
Gemeentenieuws
woensdag 20 februari 2019

Met de snoeischaar
een topjaar

ACTIVITEITEN-	
KALENDER

•	Woensdag	20	februari
	 Vanaf	20.00	uur
	 Commissies	RZ	-
	 De	Volgerlanden	/
	 ABA	-	Financiën
	 Raadzaal	gemeentehuis

•	Maandag	4	maart
	 Vanaf	20.00	uur
	 Raadsvergadering
	 Raadzaal	gemeentehuis

•	Donderdag	7	maart
	 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

Is	het	u	opgevallen	dat	de	tempe-
ratuur	stijgt	en	de	eerste	krokkus-
sen	uit	de	grond	steken?	De	warme	
temperaturen	 en	 de	 vroege	 voor-
jaarsbloeiers	 betekenen	 het	 groen	
weer	 onderhouden.	 Onkruid	 wie-
den,	 oude	 takken	 verwijderen	 en	
struiken	 in	 vorm	 houden	 zijn	 dan	
voorbeelden	 om	 goed	 voorbereid	
het	voorjaar	in	te	gaan.

Welke	snoeitechniek	past	u	toe?
Het snoeien van planten, hees-
ters en bomen is nodig voor bloei, 
verjonging of een goede groeiont-
wikkeling. Door oude takken te 
verwijderen, helpt u jonge takken 
weer goed te laten groeien. Naast 
deze onderhoudssnoei kunt u ook 
vormsnoei toepassen. Die techniek 
zorgt ervoor dat bomen en struiken 
in vorm worden gehouden. Dit kunt 
u goed toepassen bij bijvoorbeeld 
leibomen.

Waar	laat	u	snoeiafval?
Kleinere takken en bladafval kunt 
u in de ondergrondse container 
doen. Als GFT-afval niet vervuild 
is met restafval, dan kan het afval 
een tweede leven krijgen door de 
grondstoffen te herbruiken. Zo komt 
dit afval terug als bijvoorbeeld com-
post. Hebt u grotere takken? Die 
kunt u dan brengen naar de Mi-
lieustraat. Kijk voor meer informa-
tie over snoeiafval op de website 
www.hvcgroep.nl.

Onderhoud	in	uw	buurt?
Ook de gemeente is druk bezig met 
het groen onderhouden. Zijn er in 
uw buurt ook locaties die gesnoeid 
moeten worden? Dit kunt u dan 
melden aan het Meldpunt open-
bare ruimte via telefoonnummer 
14 078 of op www.h-i-ambacht.nl/ 
meldpuntopenbareruimte. Uw mel-
ding wordt beoordeeld naar het 
meerjarige onderhoudsprogramma.

Binnen	 het	 nieuwe	 gebied	 De	 Vier	
Dorpjes,	 in	 de	 wijk	 De	 Volgerlan-
den,	 komen	 nieuwe	 woningen	 en	
zelfbouwkavels	in	verkoop.	Om	deze	
plannen	te	presenteren,	organiseren	
wij	een	Woonbeurs.	Wilt	u	meer	we-
ten	 over	 dit	 aanbod?	 Kom	 dan	 op	
zaterdag	 13	 april	 tussen	 10.00	 en	
14.00	uur	naar	restaurant	T-Beaune,	
midden	in	het	Sophiapark	in	De	Vol-
gerlanden.

Het	aanbod
De Vier Dorpjes bestaan uit vier ver-
schillende gebieden met een eigen 

uitstraling. Het eerste dorpje, de 
Laantjes, komt als eerste in verkoop. 
In de Laantjes bieden vijf partijen 
diverse eengezinswoningen, appar-
tementen en zelfbouwkavels aan. 
Tijdens de Woonbeurs vertellen we 
gezamenlijk over de locatie, het aan-
bod en de planning.

Meer	informatie
De meest actuele informatie over de 
Woonbeurs vindt u op www.devol-
gerlanden.nl. Via social media op de 
hoogte blijven? Volg @devierdorpjes 
op Facebook en Twitter.

Woonbeurs De Volgerlanden: zaterdag 13 april

We	 hebben	 een	 superfijne	 baan:	
Beleidsadviseur	 Beheer	 Openbare	
Ruimte!	 Een	 mooie	 mix	 van	 groen	
denken	en	groen	doen.

Heb jij kennis & ervaring in beheer 
openbare ruimte, groen, spelen en 
sportvelden? En heb je goede advies-
vaardigheden? Dan is de kans groot 
dat je bij ons aan de slag kan!

Wat	ga	je	doen?
Vaktechnisch zorg je voor de werk-
voorbereiding van verschillende pro-
jecten en stel je de groenbestekken 
op. Ook ben je verantwoordelijk voor 
het bomenbeheersplan en speelruim-
teplan. Bomen zijn belangrijk in onze 

gemeente en met het speelruimte-
plan zorg je voor de verbinding tus-
sen groen en spelen.

Jij bent als onze beleidsadviseur Be-
heer Openbare Ruimte dé expert op 
groengebied. Je geeft invulling aan 
onze ambities om een biodiverse ge-
meente te worden. Dit doe je onder 
andere door het opstellen van het 
meerjarenplan groen en ons groen-
beleid. Als onze beheerder groen zorg 
je dat het beleid uitgevoerd wordt. 
Daarnaast ben je voorzitter van ons 
interne ketenoverleg “groen”.

Kijk voor meer informatie op www.h-
i-ambacht.nl/vacatures.

Wij zoeken een Beleidsadviseur Beheer Openbare Ruimte
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Werk in de wijk

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

 17 juli 2017 - februari 2019

 Fietspad	na	Havenhoofd	-	
Noordeinde;	werkzaamheden	
fietspad,	overlast,	straks	een	
betere	doorstroming

 3 september 2018 tot eind 
februari 2019

 Hoge	Kade;	nieuwbouw	bin-
nenbad	zwembad	De	Louwert

 Tot juni 2019

 Rietlaan	tussen	Laan	van	
Welhorst	en	Steur;	reconstruc-
tiewerkzaamheden	volledige	
afsluiting

 7 januari 2018 t/m 8 maart 2019

 Waelneslaan;	herstraatwerk-
zaamheden

 december 2018 tot eind
 maart 2019

 Rietzanger;	aanleggen	defi-
nitieve	bestrating,	weg	wordt	
gefaseerd	afgesloten

 7 januari t/m 1 maart 2019

	 Sophiapromenade	naast	het	
gemaal	Volgerlanden;	aanbren-
gen	afsluiter	put;

 Tot en met eind mei 2019

	 IJdenhove:	werkzaamheden	
rioolreconstructie

 9 januari 2019 - eind mei 2019

	 Pompe	van	Meerdervoortsin-
gel;	aanpassing	busroute;	
bebording	ter	plaatse	aanwezig

 18 februari 2019 - eind
 april 2019

	 Ambachtsezoom:	bouwrijp	ma-
ken	toekomstig	bedrijvenpark

 21 februari - medio juli

	 Overige	werkzaamheden,	op	
diverse	plaatsen:

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

• 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.
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Aanhanger	Burgemeester	
Broekhuisplein

Op woensdag 2 januari hebben 
de collega’s van Handhaving een 
aanhanger aangetroffen op het 
Burgemeester Broekhuisplein. 
Ondanks onderzoek en het be-
stikkeren van de aanhanger, 
hebben zij de eigenaar niet kun-
nen achterhalen. Ook het publi-
ceren via social media bracht 
hen niet bij de eigenaar. Daarom 
doet de gemeente een laatste 
oproep!

Bent u eigenaar van de aan-
hanger? Meldt u dan bij Team 
Veiligheid per mail melding@
ambachtveilig.nl of via telefoon-
nummer 14 078. Hebben wij 
geen bericht ontvangen van de 
eigenaar voor 1 maart 2019? De 
gemeente zal dan de aanhanger 
verwijderen en vernietigen.

Kom	naar	de	MeetUp	van	
de	Sociale	Dienst	Drecht-
steden!

Op dinsdag 5 maart 2019 om 
19.30 uur organiseert de So-
ciale Dienst Drechtsteden een 
Meet-Up in Cascade. Zij horen 
graag wat ú als inwoner van de 
Drechtsteden belangrijk vindt. 
Wilt u mee praten over actuele 
thema’s, zoals langer zelfstan-
dig thuis wonen of inwoners die 
geen werk kunnen vinden? Dan 
bent u van harte welkom. 

Momenteel maakt de Sociale 
Dienst Drechtsteden een plan 
voor de toekomst, waarmee zij 
inwoners zo goed mogelijk van 
dienst wil zijn bij financiële pro-
blemen en op het gebied van 
zorg, werk en inkomen. Door 
mee te praten bepaalt u mede 
wat er in het nieuwe plan komt 
te staan! 

Aanmelden kan per e-mail: samen 
@sociaalbeleiddrechtsteden.nl. 
Bent u verhinderd op dinsdag-
avond 5 maart? Bezoek dan een 
bijeenkomst in een andere ge-
meente binnen de Drechtsteden. 
Kijk voor meer informatie over 
deze bijeenkomsten op www.so-
ciaalbeleiddrechtsteden.nl.

Ziet	u	vanaf	dinsdag	26	februari	mi-
litairen	 in	Ambacht?	Dit	 is	een	mili-
taire	 oefening	 in	 het	 kader	 van	 de	
eindoefening	‘Genisten	in	opleiding’.	
De	 oefening	 start	 op	 de	 boogbrug	
over	het	‘oude	Maasje’,	de	Veerweg	
in	Waalwijk.

Er wordt een klimprogramma onder-
nomen en de militairen gaan ook ac-
ties ondernemen. Ze verplaatsen zich 
over bestaande (vaar)wegen en pa-
den en het doorgaand verkeer wordt 
hierbij niet gehinderd.

Als er door deze oefening schade 
is ontstaan, dan kunt u dit onder 
vermelding van de militaire eenheid 
(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: JDVclaims@mindef.nl

We	hebben	het	vorige	week	al	aan-
gekondigd,	 maar	 we	 krijgen	 een	
nieuw	gemeentenieuws!	De	verwach-
ting	is	per	maart	de	gemeentepagi-
na’s	in	een	nieuw	jasje	te	hebben.

Dit	is	beter	per	woensdag	6	maart	
Het gemeentenieuws ziet er dan iets 
anders uit en dat maakt de pagina’s 
duidelijker;

- past beter bij onze huisstijl;
- @gemeentehia is de nieuwe naam;
- artikelen voorzien van attentie 

blokken (speerpunten uit het coa-
litieprogramma);

- publicaties verkort.

Houd het gemeentenieuws dus in de 
gaten!

Militaire oefening

Herken het nieuwe
gemeentenieuws

Van 26 februari t/m 1 maart 

Eerder	heeft	de	gemeente	een	bericht	
geplaatst	dat	wij	een	opschoonactie	
weesfietsen	zijn	gestart.	Fietsen	die	
al	lange	tijd	een	stallingsplek	bezet	
houden	en	op	openbaar	 terrein	ge-
stald	staan,	worden	weggehaald	en	
afgevoerd	zodat	er	weer	plekken	be-
schikbaar	 komen.	 Een	 inwoner	 her-
kende	zijn	fiets	op	de	foto	en	heeft	
het	 op	 een	 centraal	 punt	 weer	 op-
gehaald.

Herkent u ook uw fiets op de foto of 
staat uw fiets niet op de foto, maar 
bent u het wel kwijt? Belt u dan 14 
078 en met bewijsstukken kunt u 
vervolgens uw fiets weer ophalen.

Hebt u een fiets in een van de stallin-
gen staan die u lange tijd niet meer 
heeft gebruikt? Wij verzoeken u dan 
vriendelijk om die zelf weg te halen.

Opschoonactie weesfietsen
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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	20	februari	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

	KENNISGEVINGEN	

Ontwerpbeschikking	Wet	algemene
bepalingen	omgevingsrecht
Uitgebreide	voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van 
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ma-
ken bekend dat zij in het kader van 
de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht (met gebruikmaking van 
artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° 
Wabo) voornemens zijn vergunning 
te verlenen voor wat betreft de vol-
gende activiteiten:

Activiteit:
- Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a 

Wabo)
- Planologisch afwijken  (art. 2.1, lid 

1 onder c Wabo)
- Veranderen Rijksmonument (art. 

2.1, lid 1 onder f Wabo)

Voor: “vergroten van het gebouw, 
aanpassen van het monument en 
wijzigen van de functie”.
Locatie: Smidshoef 24 t/m 30 (Door 
een nieuw huisnummerbesluit wordt 
het gehele pand Smidshoef 24 t/m 
30 gewijzigd in Dorpsstraat 84 te 
Hendrik-Ido-Ambacht)

De aanvraag, de ontwerpbeschikking 
en de bijbehorende stukken voor het 
vergroten van het gebouw, aanpassen 
van het monument en wijzigen van de 
functie” kunt u vanaf donderdag 21 fe-
bruari 2019 tot en met woensdag 3 april 
2019 inzien in de informatieruimte van 
het gemeentehuis. U kunt ook de in-
formatie op de gemeentelijke website 
https://www.h-i-ambacht.nl/bouwpla-
ninzien of op www.ruimtelijkeplannen.
nl onder nummer NL.IMRO.0531.pb-
19Smidshoef24/30-2001 raadplegen. 
De bronbestanden van het ontwerp-
besluit zijn geplaatst op http://ro.h-i-
ambacht.nl/0531.

In de periode van zes weken vanaf 
donderdag 21 februari 2019 tot en 
met woensdag 3 april 2019 kunnen 
door een ieder zienswijzen naar vo-
ren brengen over de ontwerpbeschik-
king. Een zienswijze dient bij voor-
keur schriftelijk te worden ingediend 
en moet worden gericht aan Burge-
meester en wethouders van Hendrik-
Ido-Ambacht, ter attentie van de 
heer M.L. van Holten van de afdeling 
Beheer Openbare Ruimte. Ook het in-
dienen van mondelinge zienswijzen 
is mogelijk. 

Wij maken u erop attent dat slechts 
beroep tegen de uiteindelijke be-
schikking kan worden ingediend als 
ook een zienswijze is ingebracht te-
gen de ontwerpbeschikking en men 
belanghebbende is.

	BEKENDMAKINGEN	

Inspraak	voorontwerpbestemmings-
plan	Waterbusplein
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 
maken bekend dat het voorontwerp 
van het bestemmingsplan ‘Water-
busplein’ beschikbaar wordt gesteld 
voor inspraak.
Het plangebied betreft het gebied ter 
plaatse van en rondom de parkeer-
plaats van de Waterbushalte te Hen-
drik-Ido-Ambacht. Het gebied valt nu 
nog onder de werking van bestem-
mingsplan Antoniapolder+.

Het planvoornemen is om het Wa-
terbusplein in Hendrik-Ido-Ambacht, 
gelegen aan de rivier De Noord, te 
ontwikkelen tot een bruisende ont-
moetingsplek, als eindpunt van de 
Waterbusplein en aansluitend op 
de halte van de Waterbus. Het plan-
voornemen is onderdeel van de ge-
biedsontwikkeling Antoniapolder, die 

ervoor gezorgd heeft dat het gehele 
bedrijventerrein een kwaliteitsimpuls 
krijgt.

De ontwikkeling van het Waterbus-
plein is het sluitstuk van deze her-
structurering en omvat naast de in-
richting van het plein, de nieuwbouw 
van twee gebouwen met een totale 
omvang van ca. 6.730 m2 bruto 
vloer oppervlakte. De invulling van 
de nieuwbouw en het Waterbusplein 
zelf voorziet in de realisatie van een 
maritiem ondernemershuis, horeca, 
vergaderzalen, fitness/sport/welness/
health en leisure.

Stukken ter inzage
Met ingang van donderdag 21 febru-
ari 2019 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:

Op de site ruimtelijkeplannen.nl, 
identificatie: NL.IMRO.0531.bp37wa-
terbusplein-1001, zijn de bestanden 
geplaatst.

De pdf-bestanden staan op de ge-
meentelijke website https://www.h-i-
ambacht.nl/Inwoners_Ondernemers/
Alle_onderwerpen/Ruimtelijke_plan-
nen/Bestemmingsplannen/In_proce-
dure

De papieren versie is tijdens openings-
tijden in te zien in het informatiecen-
trum van het gemeentehuis in Hen-
drik-Ido-Ambacht, Weteringsingel 1 
te Hendrik-Ido-Ambacht. 

Informatieavond
Op woensdag 6 maart 2019 vindt 
van 18.00-20.00 uur een informa-
tieavond plaats waar u vragen kunt 
stellen over het bestemmingsplan en 

de ontwikkeling van het terrein. Hier-
bij zullen naast medewerkers van de 
gemeente ook de architect en ont-
wikkelaars aanwezig zijn. De infor-
matieavond vindt plaats in het kan-
toor van Holland Marine Lifts aan het 
Noordeinde 49, 3341 LW Hendrik-Ido-
Ambacht (nabij het Waterbusplein).

Inspreken
Tijdens de terinzagetermijn kan een 
ieder zowel schriftelijk als mondeling 
een reactie naar voren brengen over 
het voorontwerp. Schriftelijke reac-
ties 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 monde-
linge reactie kunt u, graag voor 11 
april 2019, een afspraak maken met 
de behandelend ambtenaar de heer 
Henkjan Stolk via telefoonnummer 
(078) 770 2625 of e-mail 
h.stolk@h-i-ambacht.nl.

	ALGEMENE	PLAATSELIJKE	
	VERORDENING/BIJZONDERE	WETTEN			

Deze week geen algemene plaatse-
lijke verordening/bijzondere wetten.

	OMGEVINGSVERGUNNINGEN	

Nieuwe	aanvragen
omgevingsvergunningen*
• Charley Tooropstraat 28 en 29, 

uitbreiden van zolderverdieping, 
-bouwen, 7 februari 2019

• Bongerd 13, aanbrengen tuinover-
spanning met net, -bouwen, 2 fe-
bruari 2019

• Brederodehof 50, plaatsen dakka-
pel voorzijde, -bouwen, 11 februari 
2019

• Watersnip 7, plaatsen toegangs-
hek/poort, -bouwen, -planologisch 
afwijken, 12 februari 2019

*	U	kunt	geen	bezwaar	maken	of	een	
zienswijze	 indienen	 tegen	 een	 aan-
vraag.	Wel	kunt	u	de	stukken	inzien.	
Hiervoor	kunt	u	een	afspraak	te	ma-
ken	met	de	afdeling	Beheer	Openba-
re	Ruimte	(team	vergunningverlening	
en	handhaving)	 op	 telefoonnummer	
14	078.

Verleende	omgevingsvergunningen*
(regulier)
• Diverse locaties, vellen 33 houtop-

standen volgens kaplijst, -houtop-
stand vellen, 15 februari 2019

• Dotterbloem 8, plaatsen dakkapel 
achterzijde, -bouwen, 12 februari 
2019

• Watersnip 7, plaatsen toegangs-
hek/poort, -bouwen, -planologisch 
afwijken, 14 februari 2019

De gemeente zal in het eerstvol-
gende plantseizoen nieuwe bomen 
herplanten in de gemeente om het 
totale bomenbestand op peil te hou-
den. Wilt u meer weten over deze 
herplant, dan kunt u contact opne-
men met de afdeling Beheer Open-
bare Ruimte via telefoonnummer 14 
078. Op www.h-i-ambacht.nl/bomen-
kap vindt u de overzichten van de te 
vellen bomen. 

*	Bent	u	het	niet	eens	met	het	be-
sluit?	 Op	 www.h-i-ambacht.nl/be-
zwaar	 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	vergunning-
verlening	 en	 handhaving)	 via	 tele-
foonnummer	14	078.


