
Zonnige Zomerparkdag brengt Ambacht in beeld

Gemeentenieuws
Woensdag 5 september 2018

Activiteitenkalender

n	 Maandag 10 september
 Vanaf 20.00 uur 
 Raadsvergadering
 Raadzaal gemeentehuis

n	 Maandag 17 september
 Vanaf 20.00 uur 
 Commissie WOS
 Raadzaal gemeentehuis

n	 Dinsdag 18 september
 Vanaf 20.00 uur 
 Commissie RZ – 
 De Volgerlanden
 Raadzaal gemeentehuis

n	 Woensdag 19 september
 Vanaf 20.00 uur 
 Commissie ABA – Financiën 
 Raadzaal gemeentehuis

n	 Donderdag 26 september
 Van 19.30 – 21.30 uur 
 Spreekuur politie
 Politiebureau 
 Weteringsingel 1

n	 Maandag 1 oktober
 Vanaf 20.00 uur 
 Raadsvergadering
 Raadzaal gemeentehuis

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

De drukbezochte Zomerparkdag op zaterdag 1 september was voor de 
16e keer een groot succes! De dag begon om 10.00 uur en de vrijmarkt 
in het Burgemeester Baxpark werd meteen druk bezocht. 

De vele Ambachtse (sport)verenigingen en maatschappelijke organisa-
ties voerden enthousiaste gesprekken met oude en nieuwe bekenden 
uit Hendrik-Ido-Ambacht en omstreken. Ook het demonstratieplein van 
de hulpdiensten had veel aanloop; mooie demo’s van onder andere 
de ambulancedienst, de brandweer en de politie zorgden voor blije 
gezichten. 
Organisator Tinka Lansbergen: “We kijken terug op een zeer geslaagde 
en zonnige dag. De Zomerparkdag brengt mensen en verhalen bij el-
kaar; ik sprak zoveel enthousiaste en vriendelijke mensen, dat het doel 
van deze dag zeker is behaald voor mij! De betrokken inzet van de 
(sport)verenigingen, regionale hulpdiensten en andere professionele 
organisaties zorgden ook dit jaar weer voor enthousiaste reacties van 
bezoekers.”

Van 17 t/m 20 september

Militaire oefening
Ziet u op maandag 17 september 
militairen rond de boogbrug over 
het “oude Maasje”, de Veerweg in 
Waalwijk? Dit is een militaire oe-
fening in het kader van de eind-
oefening Genisten in opleiding. De 
oefening start op de boogbrug in 
Waalwijk en eindigt op het afwa-
teringskanaal ‘s-Hertogenbosch – 
Drongelen.
 
De militairen verplaatsen zich 
naar Rucphen, Standdaarbuiten, 
Moerdijk, (met boten en te voet) 
richting Vlaardingen en Hedel (Hol-
landsch Diep, Dordtsche Kil, Oude 
Maas, Nieuwe Maas, Beneden 
Merwede, Nieuwe Merwede, Amer, 
Bergsche Maas, Afgedamde Maas 
en de Maas), Waalhaven, Bies-
bosch en tot slot naar de Moerput-

tenbrug en het afwateringskanaal 
‘s-Hertogenbosch – Drongelen. Ze 
verplaatsen zich over bestaande 
(vaar)wegen en paden, maar het 
doorgaand verkeer wordt hierbij 
niet gehinderd.
 
Als er door deze oefening schade 
is ontstaan, dan kunt u dit onder 
vermelding van de militaire een-
heid (kenteken voertuig, datum 
en tijd, plaats, soort schade, etc.) 
melden aan:

Sectie Claims 
Ministerie van Defensie
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Tel.nr.: 030-2180420
E-mail: lDVclaims@mindef.nl

Een tijd van gaan
“Laat ik met de deur in huis 
vallen; voor mij zit de tijd in 
Ambacht erop”, vertelt Richard 
Stuij, wijkagent van De Volger-
landen.

“De tijd vliegt wanneer je het 
naar je zin hebt. Zo is het al 
weer meer dan negen jaar ge-
leden dat ik begonnen ben als 
wijkagent van een prachtige 
wijk, De Volgerlanden. De wijk 
was nog niet zo groot qua in-
woners, maar dat is nu wel an-
ders met zo’n 11000 inwoners. 
“Een dorp op zich met een 
eigen centrumgebied”, hoor 
ik weleens op straat. Wat heb 
ik veel gebouwd zien worden 
en nog meer nieuwe bewoners 
zien komen. Iedereen met zijn of haar eigen verhaal en met zijn of 
haar eigen verwachtingen. Het leuke van een nieuwbouwwijk is dat 
iedereen elkaar nog moet leren kennen. Tot op de dag van vandaag 
ben ik daar ook mee bezig; contacten leggen in de wijk om zodoende 
kennis te verkrijgen die nodig is om het werk als wijkagent uit te 
voeren.”

“Ik heb in al die jaren aan leuke samenwerkingsprojecten kunnen 
meewerken. Dit met partners, zoals de gemeente, woningcorporaties, 
ondernemers, etc. Maar belangrijker nog, met u als bewoner. Wat mij 
is opgevallen in deze gemeente, is het aantal vrijwilligers. Zo mag ie-
dere inwoner van Ambacht trots zijn op het team van buurtpreventie!
Ik ga dit en de leuke contacten in de wijk missen. Ondanks dat ga ik 
toch vertrekken en wel naar de gemeente Papendrecht. Ook hier ga 
ik weer aan de slag als wijkagent.”

“Uiteraard wil ik iedereen waarmee ik heb samengewerkt ontzettend 
bedanken voor het vertrouwen! Voor nu zeg ik tot ziens en houd het 
veilig.
Voor degene die het leuk vinden mij te volgen; ik blijf actief op 
mijn social media kanalen. Volg mij op Twitter @R_Stuij en Instagram 
#wijkagentstuij.”

Het oude zwembadje hoort bij het restafval. 
Was je al van plan om naar het afvalbrengstation te gaan, 

dan kun je hem ook daar inleveren.
Vragen? hvcgroep.nl

WAaR gOoI iK Dit wEg?



➊  Elzengaarde tussen Boomgaarde en Aardbeigaarde dicht; bouw 
woningen Waterhof

 17 juli 2017 - december 2018 

➋  Heulpad; restauratie werkzaamheden. Algehele afsluiting fiets-
tunnel.

 3 september 2018 - 7 september 2018

➌  Noordeinde; werkzaamheden, overlast, straks een betere door-
stroming

 3 september tot eind december 2018

➍  Gehele Brederodehof; bestratingswerkzaamheden worden gefa-
seerd uitgevoerd. 

  11 juni  tot eind december 2018

➎  Koolwijk; restauratie werkzaamheden. Algehele afsluiting fiets-
tunnel.

 8 september 2018

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

➐  Koolwijk; restauratie werkzaamheden. Gedeeltelijke (half) af-
sluiting fietstunnel.

 Fietsers afstappen bij doorgang.
 10 september 2018 - 14 september 2018

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

Werk in de wijk
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Agenda openbare raadsvergadering
Maandag 10 september 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 9 juli 2018, lijst van ingekomen 
stukken en eventuele mededelingen en de sluiting.

Op grond van de adviezen van de raadscommissie 
zijn de raadsvoorstellen onderverdeeld in hamer-
stukken (H) en debatstukken (D).
De raad behandelt de volgende voorstellen:

7.  Raadsvoorstellen Algemeen Bestuurlijke 
 Aangelegenheden – Financiën
7.1  H. Doorwerking adviezen denktank Grip op 

Verbonden Partijen
7.2  H. Gedragscode integriteit voor de leden van 

de raad, de burgemeester en de wethouders

8.  Raadsvoorstellen Welzijn, Onderwijs, 
 Sociale Zaken
 Geen raadsvoorstellen

9.  Raadsvoorstellen Ruimtelijke Zaken – 
 De Volgerlanden
 Geen raadsvoorstellen

10. Sluiting

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 raads-
informatie.

Wilt u uw mening geven over een agendapunt? 
Maak dan gebruik van het spreekrecht aan het be-
gin van de vergadering. Dit moet u ten minste twee 
werkdagen voor de vergadering melden bij de grif-
fier. De griffier is bereikbaar via telefoonnummer 
14 078 en per 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 mi-
nuten 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.

Onkruid achterkant 
schutting
We kennen het allemaal; onkruid 
rondom de schutting. Normaal 
gesproken ziet u het ongewenst 
groen aan uw kant van de schut-
ting, maar soms groeit er ook on-
kruid aan de andere kant. Bijvoor-
beeld aan de achterkant van uw 
schutting die grenst aan het par-
keerterrein. Wat betreft die buiten-
zijde kan er wel eens verwarring 
ontstaan wie dat verwijdert. 

De gemeente verwijdert onkruid 
aan de buitenzijde van uw schut-
ting niet, want dit wordt in de 
meeste gevallen door de bewoner 
zelf gedaan. Mocht u daarom on-
gewenst groen aan de achterkant 
van uw schutting zien, dan kunt u 

dit verwijderen. Zo zorgen we sa-
men voor een nette en verzorgde 
uitstraling van onze buurt.

KENNISGEVINGEN

Z-18-338750
Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen omgevings-
recht
Reguliere procedure
Het college van burgemeester en 
wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht 
maakt bekend dat zij in het kader van 
de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht heeft besloten om aan 
Scheepsbouwbedrijf Het Anker een 
omgevingsvergunning te verlenen.

Op 23 juli 2018 is de aanvraag voor de 
omgevingsvergunning ontvangen voor 
een milieuneutrale verandering met 
omschrijving: “Milieuneutraal verkleinen 
inrichtingsgrens”. De inrichting is gele-
gen aan Veerweg 59A te Hendrik-Ido-
Ambacht.

De beschikking met bijbehorende stuk-
ken is op afspraak tijdens kantooruren 
in te zien bij de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, 
Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ 
Dordrecht. Via telefoonnummer (078) 
770 8585 kunt u een afspraak maken.

Bezwaar maken
Een belanghebbende kan tegen dit 
besluit op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht een bezwaarschrift indie-
nen binnen zes weken na de datum 
waarop het besluit is verzonden. Dit 
kan bij burgemeester en wethouders 
van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 
3340 AA  Hendrik-Ido-Ambacht. Het 
bezwaarschrift moet zijn voorzien van 
een handtekening en in elk geval bevat-
ten: naam, adres, telefoonnummer en 
eventueel e-mailadres van de indiener, 
de dagtekening, een omschrijving van 
het besluit waartegen het bezwaar is 
gericht en de reden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening
De beschikking treedt in werking met 
ingang van de dag na bekendmaking 
aan de aanvrager. Het indienen van 
een  bezwaarschrift houdt de werking 
van het besluit niet tegen. Heeft men 
er veel belang bij dat dit besluit niet in 
werking treedt, dan kan een belangheb-
bende, die een bezwaarschrift heeft 
ingediend, de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht 
team B (Postbus 50951, 3007 BM  
Rotterdam) verzoeken om een voorlo-
pige voorziening (tijdelijke beslissing) 

te treffen. Voor de behandeling van het 
verzoek wordt een bedrag aan griffie-
recht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om 
voorlopige voorziening instellen bij 
genoemde rechtbank via https://loket.
rechtspraak.nl/Burgers/Digitaal%20
procederen/33. Daarvoor heeft u een 
elektronische handtekening (DigiD of 
eHerkenning) nodig. Op de genoemde 
website staan de precieze voorwaarden 
vermeld.

BEKENDMAKINGEN

Aanleg gereserveerde gehandicapten-
parkeerplaats Banckertplein
Burgemeester en wethouders maken 
bekend, dat zij hebben besloten om 
op het Banckertplein 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 gemo-
tiveerd bezwaarschrift daartegen indie-
nen 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.

Vastgesteld wijzigingsplan 
Nijverheidsweg 35, geluid 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken 
bekend dat op grond van het bepaalde 
in artikel 3.8 van de Wet ruimte-
lijke ordening en afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht het vast-
gestelde wijzigingsplan ‘Nijverheidsweg 
35, Geluid’ ter inzage ligt van don-
derdag 6 september 2018 tot en met 
woensdag 17 oktober 2018.

Inhoud van het wijzigingsplan
In het bestemmingsplan 
‘Parapluherziening Geluid Aan de Noord 
-Hendrik-Ido-Ambacht’ is een wijzi-
gingsbevoegdheid voor geluidsemissies 
opgenomen. Van deze wijzigingsbe-
voegdheid wordt gebruik gemaakt om 
een onjuistheid van de geluidsnormen 
aan de Nijverheidsweg 35 te herstellen.

Stukken ter inzage 
Van donderdag 6 september 2018 tot 
en met woensdag 17 oktober 2018 
ligt het vastgestelde wijzigingsplan 
‘Nijverheidsweg 35, Geluid’ ter inzage. 
Het wijzigingsplan is in te zien op de 
site www.ruimtelijkeplannen.nl, onder 
publicatienummer NL.IMRO.0531.
wp32geluidNweg35-3001. Tevens zijn de 
stukken te raadplegen via de gemeente-
lijke website www.h-i-ambacht.nl (door 
onder ‘ik woon’ op ‘ruimtelijke plan-
nen’ en vervolgens op ‘in procedure’ 
te klikken). De bronbestanden van dit 
wijzigingsplan zijn te vinden op http://
ro.h-i-ambacht.nl/0531/14810E79-4CEF-
43D3-B8B0-2A6C9D2EA809/.

De papieren versie is tijdens de ope-
ningsuren in te zien in de hal van het 
gemeentehuis, Weteringsingel 1 te 
Hendrik-Ido-Ambacht.

Beroep en voorlopige voorziening
Gedurende bovengenoemde termijn kan 
beroep worden ingesteld door een ieder 
die een zienswijze heeft ingediend, 
dan wel redelijkerwijs niet in staat is 
geweest tijdens de ter inzage legging 
van het ontwerp wijzigingsplan, een 
zienswijze in te dienen. 

Officiële publicaties



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 5 september 2018

Volgens de wettelijke regels bevat het 
beroepschrift ten minste: de dagteke-
ning, uw naam, adres en handteke-
ning; een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep is gericht (zo 
mogelijk met een kopie daarvan); de 
gronden van het beroep. Verder zendt 
u een kopie mee van de zienswijze 
die u tegen het ontwerpbesluit hebt 
ingediend, of u geeft een toelichting 
waarom u niet in de gelegenheid 
was een zienswijze in te dienen. Een 
beroepschrift heeft geen schorsende 
werking; dat betekent dat het besluit 
na afloop van de beroepstermijn in wer-
king treedt en kan worden uitgevoerd. 
Als u een direct en spoedeisend belang 
hebt om dat te voorkomen, kunt u bin-
nen de beroepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening indienen bij de 
Voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State. Het 
besluit wordt van rechtswege geschorst 
totdat op dit verzoek is beslist. Als 
geen verzoek om voorlopige voorzie-
ning wordt gedaan, treedt het bestem-

mingsplan daags na afloop van de 
beroepstermijn in werking.

Uw beroepschrift of verzoek om voorlo-
pige voorziening adresseert u als volgt:

Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA, Den Haag. Met uw elektronische 
handtekening (DigiD) kunt u digitaal 
een beroepschrift indienen via http://
digitaalloket.raadvanstate.nl
 

ALGEMENE PLAATSELIJKE 

VERORDENING/BIJZONDERE 

WETTEN

Deze week geen verleende en gewei-
gerde vergunningen/ontheffingen.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Nieuwe aanvragen 
omgevingsvergunning*
• Beemdkroon 27, tuinhuis met over-
kapping en erfafscheiding, -bouwen, 
-planologisch afwijken, 24 augustus 
2018
• Charley Tooropstraat 33, plaatsen 
dakkapel voordakvlak, -bouwen, 20 
augustus 2018
• Nibbelinkstraat 69, vellen van een 
spar (particulier), -houtopstand vellen, 
28 augustus 2018
• Oordenweg 1, maken van een uitweg, 
-uitweg maken, hebben of veranderen, 
29 augustus 2018
• Willem van Leenpad 1, vellen van een 
slangenden (particulier), -houtopstand 
vellen, 20 augustus 2018

Staken behandeling aanvraag 
omgevingsvergunning
• Daniël van de Merwedestraat 1, plaat-
sen raam in zijgevel, 28 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)
• Van Assendelftgaarde 51, maken van 
een uitweg, -uitweg maken, hebben of 
veranderen, 28 augustus 2018
• Charley Tooropstraat 33, plaatsen 
dakkapel voordakvlak, -bouwen, 28 
augustus 2018
• Dadelgaarde 93, plaatsen dakkapel 
voordakvlak, -bouwen, 30 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 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 14 078.

Officiële publicaties


