder
duurzaamheid: “Ik vind het belangrijk om mee te doen aan
Warmetruiendag. Even stilstaan
bij de hoeveelheid energie die
we gebruiken om ons te verwarmen. Een trui aan, de thermostaat wat lager, zo eenvoudig kan onze bijdrage aan een
betere wereld zijn!”
Op
www.warmetruiendag.nl
kunt u meer lezen over dit initiatief en kunt u uw besparing
uitrekenen.

Kaartgegevens ©2018 Google

➊ E lzengaarde tussen Boomgaarde en Aardbeigaarde dicht; bouw
We merken dat veel mensen gebruik maken van de keerlus bij
winkelcentrum De Schoof. Wellicht
doet u dat ook weleens, met een
personenwagen, een klein motorvoertuig, een fiets of lopend. Weet
u dat dit niet is toegestaan? Bij
de keerlus staan verkeersborden,
die aangeven dat u hier niet mag
rijden. Ook is de weg gemarkeerd
met twee doorgetrokken strepen.
Houd het veilig
Als al het verkeer gebruik maakt

van de keerlus, dan ontstaat er
een onveilige situatie. De keerlus
is er alleen voor vrachtverkeer. Zij
hebben op die plek voldoende
ruimte en overzicht om veilig te
kunnen keren.
Riskeer geen bekeuring
Maakt u gebruik van de keerlus,
terwijl dat niet is toegestaan? Dan
riskeert u een bekeuring. We hopen dat bekeuren niet nodig zal
zijn en rekenen op uw medewerking.

Officiële publicaties
Kennisgeving
PUBLICATIE EX. ARTIKEL 3.30 WRO –
TOEPASSINGSBESLUIT COÖRDINATIEREGELING ‘ACHTERAMBACHTSEWEG 49’
Burgemeester en wethouders van
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht geven
op grond van artikel 3.30 van de Wet
ruimtelijke ordening (Wro) kennis van
het feit dat de gemeenteraad van
Hendrik-Ido-Ambacht op 15 januari 2017
heeft besloten om de coördinatieregeling toe te passen voor de aanvraag om
omgevingsvergunning op de gronden
van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan ‘Achterambachtseweg 49’.
De Wro maakt het mogelijk dat
gemeenten efficiënter en sneller kunnen
besluiten over ruimtelijke projecten via
toepassing van de coördinatieregeling
van artikel 3.30 Wro. Met deze coördinatieregeling kunnen de voorbereiding,
bekendmaking en vaststelling van
samenhangende vergunningen en procedures worden gebundeld.
Door het toepassen van de coördinatieregeling op grond van de Wro worden
de betrokken besluiten op de aanvraag
om omgevingsvergunning op de gronden van het in voorbereiding zijnde
bestemmingsplan ‘Achterambachtseweg
49’ gezamenlijk voorbereid en bekendgemaakt. Dit heeft tot gevolg dat er
slechts één gecombineerde procedure
doorlopen hoeft te worden in plaats
van verschillende afzonderlijke procedures. Tevens vindt bundeling van
rechtsbescherming plaats, zodat belanghebbenden slechts tegen één besluit
rechtsmiddelen hoeven aan te wenden.
Tegen het toegangsbesluit op de coördinatieregeling staat geen mogelijkheid
tot bezwaar of beroep open. De ontwerpbesluiten voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zullen
op een later moment worden gepubliceerd waartegen zienswijzen kunnen
worden ingediend.

Werk in de wijk

www.h-i-ambacht.nl/werkindewijk

Een bezoek aan De Schoof of de markt?

VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE
GEMEENTERAAD EN DE STEMMING
VOOR HET REFERENDUM OP
21 MAART 2018
De burgemeester van Hendrik-IdoAmbacht maakt het volgende bekend

HOE KUNT U STEMMEN?
Stemmen in Hendrik-Ido-Ambacht
De stempas waarmee u uw stem uitbrengt, ontvangt u uiterlijk 7 maart
2018 per post. U mag met uw stempas
stemmen in een stemlokaal naar keuze
binnen de gemeente
Hendrik-Ido-Ambacht. De stemlokalen
binnen onze gemeente leest u op de
bijsluiter bij uw stempas en op de kandidatenlijst. Ook op www.h-i-ambacht.
nl vindt u het overzicht van de stemlokalen. De kandidatenlijst bezorgt PostNL
uiterlijk 8 maart 2018 huis aan huis.
In het stembureau moet u zich legitimeren met een paspoort, identiteitskaart
of rijbewijs. Dit document mag op 21
maart 2018 maximaal 5 jaar verlopen
zijn. Heeft u geen juist identiteitsbewijs?
Vraag dan op tijd een nieuw aan.
Overdragen van uw stempas
U mag ook een ander voor u laten
stemmen met een onderhandse volmacht. U draagt dan uw stempas over
aan een andere kiezer (gemachtigde).
Deze gemachtigde stemt zelf ook voor
dezelfde verkiezing in Hendrik-IdoAmbacht. Hiervoor gelden regels:
• de gemachtigde brengt uw stem
gelijktijdig uit met zijn/haar eigen stem
voor dezelfde verkiezing;
• de gemachtigde stemt op een stembureau in Hendrik-Ido-Ambacht;
• de gemachtigde mag per verkiezing
in totaal 2 machtigingen aannemen (hij/
zij mag totaal dus 3 stemmen uitbrengen);
• u vult op de achterkant van uw stempas (bij ‘volmachtbewijs’) de naam en
het adres van de gemachtigde in;
• u en de gemachtigde ondertekenen
allebei uw stempas;

de gemachtigde neemt (een kopie van)
uw identiteitsbewijs mee naar het stemlokaal. Uw (kopie) identiteitsbewijs mag
op de dag van de verkiezing niet langer
dan 5 jaar verlopen zijn. Het kopie
identiteitsbewijs mag ook een foto op
een mobiele telefoon of tablet zijn.

Stemmen bij volmacht
Met de schriftelijke volmacht mag een
andere kiezer voor u stemmen. Dit doet
u bijvoorbeeld omdat:
• u uw stempas niet kunt overdragen
aan een andere kiezer, bijvoorbeeld
omdat u al op uw vakantieadres verblijft;
• u een identiteitsbewijs heeft dat op
21 maart 2018 langer dan 5 jaar is verlopen;
• u geen identiteitsbewijs heeft;
• u een kiezer uit een andere gemeente
in Nederland voor u wilt laten stemmen
(alleen voor het referendum);
Hoe vraagt u de schriftelijke volmacht
aan?
• u vult het aanvraagformulier helemaal
in en u plaatst allebei uw handtekening.
Uw schriftelijk verzoek moet uiterlijk
16 maart 2018 bij de gemeente binnen
zijn;
• als de gemeente uw aanvraag heeft
goedgekeurd, ontvangt de gemachtigde
een volmachtbewijs. Hiermee kan de
gemachtigde voor u stemmen;
• de gemachtigde neemt de schriftelijke
machtiging mee naar het stemlokaal en
brengt uw stem tegelijk uit met zijn/
haar eigen stem voor dezelfde verkiezing.
Op www.h-i-ambacht.nl vindt u het
formulier ‘Stemmen bij volmacht’. Als
zoekwoord geeft u Stemmen in. U print
het formulier en vult dit in. U mag het
formulier ook aan de balie van uw
gemeente ophalen.
Wilt u voor het referendum in een
andere gemeente stemmen?
Laat dan uw stempas omzetten in een

woningen Waterhof
17 juli 2017 - november 2018

➋	Nijverheidsweg fase 10, Het weggedeelte tussen nummer 28 en
34 is afgesloten; rioolreconstructie.
8 januari - medio februari 2018

➌ V eersedijk

(zuidzijde Antoniuslaan): nieuw trottoir, verkeersplateaus en parkeervakken.
Bedrijven en woningen blijven bereikbaar.
23 november 2017 - eind januari 2018

➍W
 ijk Krommeweg en buurt De Sandeling; rioolwerk, voornamelijk van binnenuit
6 november 2017 - half maart 2018

➎ A braham

van Strijstraat ter hoogte van huisnummer 1 t/m 17;
grootschalige herstelwerkzaamheden. De volledige rijbaan en
trottoir worden herstraat. Er wordt een verkeersplateau op de
kruisig met de Maria van Osstraat aangebracht.
15 januari tot en met 23 februari 2018.

➏

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

Overige werkzaamheden, op diverse plaatsen:
• veegwagen, maaien en schoffelen in hele gemeente, doorlopend
• snoeien langs Krommeweg, daarna andere locaties, tot eind maart
2018;
• baggeren, van 7 december 2017 tot en met half maart 2018
• handmatig reinigen kolken in week 3 tot eind februari

kiezerspas. Dit kan schriftelijk
of persoonlijk
• schriftelijk:
uw schriftelijke verzoek moet uiterlijk
16 maart 2018 bij de gemeente binnen
zijn. Via www.h-i-ambacht.nl downloadt
u het aanvraagformulier. Als zoekwoord
geeft u Stemmen in.
• persoonlijk:
dit kan tot uiterlijk dinsdag 20 maart
2018, 12.00 uur. U komt tijdens openingstijden naar de balie van uw
gemeente met uw stempas en uw origineel identiteitsbewijs.

STEMPAS KWIJT
Zonder stempas mag u niet stemmen.
Een vervangende stempas vraagt u
tijdens openingstijden aan bij de balie
van uw gemeente. Dit mag tot uiterlijk
dinsdag 20 maart 2018, 12.00 uur.

Ook bij stemmen met een kiezerspas
heeft u een origineel identiteitsbewijs
nodig. Uw identiteitsbewijs mag op de
dag van de verkiezing niet langer dan 5
jaar verlopen zijn.

BEREIKBAARHEID STEMLOKALEN
Al onze stemlokalen zijn goed bereikbaar voor mindervalide kiezers.

U verblijft op 21 maart 2018 in het buitenland?
U mag voor het referendum per brief
stemmen of iemand in Nederland voor
u laten stemmen met een volmacht.
Uw aanvraag om te stemmen per brief
moet uiterlijk 21 februari 2018 bij de
gemeente ‘s-Gravenhage binnen zijn. De
aanvraag vult u online in via:
www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/verkiezingen/kiezers-buiten-nederland/tijdelijk-in-het-buitenland-bij-hetreferendum.htm
Wilt u iemand in Nederland voor u
laten stemmen? Lees daarover meer
bij de bovenvermelde informatie onder
Stemmen bij volmacht.

SAMENSTELLING KIEZERSREGISTER
Op 5 februari 2018 stelt elke gemeente
haar kiezersregister vast. Deze datum
bepaalt in welke gemeente u mag
stemmen. U ontvangt uw stempas op
het adres waarop u op 5 februari 2018
stond ingeschreven.

Op www.h-i-ambacht.nl vindt u meer
informatie. Met vragen mag u ook contact opnemen met Team Verkiezingen.
U bereikt ons via telefoonnummer telefoon 14 078.
Hendrik-Ido-Ambacht, 31 januari 2011
De burgemeester,
J. Heijkoop

VERKIEZING LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN HENDRIK-IDO-AMBACHT
Zittingen van het centraal stembureau
en het hoofdstembureau
Op 21 maart 2018 is de verkiezing van
de leden van de gemeenteraad. Hierbij
is een belangrijke rol weggelegd voor
het hoofdstembureau en het centraal
stembureau.

Officiële publicaties
Zij toetsen de voorbereidingen, het
verloop en de uitslag van de verkiezing
aan de Kieswet.
• Op 6 februari 2018 onderzoekt het
centraal stembureau om 16.00 uur in
een besloten zitting de ingeleverde kandidatenlijsten.
Direct na de zitting liggen ter inzage:
• de ingeleverde kandidatenlijsten
• de verklaringen van ondersteuning
• het proces-verbaal I1 van de zitting
Het proces-verbaal I1 kunt u ook via
www.h-i-ambacht.nl inzien.
• Op 9 februari 2018 beslist het centraal stembureau om 16.00 uur in een
openbare zitting over:
• de geldigheid van de kandidatenlijsten
• handhaving van de daarop voorkomende kandidaten
• handhaving van de geplaatste aanduiding
• de nummering van de kandidatenlijsten
De openbare zitting vindt plaats in het
gemeentehuis.
Het proces-verbaal I4 van deze zitting
ligt direct na de zitting ter inzage bij
de receptie in de centrale hal van het
gemeentehuis. Het proces-verbaal en de
nummering van de kandidatenlijst kunt
u ook via www.h-i-ambacht.nl inzien.
• Op 23 maart 2018 stelt het hoofdstembureau om 10.00 uur in een
openbare zitting de uitkomst van de
stemming vast. Zij maakt het aantal
uitgebrachte stemmen per partij en per
kandidaat bekend.
Aansluitend stelt het centraal stembureau in een openbare zitting de uitslag
van de stemming vast. Zij maakt de
zetelverdeling en de gekozen kandidaten bekend.
De openbare zitting vindt plaats in het
gemeentehuis.
Het proces-verbaal P22 van deze zittingen ligt direct na de zitting ter inzage
bij de receptie in de centrale hal van
het gemeentehuis. Het proces-verbaal

P22 kunt u ook via www.h-i-ambacht.nl
inzien.
Hendrik-Ido-Ambacht, 31 januari 2011
De voorzitter van het hoofdstembureau
voor de verkiezing van de leden van de
gemeenteraad
J.Heijkoop
Verleende vergunningen/ontheffingen*
• Het exploiteren van een terras voor
onbepaalde tijd aan de voor- en achterzijde, behorende bij de inrichting Juud’s
Brocante, gevestigd aan de Dorpsstraat
104, datum besluit 18 januari 2018;
• Het wijzigen van de exploitatievergunning, behorende bij de inrichting
café de Landbouw, gevestigd aan de
Dorpsstraat 62, datum besluit 24 januari 2018;
• Het plaatsen van een autolaadkraan
t.b.v. vervanging ruit t.h.v. Dadelgaarde
52 op 1 februari 2018, datum besluit 24
januari 2018;
• Het organiseren van het herdenkingstocht en –plechtigheid t.b.v.
Dodenherdenking op 4 mei 2018 op de
Algemene begraafplaats Waalhof, Graaf
Willemlaan 8, datum besluit 24 januari
2018;
• Het exploiteren van het horecabedrijf
La Place, Rijksweg A16, datum besluit
25 januari 2018;
• Het uitoefenen van het horecabedrijf
La Place (drank- en horecavergunning),
Rijksweg A16, datum besluit 25 januari
2018;
• Het plaatsen van twee kansspelautomaten in La Place, Rijksweg A16, datum
besluit 26 januari 2018;
Geweigerde vergunningen/ontheffingen*
• Het inzamelen van textiel in 2019
door Stichting KVAMO t.b.v. Diabetesfonds, datum besluit 24 januari 2018;
Aanschrijving vellen houtopstand
• Gezien de gevaarzetting voor de
openbare orde en veiligheid worden 2 kastanjebomen (Aelsculus
Hippocastanum) staande aan de Gerard
Alewijnstraat 6, per direct geveld,
datum aanschrijving 24 januari 2018.
* Bent u het niet eens met het besluit?

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

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.

Bekendmakingen
Aanleg elektrisch oplaadpunt
Brederodehof
Burgemeester en wethouders maken
bekend, dat zij hebben besloten om in
de Brederodehof, twee parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen
van elektrische voertuigen, door het
plaatsen van bord E4 van bijlage I
van het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990 met het onderbord “opladen elektrische voertuigen”. 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 6 weken
ter inzage in de publieksruimte van
het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te
Hendrik-Ido-Ambacht.

Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning*
• De Volgerlanden, Cluster B2 Noord,
vellen van 56 houtopstanden, -houtopstand vellen, 15 januari 2018
• Nibbelinkstraat 34, wijzigen voorgevel,
-bouwen, 12 januari 2018
*Op www.h-i-ambacht.nl/bomenkap
vindt u de overzichten van de te vellen
bomen. 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.
Verleende omgevingsvergunningen*
(regulier)
• Brederodehof 77, vellen van 3 dennen
en 1 berk (particulier), -houtopstand vellen, 23 januari 2018
• Dorpsstraat 83, vervangen dak met
dakkapellen, wijzigen voor- en zijgevel
en vervangen bijgebouw, -bouwen, -planologisch afwijken, 26 januari 2018
• Hoogveen 100, dakkapel voorzijde,
-bouwen, 29 januari 2018
• Nibbelinkstraat 34, wijzigen voorgevel,
-bouwen, 24 januari 2018
• Roestuin 65, vellen 1 watercypres,
-houtopstand vellen, 23 januari 2018
• Van Polanenstraat 33, vellen 1 ceder,
-houtopstand vellen, 23 januari 2018
• Windhalm 43, plaatsen dakopbouw,
-planologisch afwijken, -bouwen, 24
januari 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.
KENNISGEVING ONTWERPBESCHIKKING
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT UITGEBREIDE
VOORBEREIDINGSPROCEDURE
Burgemeester en wethouders van
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken
bekend dat zij in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht
(met gebruikmaking van artikel 2.12, lid
1, onder a, onder 3° Wabo) voornemens
zijn vergunning te verlenen voor wat
betreft de volgende activiteiten:

overkappingen (2 laadstations)
Locatie: locatie rijksweg A16, locatie
parkeerplaats, 1x naast McDonalds en
1x aan zijde Shell-station te HendrikIdo-Ambacht
De aanvraag, de ontwerpbeschikking
en de bijbehorende stukken voor het
gewijzigd bouwen van de 2 overkappingen (2 laadstations) kunt u vanaf
donderdag 1 februari 2018 tot en met
woensdag 14 maart 2018 inzien in de
informatieruimte van het gemeentehuis.
U kunt ook de informatie
op de gemeentelijke website
www.h-i-ambacht.nl/bouwplaninzien of
op ruimtelijkeplannen.nl onder nummer
NL.IMRO.0531.pb16A16laadherz-2001
raadplegen. De bronbestanden van het
ontwerpbesluit zijn geplaatst op http://
ro.h-i-ambacht.nl/0531.
In de periode van zes weken vanaf
donderdag 1 februari 2018 tot en met
woensdag 14 maart 2018 kunnen door
een ieder zienswijzen naar voren brengen over de ontwerpbeschikking. Een
zienswijze dient bij voorkeur schriftelijk
te worden ingediend en moet worden
gericht aan Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, ter
attentie van de heer M.L. van Holten
van de afdeling Beheer Openbare
Ruimte. Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mogelijk.
Wij maken u erop attent dat slechts
beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook
een zienswijze is ingebracht tegen de
ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Hendrik-Ido-Ambacht, 31 januari 2018

Activiteit:
- Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo)
- Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1
onder c Wabo)
Voor: het gewijzigd bouwen van de 2

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 31 januari 2018

