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Joop Bijl verlaat Cascade

ACTIVITEITEN-	
KALENDER
•	Maandag	4	maart
	 Vanaf	20.00	uur
	 Raadsvergadering
	 Raadzaal	gemeentehuis

•	Donderdag	7	maart
	 Van	19.30	-	21.30	uur
	 Spreekuur	politie
	 Politiebureau	Weteringsingel	1

•	Maandag	18	maart
	 Vanaf	20.00	uur
	 Commissie	WOS
	 Raadzaal	gemeentehuis

•	Dinsdag	19	maart
	 Vanaf	20.00	uur
	 Commissie	RZ	-	De	Volgerlanden
	 Raadzaal	gemeentehuis

•	Woensdag	20	maart
	 Vanaf	20.00	uur
	 Commissie	ABA	-	Financiën
	 Raadzaal	gemeentehuis

•	Maandag	1	april
	 Vanaf	20.00	uur
	 Raadsvergadering
	 Raadzaal	gemeentehuis

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

Na	 er	 10	 jaar	manager	 te	 zijn	 ge-
weest,	 nam	 Joop	 Bijl	 vorige	 week	
vrijdag	feestelijk	afscheid	van	‘zijn’	
Cascade.

“Vlak voor ik hier in 2009 kwam wer-
ken, hoorde ik dat het hier een rom-
meltje was”, glundert Joop. “Mooi, 
want ik houd van uitdagingen!”

Cascadioten
“In 2009 stond het theater al stevig 
op de kaart, maar Cascade was en 
is veel meer dan dat”, vertelt Joop. 
“In de afgelopen tien jaar hebben 
we als Cascadioten keihard gewerkt 
om dat te verzilveren en dat is ge-
lukt. Onze zalen zijn goed bezet, 
we werken goed samen met orga-
nisaties binnen en buiten Cascade 
en we hoeven niet onze hand op 
te houden bij de gemeente. Op dat 
laatste ben ik misschien wel het 
meest trots.”

Succes
Wat deed Joop allereerst als mana-
ger bij Cascade? “Aan de medewer-
kers vragen welke ideeën zij had-
den om Cascade te verbeteren. Dat 
leverde veel op. Het grootste suc-
ces daarvan is ons concept Boven, 
waarin we de foyer veranderen in 

een leuk zaaltje. We hebben nu Bo-
ven.Dansen, Boven.Live en Boven 
0.0, een alcoholvrij feest voor jon-
geren tot 18 jaar.”

Koorddansen
Joop is heel duidelijk: “De Am-
bachtsers staan bij ons op 1. We 
mogen als Cascade nooit vergeten 
dat we voortgekomen zijn uit een 
dorpshuis. Tegelijk moeten we in-
komsten halen uit de commerci-
ele verhuur. Dat lukt, maar is soms 
koorddansen. Gelukkig is vaak wel 
een oplossing te vinden, maar soms 
moeten we echt ‘nee’ verkopen aan 
een commerciële partij.”

Toekomst
Stilzitten gaat Joop zeker niet: “Ik 
wil weer radiomaken bij ZAP FM, 
dat vind ik heerlijk om te doen. Er 
komt waarschijnlijk vanzelf weer 
wat op mijn pad, misschien iets 
voor de Vereniging van Ambachtse 
Ondernemers. Ik wens Cascade een 
mooie en gastvrije toekomst. Ook 
omdat ik verwacht hier nog vaak als 
gast te komen, haha.”

Het hele interview met Joop Bijl 
vindt u onder andere op onze web-
site: www.h-i-ambacht.nl/joopbijl.

Ieder	 jaar	krijgen	meerdere	mensen	
tijdens	 de	 lintjesregen	 een	 Konink-
lijke	Onderscheiding	opgespeld.	Een	
blijk	 van	 waardering	 voor	 iemand	
die	 zich	 bijzonder	 verdienstelijk	
heeft	gemaakt	voor	de	Nederlandse	
samenleving.	 Bijvoorbeeld	 voor	 een	
vereniging,	de	kerk	of	 voor	de	me-
demens.	 Kent	 u	 zo	 iemand	 in	 uw	
omgeving?	Dan	kunt	u	hem	of	haar	
voordragen	voor	een	lintje.

Er zijn regels voor het toekennen 
van een Koninklijke onderscheiding. 
Deze zijn in het hele land gelijk. U 
vindt ze op www.lintjes.nl

Procedure
De behandeling van een voordracht 
neemt veel tijd in beslag. De burge-
meester beoordeelt de voordracht 
en stelt een advies op. Dit wordt ter 
beoordeling voorgelegd aan de Com-

missaris van de Koning, het Kapittel 
voor de Civiele Orden en de betrok-
ken minister. Het ontwerpbesluit 
wordt tenslotte ondertekend door de 
koning. Burgemeester Heijkoop reikt 
de onderscheiding en bijbehorende 
versierselen uit in naam van de ko-
ning tijdens de lintjesregen.

Voordragen	en	meer	informatie
Zorg ervoor dat uw voordracht voor 
1 juli 2019 bij ons binnen is. Lever 
zoveel mogelijk relevante infor-
matie aan over de persoon die u 
voordraagt. U vindt het voordracht-
formulier op www.h-i-ambacht.nl 
en op www.lintjes.nl. Wilt u vooraf 
meer informatie of twijfelt u of de 
verdiensten bijzonder genoeg zijn? 
Neem dan contact op met mevrouw 
B. van Bennekom via telefoonnum-
mer 14078 of per e-mail b.van.
bennekom@h-i-ambacht.nl.

Kent u iemand die een lintje verdient?
Dien uw aanvraag dan voor 1 juli 2019 in!

Joop Bijl aan de bar in de gezellige foyer, waar ook succesvolle evenementen als BOVEN.Dansen worden 
gehouden.

Vanaf woensdag 6 maart ziet het 
Gemeentenieuws in deze krant an-
ders uit dan u gewend bent. De 
indeling van de pagina’s is duide-

lijker, de artikelen worden voorzien 
van een attentieblok (speerpunten 
uit het coalitieprogramma) en de 
teksten van de officiële publicaties 

worden samengevat, met een ver-
wijzing naar
www.officielebekendmakingen.nl.
Bovendien heet het Gemeen-

tenieuws vanaf deze datum 
@gemeentehia en past het beter in 
onze huisstijl.

Gemeentenieuws in nieuw jasje
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Werk in de wijk

	 Perzikengaarde	tussen	
Elzengaarde	en	Bongerd	dicht;	
aanleg	definitieve	bestrating

 25 februari t/m 29 maart 2019

 Fietspad	tussen	Havenhoofd	en	
Noordeinde;	werkzaamheden	
fietspad,	overlast,	straks	een	
betere	doorstroming;

 3 september 2018 tot eind 
februari 2019

 Hoge	Kade;	nieuwbouw	bin-
nenbad	zwembad	De	Louwert,

 heden - 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	de-
finitieve	bestrating,	weg	is	
gefaseerd	afgesloten

 7 januari t/m 1 maart 2019

	 Zilverreiger	tussen	Vrouwge-
lenweg	en	Watersnip;	aanleg-
gen	definitieve	bestrating;	weg	
wordt	gefaseerd	afgesloten;

 25 februari t/m 22 maart 2019

	 Sophiapromenade	naast	het	
gemaal	Volgerlanden;	aanbren-
gen	afsluiterput;

 heden t/m eind mei

	 IJdenhove:	werkzaamheden	
rioolreconstructie

 9 januari 2019 - eind mei 2019

	 Pompe	van	Meerdervoortsin-
gel;	rioleringswerkzaamheden	
waardoor	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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Maandag	maandelijkse	
test	sirenes

Als	 onze	 gemeente	 of	 regio	 ge-
troffen	wordt	door	een	groot	on-
geval	 of	 dat	 dreigt	 te	 gebeuren,	
dan	 kunt	 u	gealarmeerd	worden	
via	sirenes.	Afhankelijk	van	loca-
tie	en	omstandigheden	loeien	de	
sirenes	 in	 de	 hele	 gemeente	 of	
een	deel	daarvan.

De sirenes worden in heel Neder-
land maandelijks op iedere eer-
ste maandag van de maand om 
12.00 uur precies getest. Dat ge-
beurt ook op maandag 4 maart.

Wat	doet	u?
Gaat de sirene op een ander 
moment dan de eerste maandag 
van de maand? Ga dan direct 
naar binnen, sluit ramen, buiten-
deuren en ventilatiesystemen en 
luister naar onze regionale ram-
penzender Radio Rijnmond, 93.4 
FM en www.rijnmond.nl.

Andere	middelen
U kunt ook op twitter Veilig-
heidsregio ZHZ en Ambacht Veilig 
volgen: @VRZHZ en @Ambacht-
veilig. Daarnaast is het verstan-
dig om NL-Alert op uw mobiele 
telefoon geïnstalleerd te hebben. 
Kijk voor meer informatie over 
NL-Alert op nl-alert.nl

Plastic	afval	is	een
kwestie	van	timing

Ziet u in uw straat ook weleens 
plastic flesjes, bakjes of tasjes 
voorbij komen? Vaak is dit een ge-
val van slechte timing. Het plastic 
afval te vroeg buiten zetten zorgt 
voor een rommelig straatbeeld 
en zwerfafval. Meeuwen en an-
dere dieren zijn heel benieuwd 
wat er allemaal voor lekkers in 
de plasticzakken zit. Deze worden 
dan opengepikt in de hoop op 
een lekkere snack. In de meeste 
gevallen worden de meeuwen 
teleurgesteld. Ondertussen is de 
zak helemaal open en zwerft de 
inhoud door de buurt.

Het is dus belangrijk om op het 
juiste moment uw plastic afval 
aan het bieden! De avond voor 
het ophaalmoment uw afval bui-
ten zetten voorkomt vervuiling. 
Op de HVC afvalkalender ziet u 
precies wanneer uw plasticafval 
wordt opgehaald.

Wilt u nog meer halen uit uw afval? 
Download dan de HVC afval-app.

Op bezoek bij Ambachtse 
Ondernemers

Inloopbijeenkomst
Waterbusplein

Wethouder	 Flach	 (Economische	 Za-
ken)	en	mevrouw	Van	den	Heuvel	(ac-
countmanager	 bedrijven)	 bezoeken	
met	enige	regelmaat	ondernemers	in	
Hendrik-Ido-Ambacht.	Onlangs	waren	
zij	op	bezoek	bij	Heeboss	Klimaatbe-
heersing	op	het	Noordeinde.	Zij	spra-
ken	met	de	heren	Bosschaart	en	Van	
der	Hee	van	de	directie.	Heeboss	 is	
gespecialiseerd	in	klimaatbeheersing	
en	 luchttechniek.	 Het	 bedrijf,	 opge-
richt	 in	 1992,	 is	 uitgegroeid	 tot	 een	
bedrijf	met	50	man	personeel.

Ook spraken ze met de heren Bol 
en Paulussen van Fysiotherapie Am-
bacht aan de Avelingen over de rol 
van een gezondheidscentrum in de 
wijk en het nijpende ruimte gebrek 
van de huidige praktijk. 

Wilt u als ondernemer ook een be-
zoek van de wethouder economi-
sche zaken? Neem dan contact op 
met de accountmanager bedrijven, 
mevrouw Van den Heuvel, via e-mail 
a.vandenheuvel@h-i-ambacht.nl.

Wilt	u	meer	weten	over	de	ontwikke-
lingen	rond	het	Waterbusplein?	Kom	
dan	naar	de	 inloopbijeenkomst	Wa-
terbusplein	op	woensdag	6	maart	bij	
HML	(Holland	Marine	Lift),	Noordein-
de	 49,	 in	 Hendrik-Ido-Ambacht.	 U	
kunt	tussen	18.00	uur	en	20.00	uur	
binnenlopen.

U kunt hier informatie krijgen over het 
voorontwerp bestemmingsplan, dat dan 
ter inzage ligt, over het stedenbouw-
kundig plan en over de gebouwen.

Hebt u vragen? Neem dan contact op 
met project-assistent Ilse Burgler, via 
I.burgler@h-i-ambacht.nl of telefo-
nisch (078) 770 42 60.
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Officiële publicaties

Drechtstedendinsdag 5 maart
Op	5	maart	2019	vindt	de	maande-
lijkse	Drechtstedendinsdag	plaats	in	
het	 gemeentehuis	 van	 Zwijndrecht	
dat	gelegen	is	aan	het	Raadhuisplein	
3.	De	leden	van	de	Drechtraad	bera-
den	zich	over	onderwerpen	die	onze	
regio	aangaan.	Dit	wordt	Drechtste-
dendinsdag	 genoemd.	 Het	 samen-
werkingsverband	 Drechtsteden	 be-
staat	uit	7	gemeenten:	Alblasserdam,	
Dordrecht,	 HardinxveldGiessendam,	
Hendrik	 Ido	 Ambacht,	 Papendrecht,	
Sliedrecht	en	Zwijndrecht.	

Op het programma van dinsdag 5 
maart staat een aantal interessante 
onderwerpen.

Themabijeenkomst
‘Regionale	economie’
Van 17.00 uur tot 18.30 uur geven 

de portefeuillehouders Economie 
de heren Burggraaf en Flach van 
het Drechtstedenbestuur informatie 
over regionale economische ambi-
ties binnen de Drechtsteden en de 
wijze waarop dat bijdraagt aan de 
economische positie van de ver-
schillende gemeenten.

Er wordt aandacht besteed aan wat 
er al is bereikt, wat de stand van 
zaken is en hoe de toekomst wordt 
ingericht. Hierbij staan de thema’s 
kennis, innovatie, economische 
profilering, maar ook de ruimtelijk-
economische strategie en het ves-
tigingsklimaat centraal in de the-
mabijeenkomst. Het gesprek wordt 
aangegaan met de raadsleden van 
de Drechtstedengemeenten, maar 
ook met ondernemers en partners 

binnen het ruimtelijk-economisch 
instrumentarium.

In het raadsinformatiesysteem (RIS 
Drechtraad) op ‘Themabijeenkomst 
raads- en collegeleden’ kunt u het 
volledige programma inzien.

Carrousel	Integraal
en	Carrousel	Fysiek
Om 20.00 uur starten twee carrou-
sels tegelijkertijd. Enerzijds is er 
de Carrousel Integraal over Wonen, 
waarin de regionale woonvisie aan 
bod komt. Deze carrousel duurt tot 
21.30 uur. Anderzijds staat in de 
Carrousel Fysiek de Kantorenvisie 
centraal. 

Portefeuillehouder Wonen mevrouw 
Baggerman geeft een toelichting 

op de regionale woonvisie, de uit-
gangspunten en de activiteiten. Ver-
volgen zullen de heren De Zeeuw 
en Feijtel (Expertteam versnelling 
woningbouw van het ministerie van 
BZK) hun ervaring met versnelling 
van woningbouw met u delen. Tot 
slot licht gedeputeerde mevrouw 
BomLemstra de rol en functie van 
de provincie bij woningbouwpro-
grammering toe. 
In de Carrousel Fysiek zal een ad-
vies worden uitgebracht over de 
Kantorenvisie Drechtsteden.  

Drechtraad	van	21.45	uur
tot	22.30	uur.
Benoeming	nieuw	DSB-lid	en
de	Kantorenvisie	Drechtsteden
2019-2024
Op de agenda voor de Drechtraad 

staan twee onderwerpen: het be-
noemen van een nieuw lid voor het 
Drechtstedenbestuur en het vast-
stellen van de Kantorenvisie Drecht-
steden. Mevrouw Visser-Schlieker 
zal de heer Tanis opvolgen als Por-
tefeuillehouder Bereikbaarheid. 
 
In het Raadsinformatiesysteem van 
de Drechtraad kunt u alle stukken 
die bij het onderwerp behoren in-
zien inclusief de toezeggingen en de 
reactie hierop van het Drechtsteden-
bestuur. 

Meer	informatie
Meer informatie, zoals agenda’s en 
bespreekstukken, vindt u in het. 
Raadsinformatiesysteem van de 
Drechtraad.

Agenda openbare raadsvergadering
Maandag	4	maart	2019,	20.00	uur,
Raadzaal	gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende 
vaste punten: opening, vaststelling 
van de agenda, spreekrecht bur-
gers, vragenhalfuurtje raadsleden, 
notulen raadsvergadering, lijst van 
ingekomen stukken en eventuele 
mededelingen, het comptabiliteits-
besluit en de sluiting.

Op	grond	van	de	adviezen	 van	de	
raadscommissie	 zijn	 de	 raadsvoor-
stellen	 onderverdeeld	 in	 hamer-

stukken	(H)	en	debatstukken	(D).

De raad behandelt de volgende 
voorstellen:
7.  Raadsvoorstellen	Algemeen
	 	 Bestuurlijke	Aangelegen-
	 	 heden	-	Financiën
  Geen voorstellen
8.  Raadsvoorstellen	Welzijn,
	 	 Onderwijs,	Sociale	Zaken
  Geen voorstellen
9.  Raadsvoorstellen	Ruimtelijke
	 	 Zaken	-	De	Volgerlanden
9.1. H 4e wijziging GR Bureau

  Openbare Verlichting
9.2. H Vaststelling bestemmings-
  plan Achterambachtseweg 49
10.  Comptabiliteitsbesluit
11.  Sluiting

In de informatieruimte van het ge-
meentehuis liggen de vergaderstuk-
ken 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 Ver-
gaderstukken in raadsinformatie.

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 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	maxi-
maal	vijf	minuten	het	woord	van	de	
voorzitter.	Wanneer	er	meerdere	in-
sprekers	 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	 spreek-
tijd	bedraagt	dertig	minuten.	Meer	
over	 het	 spreekrecht	 kunt	 u	 lezen	
in	de	gemeentegids	en	op	www.h-i-
ambacht.nl/spreekrecht.

	BEKENDMAKINGEN	

Aanwijzing	gebieden	APV	art.2.75a
Op 5 februari 2019 heeft het college 
van B&W besloten de gebieden Vol-
gerlanden Centrum en het Baxpark 
aan te wijzen als gebieden waar het 
mogelijk is, bijvoorbeeld bij aanhou-
dende overlast door individuele per-
sonen, de toegang tot dit gebied te 
ontzeggen voor betreffend persoon 
voor de duur van maximaal 8 weken. 
De burgemeester kan hiertoe beslui-
ten op basis van een advies van de 
politie. Het besluit treedt de dag na 
deze bekendmaking in werking.  Het 
besluit ligt zes weken ter inzage in 
de hal van het gemeentehuis.

Ter	inzage
Het besluit ligt met ingang van he-
den gedurende 6 weken voor een ie-
der ter inzage in de publiekshal van 
het gemeentehuis. Een ieder kan op 
verzoek tegen betaling van de kos-

ten een afschrift krijgen van het  ge-
noemde besluit.
Het is wettelijk niet mogelijk om een 
zienswijze, of bezwaar tegen dit be-
sluit in te dienen.
Voor meer informatie over deze be-
kendmaking kunt u contact opnemen 
met J. Maaskant, afdeling Bestuurs-
zaken, telefoon (078) 770 26 83.

Verkiezing	leden	Europees	Parlement	
op	23	mei	2019

Hoe	kunt	u	stemmen	als	u	de	natio-
naliteit	heeft	van	een	ander	land	van	
de	Europese	Unie?
U woont in Nederland en u heeft de 
nationaliteit van een andere land van 
de Europese Unie? In dat geval kunt 
u kiezen in welk land u stemt voor 
het Europees Parlement. Wilt u in Ne-
derland voor de Nederlandse leden 
van het Europees Parlement stem-
men? Dan schrijft u zich in door de 
verklaring ‘stemmen voor Europees 

Parlement in Nederland’ in te vullen, 
te ondertekenen en in te zenden.

Wat	is	nodig?
• op de dag van de kandidaatstel-

ling, dinsdag 9 april 2019 woont u 
in Nederland;

• op de dag van stemming, donderdag 
23 mei 2019 bent u 18 jaar of ouder;

• u heeft het kiesrecht in Nederland 
of in een ander land van de Euro-
pese Unie.

De	verklaring
De verklaring (model Y32) vindt u op 
www.h-i-ambacht.nl/y32. Of u vraagt 
de verklaring op via telefoonnummer 
14 078.

Heeft u zich bij uw verhuizing naar 
Nederland ingeschreven als kiezer? 
Dan hoeft u niet opnieuw de verkla-
ring in te vullen. Uw verklaring blijft 
geldig zolang u ingeschreven staat 
bij een Nederlandse gemeente. Als u 

twijfelt of u als kiezer ingeschreven 
staat, kunt u contact opnemen met 
de Gemeentewinkel.

Zet u uw handtekening onder de 
verklaring, dan verklaart u dat u het 
kiesrecht heeft en alleen in Neder-
land stemt.

Uw verklaring moet op dinsdag 9 
april 2019 bij de gemeente binnen 
zijn. Is uw verklaring later binnen? 
Dan geldt de verklaring voor de vol-
gende verkiezing in 2024.

Heeft	u	vragen?
Op www.h-i-ambacht.nl vindt u meer 
informatie. Met vragen mag u ook 
contact opnemen met Team Verkie-
zingen. U bereikt ons via telefoon-
nummer 14 078.

Hendrik-Ido-Ambacht, 27 februari 2019
De burgemeester,
J. Heijkoop

Vastgesteld	 exploitatieplan	 de	 Vol-
gerlanden-Oost,	vierde	herziening
Burgemeester en wethouders van 
Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend 
(ex artikel 3.8, lid 3 en 6.12, lid 4) 
dat de gemeenteraad van Hendrik-
Ido-Ambacht in zijn vergadering van 
4 februari 2019 het exploitatieplan 
De Volgerlanden-Oost inclusief 1e tot 
en met de 4e herziening heeft vast-
gesteld.

Terinzagelegging
Het vaststellingsbesluit van de vierde 
herziening van het exploitatieplan De 
Volgerlanden-Oost wordt op grond 
van artikel 3.12 van de Algemene wet 
bestuursrecht voor eenieder met in-
gang van 28 februari 2019 tot en met 
10 april 2019 op de volgende wijzen 
ter inzage gelegd, beschikbaar ge-
steld en raadpleegbaar gemaakt:

Het bovenstaande stuk ligt met bij-
behorende stukken gedurende de 
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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	27	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

terinzagetermijn in de publieksruim-
te van het gemeentehuis. Openings-
tijden publieksruimte gemeentehuis, 
Weteringsingel 1, maandag t/m don-
derdag van 8.30 en 17.00 uur en vrij-
dag van 8.30 tot 16.00 uur.

Tevens zijn bovenstaande stukken te 
raadplegen via www.h-i-ambacht.nl/
planneninprocedure en de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het Identificatienummer (IDN) van het 
uitwerkingsplan is: NL.IMRO.0531.

EP06Volgerloost4hz-3001

De geconsolideerde versie van het 
exploitatieplan wordt ook ter inzage 
gelegd maar is enkel van informa-
tieve aard.

Beroepsmogelijkheid
Er zijn geen zienswijzen bij de ge-
meenteraad naar voren gebracht op 
het ontwerpbesluit tot vierde her-
ziening van het exploitatieplan De 
Volgerlanden-Oost.

Belanghebbenden kunnen gedurende 
de inzagetermijn beroep instellen bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA ‘s-Gravenhage als aan de 
belanghebbende redelijkerwijs niet 
kan worden verweten dat hij / zij 
niet overeenkomstig artikel 6.14 Wet 
ruimtelijke ordening juncto afdeling 
3.4 Algemene wet bestuursrecht zijn 
/ haar zienswijze bij de gemeente-
raad naar voren heeft gebracht.

	OMGEVINGSVERGUNNINGEN	

Nieuwe	aanvragen
omgevingsvergunningen*
• Evertsenstraat 10, plaatsen van 

een dakkapel/voorzijde, -bouwen, 
18 februari 2019

• de Kwelder 15, plaatsen van een 
dakkapel aan de linkerzijgevel, - 
bouwen, 13 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	
14078.


