Gemeentenieuws

Woensdag 4 april 2018

Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd
De raadsperiode 2018-2022 is
officieel gestart. Op 21 maart
gingen bijna 13.500 Ambachters
naar de stembus en op basis
van hun stemmen zijn de zetels
in de gemeenteraad verdeeld.
En dus installeerde burgemeester Jan Heijkoop op donderdag
29 maart deze nieuwe raad. Hij
benoemde de 23 raadsleden, 13
burgerraadsleden en er werden
bepaalde besluiten genomen over
functies zoals lid Drechtraad.

betekent dat ze de gemeente op
hoofdlijnen besturen. Ze stellen
kaders en volgen en controleren
het college van burgemeester en
wethouders. Burgemeester Jan
Heijkoop: “Het zullen geen gemakkelijke jaren worden. U komt
ongetwijfeld voor moeilijke keuzen te staan.”
Alle 23 raadsleden en 13 burgerraadsleden hebben de eed of de
gelofte afgelegd. Nu kan de nieuwe raad met zijn werk beginnen.

Wie zitten er in de raad?
Onze raad bestaat voor de komende 4 jaar uit 23 raadsleden.
Dat zijn er 2 meer dan de vorige periode, omdat we inmiddels
meer dan 30.000 inwoners hebben. Van de 23 zaten er 9 niet
in de vorige gemeenteraad. Namelijk de dames Kamphuis-Stuij
en Vlasblom-van der Vlies en de
heren Flach, Lafleur, Van der Lei,
Neijman, Nugteren, Ouwerkerk en
Scheurwater.

Wanneer en waarover besluit de
raad?
Wilt u weten waar de raad over
discussieert en besluit? Hou
dan de website van de gemeenteraad in de gaten op
Hendrikidoambacht.raadsinformatie.nl.
Natuurlijk bent u ook bij de vergaderingen van de raad welkom.
Bekijk op de website de agenda
van de gemeenteraad om te zien
wanneer er waarover gesproken
wordt. U kunt tijdens deze vergaderingen ook het woord voeren.
Neem daarvoor contact op met
onze griffier, de heer Logt,
via 078 - 770 26 87.

Wat doet de raad?
De 23 raadsleden zijn het hoofd
van het gemeentebestuur. Dat

n Maandag 9 april 2018
Van 16.00 - 18.30 uur
Wmo Adviesraad
Gemeentehuis
Hendrik-Ido-Ambacht
n Dinsdag 10 april 2018
Vanaf 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal
n Woensdag 11 april 2018
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

Donderdag 29 maart speldde burgemeester Jan Heijkoop een Koninklijke onderscheiding op bij de
heer Cor Kerkhof.
Hij deed dit na afloop van de Algemene Ledenvergadering van de
Gebruikersvereniging Rolstoelbus
(GVR) in Dordrecht. Na jarenlange
intensieve inzet als bestuurslid en
penningmeester nam de heer Kerkhof afscheid. Hij werd benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De GVR werd in 1983 opgericht

om ervoor te zorgen dat mensen
in een rolstoel per rolstoelbus nog
overal naar toe kunnen.

Duurzame beschoeiing
oevers
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➊ E lzengaarde tussen Boomgaarde en Aardbeigaarde dicht;
bouw woningen Waterhof
17 juli 2017 - november 2018

➋

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

➌ V eersedijk

(noordzijde Antoniuslaan): nieuw trottoir, verkeersplateaus en parkeervakken.
Bedrijven en woningen blijven bereikbaar. 15 januari-medio april

Erepenningdragers

➍ H erstraatwerkzaamheden

Afgelopen woensdag bedankte
burgemeester Jan Heijkoop de
Erepenningdragers voor hun inzet voor ons dorp.

➎

Daarom waren ze uitgenodigd
voor een lunch op het gemeentehuis.

www.h-i-ambacht.nl/werkindewijk

Activiteitenkalender

Koninklijke onderschei- Werk in de wijk
ding voor Cor Kerkhof

achter de woningen Dreef 4 t/m 14;
tijdelijke parkeerontheffing op de Dreef vanaf nummer 2 t/m 22
3 april – 26 april 2018

n Nieuwe beschoeiing oevers moet waterkanten blijvend beschermen.
Op 5 maart stelde de gemeenteraad het Beheer- en onderhoudsplan oeverbeschermingen
2018-2026 vast. Met dit plan onderhouden we de komende jaren
de beschoeiingen die in ons beheer zijn.
Een beschoeiing beschermt de
waterkant tegen afkalven, golfkrachten en andere invloeden die
de stevigheid van de waterkant in
gevaar brengen. Het onderhoud
moet zorgen voor een goede afvoer van water door de watergan-

gen. In totaal vervangen we ongeveer 6 kilometer in de komende 9
jaar.
keuze
De traditionele houten beschoeiingen zijn van duurzaam hout
gemaakt, maar we kunnen ook
kiezen voor een oever met een
meer natuurlijke uitstraling. De
keus hiervoor wordt per locatie
gemaakt. Het plan vindt u via
www.h-i-ambacht.nl/beleid en in
de komende 6 weken in de publiekshal van het gemeentehuis.

 anleggen middengeleiders Sophialaan ter hoogte van aansluiA
ting Bongerd
	23 april – 26 april 2018: rijbaan versmald, inzet verkeersregelaars
30 april – 4 mei 2018: rijbaan volledig afgezet

➏

Beschoeiing Vrouwgelenweg
	9 april - 1 juni: Weg blijft toegankelijk voor bestemmingsverkeer
en hulpdiensten.
Overige werkzaamheden, op diverse plaatsen:
•	veegwagen, maaien en schoffelen in hele gemeente, doorlopend;
•	rooien, stobben, inboet/aanplant van bomen in de gemeente tot
eind april 2018
• baggeren, van 7 december 2017 - begin 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)

Inloop
ontsluiting
NoordeindeN915
In februari informeerden wij u
over de plannen voor het verbeteren van de ‘ontsluiting
Noordeinde – N915’. Wij vroegen
u om suggesties/verbeterideeën
te delen met ons. Wij ontvingen
een aantal suggesties, waarvoor
hartelijk dank. Graag willen wij
het schetsontwerp presenteren
en u de mogelijkheid bieden
om vragen hierover te stellen tijdens de eerder aangekondigde
inloopbijeenkomst.
Uitnodiging
Wanneer? maandag 16 april
2018. Waar? in het gemeentehuis van Hendrik-Ido-Ambacht,
Weteringsingel 1. Hoe laat? tussen 16.00 en 20.00 uur
U heeft dan de gelegenheid om
het ontwerp te bekijken en ons
uw vragen te stellen over het
schetsontwerp.
Het schetsontwerp
Op dit moment is het schetsontwerp op hoofdlijnen gereed.
Indien u nog suggesties heeft
kunt u deze mailen aan omgevingsmanager Mark de Jong
(mdjong@avecodebondt.nl). U
kunt ook suggesties meegeven
tijdens de inloopbijeenkomst.
We garanderen niet
dat alle suggesties
uitgevoerd worden, Bouw
maar stellen uw bij- team.
drage zeer op prijs.

Beoordeel de staat van
uw wijk en fiets mee
tijdens de wijkschouw
U kunt zich nog opgeven voor de wijkschouw op zaterdag 14 april. Pak
deze kans en beoordeel de staat van de openbare ruimte in uw wijk,
samen met medewerkers van de gemeente, de politie en leden van de
buurtpreventie. Fietst u ook mee? Opgeven kan tot zaterdag 7 april: mail
uw naam naar wijkschouw@h-i-ambacht.nl of bel met 14 078.

Oefening
Woensdag 11 en donderdag 12
april kunt u veel hulpverleningsvoertuigen in Hendrik-Ido-Ambacht zien.
Dan wordt geoefend met de COPI,
Commando Plaats Incident. Daarin
overleggen hulpdiensten bij de
bestrijding van een groot incident.
Voertuigen die meedoen aan de
oefening rijden zonder zwaailicht
en sirene.

Meer info: Team Veiligheid, 14 078
en melding@ambachtveilig.nl.

Planning 14 april:
13.00 uur: 	verzamelen bij de ingang van het gemeentehuis Hendrik-Ido-Ambacht, Weteringsingel 1
13.30 uur:	wijkschouw door de wijken: Volgerlanden, Centrum,
Krommeweg (tijden worden in de week van 8 april
bekend gemaakt op onze website en via onze social
media op Facebook en Twitter)
17.00 uur:
afsluitende borrel

Agenda openbare raadsvergadering
Dinsdag 10 april 2018, 21.00 uur, Raadzaal gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende vaste punten: opening, vaststelling
van de agenda, spreekrecht burgers, vragenhalfuurtje raadsleden, notulen raadsvergadering 5 maart 2018, lijst van ingekomen stukken en
eventuele mededelingen en de sluiting.
De raad behandelt de volgende voorstellen:
7. Vaststelling bestemmingsplan kas Langeweg 97
8. Vaststellen Reglement van Orde raad en commissies
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.

ONTSLUITING
NOORDEINDE - N915

Officiële publicaties
Bekendmaking
Inspraak voorontwerpbestemmingsplan
Langeweg 77-85
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken
bekend dat het voorontwerp van het
bestemmingsplan Langeweg 77-85,
Florensis beschikbaar wordt gesteld
voor inspraak.
Het betreffende perceel wordt aan
de noordoostzijde begrensd door de
rijksweg A16, aan de zuidoostzijde
door de Hendrik Ydenweg, aan de
zuidwestzijde door de Langeweg en
aan de noordwestzijde door agrarische
percelen. Het valt onder de werking
van bestemmingsplan ‘Landelijk gebied
Sandelingen-Ambacht’.
De ontwikkelingen die Florensis voor
ogen heeft om in de nabije toekomst te
kunnen innoveren en te verduurzamen,
zijn niet mogelijk binnen de regels van
het geldende bestemmingsplan. Er vindt
wat verschuiving plaats binnen het
bouwvlak, het bouwvlak wordt iets groter en de maximale bouw/goothoogten
moeten hoger worden. Met het nieuwe

bestemmingsplan worden de gewenste
ontwikkelingen planologisch en juridisch
mogelijk gemaakt
Stukken ter inzage
Met ingang van 5 april 2018 ligt gedurende een periode van zes weken het
voorontwerp van het bestemmingsplan
in het kader van de inspraak op de volgende plaatsen voor een ieder ter inzage. De bronbestanden zijn geplaatst op
http://ro.h-i-ambacht.nl/0531/C66C9D953AA1-4ABA-AB6F-7FFF847C2503/. Ook
op de site ruimtelijkeplannen.nl, idn:
NL.IMRO.0531.bp33Langeweg77FLOR-1001, zijn de bestanden geplaatst.
De pdf-bestanden staan op de gemeentelijke website https://www.h-i-ambacht.
nl/ik-woon/ruimtelijke-plannen/bestemmingsplannen/in-procedure. De papieren
versie ligt in het informatiecentrum
van het gemeentehuis in Hendrik-IdoAmbacht, Weteringsingel 1 te HendrikIdo-Ambacht, tijdens openingstijden

Informatieavond
Florensis organiseert een informatiebijeenkomst voor de omwonenden en
direct betrokkenen. Deze wordt gehouden op dinsdag 17 april 2018 van 19.00
uur tot 20.00 uur bij Florensis aan de
Langeweg 85 te Hendrik-Ido-Ambacht. U
kunt parkeren op Langeweg 85, op de
parkeerplaats gaat u rechts, u kunt zich
melden bij de blauwe deur. U bent van
harte welkom, graag aanmelden via
iris.molenaar@florensis.com of telefonisch 06-35112272.

Inspreken
Tijdens de terinzagetermijn kan een
ieder zowel schriftelijk als mondeling een reactie naar voren brengen

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

over het voorontwerp. Schriftelijke
reacties kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders
van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34,
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht. Voor
het geven van een mondelinge reactie
kunt u, graag voor 1 mei, een afspraak
maken met de behandelend ambtenaar
mevrouw van Boxel via telefoonnummer
078-7702613 of email
j.van.boxel@h-i-ambacht.nl

Kennisgeving
ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING/
BIJZONDERE WETTEN
Verleende vergunningen/ontheffingen*
• Het wijzigen van leidinggevenden bij
slijterij Gall & Gall de Schoof, De Schoof
126, datum besluit 26 maart 2018.
• Het verstrekken van (zwak)alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse tijdens Koningsdag van 14:00 tot
20:00 op het plein Havenhoofd, datum
besluit 26 maart 2018;
• Het verstrekken van (zwak)alcoholhoudende drank voor gebruik ter
plaatse tijdens Koningsdag van 08:00
tot 20:00 op het grasveld naast de
Sophiapromenade, datum besluit 26
maart 2018.
• Het plaatsen van een hijskraan
op het parkeerterrein hoek Graaf
Willemlaan – Willem de Zwijgerstraat, bij
winkelcentrum De Schoof, op 29 maart
2018 gedurende de gehele dag, datum
besluit 28 maart 2018
* Bent u het niet eens met het besluit?
Op www.h-i-ambacht.nl/bezwaar vindt

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

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
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN* (REGULIER)
• Scholekster 5, realiseren van een
woning, -bouwen, 26 maart 2018
• Van der Burghstraat 18, plaatsen dakkapel voordakvlak, -bouwen, 26 maart
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 4 april 2018

