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woensdag 23 januari 2019

Zorgen voor de
mantelzorger?

ACTIVITEITEN-	
KALENDER

•	Woensdag	23	januari
	 Vanaf	20.00	uur
	 Commissie	A.B.A.	-	Financiën
	 Raadzaal	gemeentehuis

•	Donderdag	24	januari
	 Vanaf	19.00	uur
	 Werkconferentie	detailhandel
	 Cultureel	Centrum	Cascade

•	Maandag	4	februari
	 Vanaf	20.00	uur
	 Raadsvergadering
	 Raadzaal	gemeentehuis

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

Doet	 u	 veel	 voor	 een	 ander	 in	 uw	
omgeving?	Boodschappen	 voor	 uw	
buren	die	al	wat	ouder	zijn,	mee	met	
uw	vader	of	moeder	naar	het	zieken-
huis	voor	bezoek	aan	de	dokter	of	
kookt	 u	 regelmatig	 voor	 een	 zieke	
kennis?	Als	u	structureel	iemand	op	
die	 manier	 ondersteunt,	 dan	 bent	
u	 ‘mantelzorger’.	 Als	 mantelzorger	
maakt	 u	 het	 leven	 van	 een	 ander	
mooier.	 U	 besteedt	 een	 deel	 van	
uw	vrije	 tijd,	 geeft	 praktische	hulp	
en	emotionele	steun.	Mantelzorgers	
zijn	 onmisbaar.	 Gemeente	 Hendrik-
Ido-Ambacht	stelt	dit	jaar	nieuw	be-
leid	op	om	mantelzorgers	te	helpen	
zorgen.	Wilt	u	hierover	meepraten?

Wat	zijn	uw	wensen	en	behoeften?
Op donderdagmiddag 31 januari 
organiseren wij een bijeenkomst 
om met inwoners te praten over 
het nieuwe mantelzorgbeleid. Onze 
vraag aan u is: wat zijn uw wensen 

en behoeften als mantelzorger? Hoe 
kan de gemeente u daar bij hel-
pen? Ook zijn we benieuwd naar uw 
mening over onze ideeën voor het 
nieuwe mantelzorgbeleid. 
Uw reacties neemt de gemeente 
mee als inbreng voor het nieuwe 
beleid. In het tweede kwartaal van 
2019 bespreekt de gemeenteraad 
het nieuwe mantelzorgbeleid.

Komt	u	ook?	Dan	graag	aanmelden.
Wilt u bij de bijeenkomst op 31 
januari zijn? U bent van harte wel-
kom! Graag even vooraf aanmelden 
bij Alexander Neels, via e-mail ajf.
neels@h-i-ambacht.nl of telefoon 
(078) 770 26 21. De bijeenkomst 
is donderdagmiddag 31 januari van 
15.30 tot 17.00 uur in het gemeen-
tehuis aan de Weteringsingel 1. Ook 
de persoon waar u als mantelzorger 
voor zorgt is van harte welkom op 
deze bijeenkomst.

Medio	 februari	 start	 de	 gemeente	
met	werkzaamheden	 voor	 het	 nieu-
we	 bedrijvenpark	 Ambachtsezoom.	
Vooruitlopend	 hierop	 brengt	 aanne-
mer	Boskalis	vanaf	donderdag	24	ja-
nuari	grond	uit	het	gebied	De	Volger-
landen	naar	twee	tijdelijke	depots	op	
dit	bedrijvenpark.	Deze	grond	is	over	
in	 De	Volgerlanden.	 Dat	 komt	 goed	
uit:	 we	 kunnen	 die	 grond	 straks	
goed	gebruiken	als	voorbelasting	in	
het	gebied	Ambachtsezoom.

Wat	gaan	we	doen?
Van donderdag 24 januari tot me-
dio februari gaat 12.000 m3 grond 
van De Volgerlanden-Oost naar Am-
bachtsezoom. Dit zijn ongeveer 600 
vrachtwagens; per dag rijden vijf 
vrachtauto’s ongeveer 10 keer heen 
en weer. Ze rijden over de Jacobus-
laan - Laan van Welhorst - Kromme-

weg - Ambachtsezoom - via rotonde 
Ambachtsezoom/Reeweg naar het 
plangebied. Op diverse punten staan 
verkeersregelaars om alles in goede 
banen te leiden.

Duurzame	inrichting
Bedrijvenpark Ambachtsezoom wordt 
duurzaam ingericht: materialen die 
we gebruiken voor de wegen en ge-
bouwen zijn zelfs 100% circulair (her-
bruikbaar). De bomen en planten die 
we planten in het gebied zijn aantrek-
kelijk voor vlinders, bijen en andere 
insecten. Gebouwen maken gebruik 
van schone energie (geen aardgas) 
en krijgen zoveel mogelijk groene 
daken en gevels. Regenwater wordt 
opgevangen en zoveel mogelijk her-
bruikt. Meer informatie leest u op 
www.h-i-ambacht.nl/ambachtsezoom.

600 vrachtwagens grond 
naar Ambachtsezoom

Praat mee tijdens de bijeenkomst over het nieuwe mantelzorgbeleid op donderdag 31 januari van 15.30 tot 
17.00 uur op het gemeentehuis aan de Weteringsingel 1 (aanmelden). Neemt u ook de naaste mee die u als 
mantelzorger ondersteund?

Bijeenkomst nieuw mantelzorgbeleid 31 januari
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Werk in de wijk

	 Elzengaarde	tussen	Boom-
gaarde	en	Aardbeigaarde	dicht;	
bouw	woningen	Waterhof

 17 juli 2017 - februari 2019

 Noordeinde;	werkzaamheden,	
overlast,	straks	een	betere	
doorstroming

 3 september 2018 tot eind
 januari 2019

 Hoge	Kade;	nieuwbouw	binnen-
bad	zwembad	De	Louwert

 Tot juni 2019

 Rietlaan	tussen	Laan	van
	 Welhorst	en	Steur;

	 reconstructiewerkzaamheden	
volledige	afsluiting	

 7 januari 2018 t/m 8 maart 2019

 Waelneslaan;
	 herstraatwerkzaamheden

 december 2018 tot eind
 maart 2019

 Rietzanger;	aanleggen
	 definitieve	bestrating,	weg	
wordt	gefaseerd	afgesloten

 7 januari 2018 t/m 1 maart 2019

	 Huijgensstraat;	herstraatwerk-
zaamheden

 14 januari 2019 tot begin maart 
2019, afhankelijk van de weers-
omstandigheden.

	 Wijk	Kruiswiel:	werkzaamhe-
den	rioolreconstructie.

 9 januari 2019 - eind mei 2019

	 Rotonde	Ambachtsezoom/
Reeweg,	Ambachtsezoom:	
grondtransport	

 24 januari - medio februari

	 Overige	werkzaamheden,	op	
diverse	plaatsen:

• veegwagen, maaien en schoffe-
len in hele gemeente doorlo-
pend;

• rioolwerkzaamheden; reinigen 
en inspecteren en uitvoeren 
van lokale reparaties (voorna-
melijk van binnenuit) verspreid 
in heel de gemeente; week 47 
t/m week 4;

• baggeren (zwaartepunt in 
watergangen rondom Sport-
park Schildman, zuidzijde wijk 
Krommeweg en  buurt De 
Sandeling) tot maart 2019;

• snoeiwerkzaamheden (beplan-
ting); door heel de gemeente;

• begin maart worden 14 bomen 
verwijderd in de gemeente, u 
kunt de bomenlijst raadplegen 
op de website onder “bomen-
kap”.
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Gouden	huwelijk

Het echtpaar Plag-Ten Pas was 
op dinsdag 15 januari vijftig jaar 
getrouwd. Burgemeester Jan He-
ijkoop heeft hen op deze dag 
gefeliciteerd met hun gouden 
huwelijk.

Het echtpaar heeft twee kinde-
ren en drie kleinkinderen.

 50-jarig huwelijk echtpaar
 Plag-Ten Pas.

Gemeentelijke	belastingen
digitaal	ontvangen?

Aanmelden	Berichtenbox
op	MijnOverheid

Aanmelden gaat eenvoudig en 
snel: u logt met uw DigiD in op 
mijn.overheid.nl en maakt een 
account aan. Let wel op dat u bij 
het onderdeel organisatie kiest 
voor Samenwerkingsverbanden 
en dan voor Gemeentebelastin-
gen en Basisinformatie Drecht-
steden (GBD). De GBD verzorgt 
de uitvoering van de wet WOZ en 
de heffing en invordering van de 
gemeentelijke belastingen voor 
de gemeenten Dordrecht, Hen-
drik-Ido-Ambacht, Papendrecht, 
Sliedrecht en Zwijndrecht.

Berichtenbox	app
Wilt u de post van MijnOverheid 
direct kunnen lezen op uw mo-
biele telefoon, iPad of tablet? 
Download dan de Berichtenbox 
app in de App Store van Apple 
of in de Play Store van Google 
Play. Zodra er nieuwe post is, 
ontvangt u een melding. Inlog-
gen doet u makkelijk en snel 
met alleen een pincode. U acti-
veert de app eenmalig met uw 
DigiD.

Voordelen
Uw post ontvangen in mijn 
MijnOverheid heeft voordelen: 
uw gegevens zijn veilig, altijd 
beschikbaar en zowel u als wij 
besparen op kosten. Ook levert 
u een positieve bijdrage aan het 
milieu, omdat er minder papier 
wordt verbruikt.

Inwoners die geen computer 
hebben of geen digitale dien-
sten willen afnemen via Mijn-
Overheid, hoeven niets te doen. 
U blijft uw aanslagbiljet per post 
ontvangen.

Ambacht	 is	 een	 groene	 gemeente	
waar	het	prettig	wonen	en	werken	is.	
Het	openbaar	groen	is	een	belangrijk	
onderdeel	van	het	straatbeeld	en	de	
wijken.	Wij	 willen	 het	 groen	 graag	
behouden	en	daarom	controleren	wij	
regelmatig	of	de	bomen	in	onze	ge-
meente	gezond	zijn.

Ontheffing	aanvragen
Helaas komt het voor dat wij bomen 
verwijderen. Dit zijn bomen die ziek 
zijn of die ruimte moeten maken 
voor nieuwe gebouwen of wegen. 
Voor bomen die op de groene kaart 
staan, vragen wij een ontheffing aan.

Slechte	conditie
Tijdens de laatste inspectie is geble-
ken dat 47 bomen verwijderd moe-
ten worden. Voor 33 bomen vragen 
wij een ontheffing aan, de overige 14 
zijn vergunningsvrij.

Van de 33 bomen zijn helaas 11 
bomen dood en 22 in zeer slechte 
conditie. Van de 14 vergunningsvrije 
bomen zijn negen bomen dood en 
vijf in zeer slechte conditie of ziek. 

Herplanten
Na het verwijderen worden deze bo-
men vervangen voor nieuwe bomen. 
Dit gebeurt onder andere op onze 
jaarlijkse Boomplantdag. Zo houden 
wij het totale bomenbestand op peil 
en blijft Ambacht ook de komende 
jaren mooi groen!

Vragen
Hebt u vragen over het verwijderen 
of herplanten van bomen? Neem 
dan gerust contact op met de afde-
ling Beheer Openbare Ruimte via het 
telefoonnummer 14 078 of kijk op 
www.h-i-ambacht.nl/bomenkap voor 
meer informatie.

Groen houden van Ambacht

Vaak	vinden	wij	weesfietsen;	fietsen	
die	al	lange	tijd	een	stallingsplek	be-
zet	 houden	 en	 op	 openbaar	 terrein	
gestald	staan.	De	gemeente	start	een	
opschoonactie.	 Weesfietsen	 worden	
namelijk	 weggehaald	 en	 afgevoerd	
zodat	 er	 weer	 plekken	 beschikbaar	
komen	voor	fietsen	die	bijvoorbeeld	
nu	nog	op	openbaar	terrein	staan.

Hebt u een fiets in een van de stal-
lingen staan die u lange tijd niet 
meer hebt gebruikt? Wij verzoeken u 
dan vriendelijk om die zelf weg te 
halen. Bent u uw fiets kwijt? Belt u 
dan 14 078. Met bewijsstukken kunt 
u vervolgens op een centraal punt 
uw fiets weer ophalen.

GFT heeft waarde.
Houdt u het
ook apart?

Uw fiets kwijt?
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	BEKENDMAKINGEN	

Vastgesteld	bestemmingsplan
‘Grotenoord	2’
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ma-
ken bekend dat de gemeenteraad 
op grond van artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening in zijn vergade-
ring van 14 januari 2019 het bestem-
mingsplan ‘Grotenoord 2’ met plan-idn 
NL.IMRO.0531.bp35Grotenoord2-3001 
ongewijzigd heeft vastgesteld.

Bestemmingsplan ‘Grotenoord 2’
Voor de ontwikkeling van de voorma-
lige gemeentewerf aan de Grotenoord 
2 is een plan voorbereid. Een steiger-
bouwbedrijf wil zich hier gaan vesti-
gen. Ten behoeve van de ontwikkeling 
zijn ook de woningen Veerstraat 57 en 
59 aangekocht. Deze zijn inmiddels 
gesloopt om ruimte te maken voor het 
bedrijfsgebouw.
Ondanks dat de vestiging van het be-
drijf past binnen het gemeentelijk en 
provinciaal beleid, is een aanpassing 
van het bestemmingsplan noodza-
kelijk om het plan te realiseren. Met 
het bestemmingsplan ‘Grotenoord 2’ 
wordt de realisatie planologisch mo-
gelijk.

Stukken ter inzage
Met ingang van 24 januari 2019 liggen 
tot en met 6 maart 2019 gedurende 
een termijn van zes weken het vast-

gestelde bestemmingsplan voor een 
ieder ter inzage. U kunt de betreffende 
stukken vinden op de volgende loca-
ties:
- Op de website www.ruimtelijke-

plannen.nl is het digitale bestem-
mingsplan geplaatst. Dit kunt u 
vinden via het planidentificatie-
nummer NL.IMRO.0531.bp35Gro-
tenoord2-3001.

- Een pdf-versie van het vastgestelde 
bestemmingsplan en het besluit ho-
gere waarden hebben wij geplaatst 
op de gemeentelijke website ht-
tps://www.h-i-ambacht.nl/ onder ‘Ik 
Woon’, ‘Ruimtelijke plannen’. 

- De papieren versie van de stukken is 
tijdens de openingsuren in te zien in 
de hal van het gemeentehuis, Wete-
ringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht. 

- De bronbestanden van het bestem-
mingsplan staan op https://ro.h-i-
ambacht.nl/0531/03699623-FE59-
4FE3-9993-BA4DB0310912/

Indienen beroep en verzoek
om voorlopige voorziening
Gedurende de termijn van terinzage-
legging kan beroep tegen het vast-
gestelde bestemmingsplan worden 
ingesteld bij de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, 
postbus 20019, 2500 EA Den Haag 
door:
- belanghebbenden die tijdig ziens-

wijzen hebben kenbaar gemaakt bij 
de gemeenteraad;

- belanghebbenden die kunnen aan-
tonen redelijkerwijs niet in staat te 
zijn geweest tijdig zienswijzen ken-
baar te maken bij de gemeenteraad;

Het vastgestelde bestemmingsplan 
treedt in werking daags na afloop van 
de beroepstermijn. Bovengenoemden 
kunnen tevens een verzoek om voor-
lopige voorziening indienen bij de 
voorzitter van de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State. In 
dit geval treedt de besluitvorming niet 
in werking voordat op dit verzoek is 
beslist.

	ALGEMENE	PLAATSELIJKE	
	VERORDENING/BIJZONDERE	WETTEN	

Verleende	vergunningen/
ontheffingen*	
• Het produceren van versterkt geluid 

tijdens Koningsdag en de Zomer-
parkdag op 27 april en 31 augus-
tus 2019 tussen 10:00 en 19:00 uur 
naast Verhage, Louwersplein 1, da-
tum bekendmaking 15 januari 2019. 

• Het bijschrijven van leidinggeven-
den en het aanpassen van de afme-
tingen van de inrichting na verbou-
wing op de exploitatievergunning 
van Verhage, Louwersplein 1, datum 
bekendmaking 15 januari 2019.

• Instemmingsbesluit kabels en leidin-
gen aan KPN B.V., locatie Noordein-
de 180, periode 26 november 
2018/27 mei 2019, datum bekend-

making 23 januari 2019.
• Instemmingsbesluit kabels en lei-

dingen aan Netwerk Exploitatie-
maatschappij B.V., locatie Vrouwge-
lenweg 26, periode 8 januari 2018/8 
februari 2019, datum bekendmaking 
23 januari 2019.

• Vergunning kabels en leidingen aan 
Stedin Netten B.V., locatie Hoge 
Kade 70, periode 27 maart 2019/27 
maart 2020, datum bekendmaking 
23 januari 2019.

*	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	voor-
lopige	 voorziening.	 Hebt	 u	 vragen?	
Neem	dan	gerust	contact	op	met	de	af-
deling	Beheer	Openbare	Ruimte	(team	
vergunningverlening	 en	 handhaving)	
via	telefoonnummer	14	078.

	OMGEVINGSVERGUNNINGEN	

Nieuwe	aanvragen
omgevingsvergunningen*
• Aelbert Cuyplaan 55, plaatsen dak-

kapel voorzijde, -bouwen, 2 januari 
2019

• diverse locaties, vellen 33 houtop-
standen volgens kaplijst, -houtop-
stand vellen, 14 januari 2019

*	 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	 in-
zien.	Hiervoor	kunt	u	een	afspraak	te	
maken	met	de	afdeling	Beheer	Open-
bare	 Ruimte	 (team	 vergunningverle-
ning	en	handhaving)	op	telefoonnum-
mer	14	078.

Verleende	omgevingsvergunningen*
(regulier)
• Aelbert Cuyplaan 55, plaatsen dak-

kapel voorzijde, -bouwen, 16 januari 
2019

• De Plaats 15, plaatsen unit t.b.v. 
eindpuntvoorziening Qbuzz voor 
periode van 10 jaar, -planologisch 
afwijken, -bouwen, 18 januari 2019

Besluit	verlenging	beslistermijn
omgevingsvergunning
Op 14 januari 2019 hebben burge-
meester en wethouders besloten de 
beslissing op de aanvraag omgevings-
vergunning, locatie IJdenhove 238, in-
gediend op 9 november 2018 voor het 
uitbreiden van het gebouw, te verda-
gen tot uiterlijk 28 februari 2019.

*	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	voor-
lopige	 voorziening.	 Hebt	 u	 vragen?	
Neem	dan	gerust	contact	op	met	de	af-
deling	Beheer	Openbare	Ruimte	(team	
vergunningverlening	 en	 handhaving)	
via	telefoonnummer	14	078.

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	23	januari	2019

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

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

Officiële publicaties

Anoniem wapen inleveren
Wapeninleveractie 21 januari t/m 3 februari

Erft	u	na	het	overlijden	van	een	 fa-
milielid	onverwachts	een	wapen?	Dit	
komt	vaker	voor	dan	u	wellicht	denkt.	
Niet	altijd	is	dan	duidelijk	of	het	een	
legaal	wapen	is	en	of	er	een	vergun-
ning	voor	 is.	Wilt	u	er	 liever	vanaf?	
Of	hebt	u	ooit	 een	 (illegaal)	wapen	
in	 bezit	 genomen	 en	 wilt	 u	 het	 nu	
kwijt?	 Tijdens	 de	 wapeninleveractie	
van	de	politie	kunt	u	uw	wapen	ano-
niem	 inleveren.	 Illegaal	 wapenbezit	

is	namelijk	strafbaar.

Het deponeren van wapens kan van 
21 januari t/m 3 februari in grote ton-
nen op zes politiebureaus: Doelwater 
Rotterdam, Blijdorpplein Schiedam, 
Slotlaan Capelle, Zuidplein, Schout-
straat Spijkenisse en Overkampweg 
Dordrecht. U hoeft geen afspraak te 
maken en u hoeft zich niet te mel-
den. U gooit het anoniem in de ton. 

Steekwapens bij voorkeur verpakt.

Wilt u een vuurwapen inleveren? 
Maak dan een afspraak via telefoon-
nummer 0900 8844. De politie komt 
dan bij u thuis het wapen ophalen. 
Dit doet de politie in burger: niet ge-
kleed in uniform en in een gewone 
auto. Zo kan niemand zien dat de 
politie bij u voor de deur staat.


