
Gemeentenieuws
Woensdag 7 maart 2018

Activiteitenkalender

n	 Dinsdag 20 maart  
 Van 19.30 - 21.30 uur
 Spreekuur politie
 Politiebureau 
 Weteringsingel 1

n	 Woensdag 21 maart  
 Gehele dag
 Gemeenteraads-
 verkiezingen en 
 raadgevend referendum
 Diverse locaties

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

n	Kinderen begraven de tijdscapsule die pas weer over 40 jaar geopend kan worden. 

Aftellen tot het nieuwe zwembad De Louwert 

Op het terrein van Zwembad De Louwert is het maandagmiddag 5 maart rond 13.00 uur levendiger dan 
normaal het geval is. Er staat een partytent, vergezeld door een aantal versierde statafels. Wat is er aan 
de hand? Hier wordt de eerste ceremoniële paal geslagen voor de nieuwbouw van Zwembad De Louwert.

n	Van links naar rechts: P. Vismans (ROM-D), A. Flach (gemeente HIA), J. Plaisier  
(Waterbusplein B.V.), M. van Vliet (Waterbusplein B.V.)

Escaperoom in 
het gemeentehuis

Op 14 en 15 maart verandert het 
gemeentehuis van Hendrik-Ido-
Ambacht om 19.00 uur, 20.00 uur 
en 21.00 uur in een spannende 
Escaperoom. Er zijn koffers ver-
zameld en alleen met het oplos-

sen van puzzels kunnen de koffers 
ontmanteld worden. Iedereen kan 
zich gratis opgeven voor deze seri-
ous game via www.h-i-ambacht.nl. 
Bekijk hier ook de introductiefilm 
van deze Escaperoom!

Verkiezings-
avond in het 
gemeentehuis
Van harte welkom!

Op woensdag 21 maart kunnen 
inwoners van Hendrik-Ido-Am-
bacht stemmen voor een nieu-
we gemeenteraad. We kunnen 
ons voorstellen dat u benieuwd 
bent naar de uitslag. Kom dan 
op 21 maart vanaf 21.00 uur 
naar het gemeentehuis, want 
daar kunt u met andere Am-
bachters de uitslagen op de 
voet volgen. Burgemeester Jan 
Heijkoop presenteert de avond. 
Uiteraard met een hapje en een 
drankje erbij. De voorlopige uit-
slag is naar verwachting rond 
middernacht bekend.

Buurtbemiddelaars 
gezocht, iets voor u?
Buurtbemiddeling is een aanpak 
om mensen te helpen hun buren-
conflicten zelf op te lossen, door 
met elkaar in gesprek te gaan. Dit 
gebeurt onder leiding van vrijwil-
ligers, de buurtbemiddelaars, die 
speciaal hiervoor worden getraind. 
Wij zoeken op dit moment nieu-
we vrijwilligers in Hendrik-Ido- 
Ambacht. 

Wat heb je nodig om een goede 
buurtbemiddelaar te zijn?
Een buurtbemiddelaar is in de eer-
ste plaats een uitstekende luiste-
raar. Als de ruziënde partijen een-
maal weer met elkaar in gesprek 
zijn, kan het probleem veel een-
voudiger worden opgelost.

Voor het project Buurtbemidde-
ling zijn we op zoek naar mensen 
die beschikken over goede sociale 
vaardigheden, die onbevooroor-

deeld naar anderen kunnen luiste-
ren en in een conflict onpartijdig 
kunnen blijven. Het is boeiend, 
nuttig en afwisselend vrijwilligers-
werk. Het kost u gemiddeld en-
kele, door u zelf te plannen, uren 
per maand. 

U krijgt een tweedaagse training 
in het voeren van bemiddelings-
gesprekken. Deze training vindt 
plaats op zaterdag 14 april en 
vrijdag 20 april. Naast de training 
ontvangt u begeleiding van een 
coördinator, bijscholing en er is 
geregeld uitwisseling van ervarin-
gen met de collega-bemiddelaars.

Interesse?
Meldt u dan aan bij Floor van 
Haasteren via telefoonnummer 
078 750 89 69 of per e-mail 
floor.vanhaasteren@meeplus.nl

Nieuwe stap voor 
Waterbusplein
Maandag ondertekenden Water-
busplein BV (een samenwerking 
van de projectontwikkelaars Get-
Gripp en Stemar), ROM-D en ge-
meente Hendrik-Ido-Ambacht een 
samenwerkingsovereenkomst. 

Ze willen van het Waterbusplein een 
levendig gebied maken, met onder 
andere horeca, sport & wellness 

en een maritiem ondernemershuis. 
De start bouw staat gepland in de 
tweede helft van 2019. De komen-
de tijd gaan de ontwikkelaars aan 
de slag met het ontwerp van de ge-
bouwen. Ook gaan ze op zoek naar 
ondernemers die zich hier willen 
vestigen. Rom-D maakt de grond 
bouwrijp. En de gemeente start een 
bestemmingsplanprocedure.

Het ideale zwembad…
In het bijzijn van vele geïnteres-
seerden, blikte wethouder Patrick 
van der Giessen terug op de his-
torie van de Louwert. Waar eer-
der nog sprake was van een mo-
gelijk gezamenlijk zwembad met 
Zwijndrecht, komt er uiteindelijk 
toch een eigen zwembad. Am-
bachters konden laten weten hoe 
hun ideale zwembad er uitziet. 
Het eindresultaat: twee verschil-
lende zwembaden, een glijbaan, 
een whirpool, een duikplank en 
een nieuw peuterbadje.

…is ook een groen zwembad
Ook benadrukte de wethouder 
dat het nieuwe zwembad gasloos 
wordt gebouwd en op het dak 
worden zonnepanelen geplaatst. 
Een speciaal woord van dank aan 
het CAI-fonds, die hier een sub-
stantiële financiële bijdrage aan 
leverde.

Tijdscapsule
Ook werd er een tijdscapsule ge-
vuld en begraven. Pascalle (12) 
had een brief aan haar veertig 
jaar oudere zelf geschreven en 
Thijmen (5) had ook een brief 
geschreven over wat De Louwert 
voor hem en zijn familie betekent. 
Over 40 jaar, wanneer het nieuwe 
zwembad aan vervanging toe is, 
wordt de capsule hopelijk weer 
opgegraven.

Zwembad voor en door Ambacht
Acht Ambachters hadden de eer 
om de touwen van de hei-instal-
latie vast te houden tijdens het 
slaan van de eerste paal. Project-
leider Saskia Platenkamp van de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 
blikt tevreden terug op de eerste 
feestelijke doorbraak. Eind 2019 
kunnen waterfanaten de eerste 
duik nemen in het nieuwe zwem-
bad.



➊		Elzengaarde tussen Boomgaarde en Aardbeigaarde dicht; bouw 
woningen Waterhof

 17 juli 2017 - november 2018 

➋		Wijk Krommeweg en buurt De Sandeling; 
 rioolwerk, voornamelijk van binnenuit
 6 november 2017 - half maart 2018

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

➍  Veersedijk (noordzijde Antoniuslaan): nieuw trottoir, verkeers-
 plateaus en parkeervakken. Bedrijven en woningen blijven 
 bereikbaar.
 15 januari – medio maart

➎  Laan van Welhorst; reconstructiewerkzaamheden ten behoeve 
van ingang parkeergarage rijbanen niet afgesloten, wel verkeers- 
hinder.

 19 februari – 16 maart 2018

➏  Nijverheidsweg; rioolreconstructie tussen de nrs. 24 t/m 32 tot 
eind maart.

 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

Werk in de wijk
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Dit heeft 
Ambacht
‘Voor Elkaar’ 
gekregen

Maandag 5 maart was de 
laatste raadsvergadering van 
deze raad. Op 21 maart gaat 
Hendrik-Ido-Ambacht naar de 
stembussen om een nieuwe 
raad te kiezen. 

Tijdens de laatste vergadering 
in deze samenstelling overhan-
digde het college aan de raad 
een boekje met daarin een te-
rugblik op de afgelopen vier 
jaar. Hierin staat kort samen-
gevat wat de gemeente in de 
afgelopen 4 jaar heeft bereikt. 

Benieuwd naar dit boekje? 
Bekijk de online versie op 
www.h-i-ambacht.nl. 

Woordkunsten-
wedstrijd
Ben jij goed met woorden? 
Houd je van dichten of rappen? 
Of ben je meer een singer-song-
writer? Woon je in Hendrik-Ido-
Ambacht of Zwijndrecht en ben 
je niet ouder dan 18 jaar? 

Dan nodigen we jou uit om 
mee te doen aan de 4 en 5 mei 
Woordkunstenwedstrijd! Kijk 
voor meer informatie over de 
Facebook-pagina van het Her-
denkingscomité 4 en 5 mei: 
www.facebook.com/4.5meihia.

Werkgroep 
HartveiligWonen

De werkgroep HartveiligWonen 
heeft de AED-dekking volledig 
gerealiseerd voor de gemeente 
Hendrik-Ido-Ambacht. Dit wil zeg-
gen dat er 24/7 voldoende AED’s 
beschikbaar zijn, zodat binnen zes 
minuten hulp verleend kan worden 
aan iemand met een hartstilstand. 
Complimenten aan de werkgroep 
voor de organisatie!

Snelle hulp bij hartstilstand
Wanneer iemand onwel wordt en 
mogelijk een hartstilstand heeft, 
is snelle hulp van levensbelang. 
HartveiligWonen is een alarme-
ringssysteem en zorgt dat vrijwil-
ligers via een oproep zo snel mo-
gelijk ter plaatse gaan om iemand 
te reanimeren totdat de ambu-
lance arriveert. Vrijwilligers maken 
hierbij ook gebruik van openbare 
Automatisch Externe Defibrillators 
(AED’s). Het apparaat geeft het 
slachtoffer zo nodig een stroom-
stoot die de circulatie kan herstel-
len. Dat vergroot de overlevings-
kans.

Burgerhulpverleners
Bij de introductie van Hartveilig-
Wonen in Hendrik-Ido-Ambacht is 
vastgesteld dat met een inwoners-
aantal van destijds 29.400 en de 
bijbehorende oppervlakte van de 
gemeente, er behoefte is aan min-
stens 300 vrijwilligers.  Dit is circa 
1% van de bevolking. Daarnaast 
zouden er 10 AED’s verspreid over 

de gemeente (cirkels van 500 me-
ter). Dit is inmiddels gerealiseerd: 
in de gemeente Hendrik-Ido-
Ambacht zijn op dit moment 400 
vrijwilligers actief en 21 AED’s be-
schikbaar, waarvan 13 AED’s 24/7. 
Een aantal om trots op te zijn!

Werking alarmeringssysteem
Als vrijwilliger krijg je een melding 
om ter plaatse te gaan bij een 
reanimatieoproep. Hierbij wordt 
door HartveiligWonen in de mel-
ding gevraagd om een terugkop-
peling. Deze terugkoppeling wordt 
gevraagd om te voorkomen dat er 
teveel mensen ter plaatse gaan. 
Mocht je op de locatie van het 
slachtoffer arriveren en er is reeds 
voldoende hulp ter plaatse, dan is 
het verzoek om weer huiswaarts 
te gaan. Hiermee voorkomen we 
met elkaar dat het te druk wordt 
en de juiste hulp niet geboden kan 
worden. Na een oproep ontvang je 
een vragenlijst waarop je aan kan 
geven of je behoefte hebt aan na-
zorg. De nazorg heeft de gemeente 
neergelegd bij HartveiligWonen, zij 
nemen contact op met de vrijwil-
liger.
 
Aanmelden?
Wil jij je ook aanmelden als 
vrijwilliger? Of wil je jouw AED 
aanmelden om te gebruiken 
in een acute situatie? Kijk op  
www.hartveiligwonen.nl voor meer 
informatie!

n	Werkgroep HartveiligWonen

n	Het lijkt zo lang geleden! Maar vorige week vroor het nog dat het kraakte! Hier zien 
we kruiend ijs in de haven van Oostendam.

Winterwonderland



Kennisgeving

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING/
BIJZONDERE WETTEN
Aanschrijving vellen houtopstand
• Gezien de gevaarzetting voor de 
openbare orde en veiligheid wordt een 
Rode Paardenkastanje, staande op de 
locatie Kerkplein 1 per direct geveld, 
datum aanschrijving 26 februari 2018.

Verleende vergunningen/ontheffingen* 
• Het innemen van een incidentele 
standplaats voor verkoop planten op 
21 april 2018 ter hoogte van De Schoof 
120, datum besluit 26 februari 2018

Geweigerde vergunningen/ontheffingen* 
• Het inzamelen van textiel in 2019 
door de Stichting Oogfonds, datum 
besluit 28 februari 2018;
• Het inzamelen van textiel in 2019 
door de Stichting Sociaal / Medisch 
hulpverlening aan Oost-Europa, datum 
besluit 28 februari 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.

KENNISGEVING ONTWERP-BESCHIKKING
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 
voornemens zijn vergunning te verlenen 
voor wat betreft de volgende activitei-
ten:
Activiteiten: in gebruik nemen of gebrui-
ken van een bouwwerk met het oog op 
de brandveiligheid.
Voor: Aanvraag vergunning brandveilig 
gebruik voor Kinderopvang 
Locatie: Hoge Kade 58 te Hendrik-Ido-
Ambacht
Burgemeester en wethouders van 
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken 
bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht 
voornemens zijn vergunning voor wat 
de betreft de bovenstaande activiteiten 
te verlenen.
De aanvraag, de ontwerp-beschikking 
en de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 8 maart 2018  gedurende 
zes weken ter inzage in het gemeente-
huis te Hendrik-Ido-Ambacht. 
Tijdens de periode van ter inzage leg-
ging kunnen schriftelijk zienswijzen 
worden ingebracht. Zij moeten worden 
gericht aan ons College en worden 
verzonden aan Gemeente Hendrik-Ido-
Ambacht, Postbus 34, 3342 AE Hendrik-
Ido-Ambacht. 

Wij maken u erop attent dat slechts 
beroep tegen de uiteindelijke beschik-
king kan worden ingediend als ook 
een zienswijze is ingebracht tegen de 
ontwerp-beschikking en men belangheb-
bende is.

Bekendmakingen

Aanleg gereserveerde gehandicapten-
parkeerplaats
Burgemeester en wethouders maken 
bekend, dat zij hebben besloten om 
nabij Gerard Alewijnsstraat 64 een gere-
serveerde 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 heb-
bende stukken liggen gedurende een 
periode van zes weken ter inzage in 
de publieksruimte van het gemeente-
huis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-
Ambacht.

Omgevingsvergunningen

Nieuwe aanvragen 
omgevingsvergunning*
• Van der Burghstraat 18, plaatsen dak-
kapel voordakvlak, -bouwen, 20 februari 
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.

Verleende omgevingsvergunningen* 
(regulier)
• Hoge Kade 5, vellen 1 berkenboom 
(particulier), -houtopstand vellen, 
27 februari 2018
• Mauritsstraat 109, vellen 1 conifeer 
(particulier), -houtopstand vellen, 
27 februari 2018
• Vrouwgelenweg 100, vellen 1 Thuja 
spec, 2 Picea specs, 2 Taxus specs en 2 
Ceder specs (particulier), -houtopstand 
vellen, 2 maart 2018
• Witte de Withstraat 46, vellen 1 Es 
(particulier), houtopstand vellen, 
1 maart 2018

Besluit verlenging beslistermijn 
omgevingsvergunning
Op 2 maart 2018 hebben burgemeester 
en wethouders besloten de beslissing 

op de aanvraag omgevingsvergun-
ning locatie Onderdijkse Rijweg 260, 
ingediend 3 januari 2018, voor een 
aanbouw tussen woonhuis en schuur, te 
verdagen tot uiterlijk 14 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.

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 7 maart 2018


