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Fotowedstrijd gemeentegids 

Dit najaar verschijnt de nieuwe ge-
meentegids van Hendrik-Ido-Am-
bacht. Wij maken de gids niet al-
leen voor u, maar ook mét u. Hoe? 
We houden een fotowedstrijd en de 
winnende foto’s plaatsen we in de 
gemeentegids. Een jury, bestaande 
uit medewerkers van de gemeen-
te, beoordeelt de foto’s. Wilt u uw 
foto terugzien in de gemeentegids 
2019? Pak dan uw camera en maak 
de winnende foto.

Hoe doet u mee?
Stuur uw foto uiterlijk vrijdag 29 maart 
naar communicatie@h-i-ambacht.nl. 
Vergeet niet in de e-mail uw naam 
en woonadres te vermelden.

Waar beoordeelt de jury op?
We zoeken mooie foto’s die herken-
baar zijn voor Hendrik-Ido-Ambacht. 
Ambacht door uw ogen gezien. Op 
de foto’s mogen geen personen 
staan.

Wat kunt u winnen?
De drie winnende foto’s plaatsen 
we in de gemeentegids. De drie 

winnaars krijgen ook een waarde-
bon ter waarde van € 75,- (eerste 
plaats), € 50,- (tweede plaats) en 
€ 25,- (derde plaats). De beste foto 
plaatsen we op de voorpagina van 
de gids.
Ook niet-winnende foto’s kunnen 
we plaatsen in de gemeentegids. 
Wilt u dat niet? Vermeld dit dan in 
uw e-mail.

Wanneer hoort u of u wint?
De winnende foto’s maken we be-
kend in april. De winnaars krijgen 
dan schriftelijk bericht.

Wat doen we met uw gegevens?
Omdat u uw foto(‘s), naam en woon-
adres doorgeeft, wilt u misschien 
weten wat wij met die gegevens 
doen. Kijk voor meer informatie over 
ons protocol op
https://bit.ly/protocolbeeldmateriaalhia19

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie over de 
voorwaarden op
https://bit.ly/fotogemeentegidshia1920

Voor de verkiezingen van 20 maart 
hebben we een nieuwe stemlocatie 
in de Volgerlanden. Zo kunt u ook 
stemmen op het stembureau Flatge-

bouw Zalmhaven aan de Zalm 84 S.

Net als vorig jaar kunt u ook stem-
men op de locatie Yulius.

Een nieuwe stemlocatie
erbij

Opening Sophiapolder
op 8 maart

Op zaterdag 23 maart gaan we aan 
de slag voor een schone buurt! 
Deze Landelijke Opschoondag is 
het moment om samen zwerfaf-
val op te halen. Iedereen kan een 
steentje bijdragen; jong en oud, 
van inwoner tot organisaties, ver-
enigingen en scholen.

Meedoen aan deze voorjaars-
schoonmaak is eenvoudig en 
waardevol.

Zo doet u mee
• Meld uw actie aan op
 www.supportervanschoon.nl.
• Ontvang gratis opschoonmateri-

alen.
• Leen op het gemeentehuis afval-

grijpers en hesjes (op=op!).
• Ga op zaterdag 23 maart aan de 

slag voor een schone buurt.

Kijk voor meer informatie over de 
Landelijke Opschoondag op
www.nederlandschoon.nl

Landelijke Opschoondag: 
doe op 23 maart mee

Afval

Maakt u de winnende foto?

De winnende foto voor de gemeentegids 2018.

Met de onthulling van een prachtig beeld van een aalscholver, gemaakt 
door biologe Froukje Esscher, is het bezoekerspunt officieel geopend door 
Han Weber gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, burgemeester 
Jan Heijkoop (tweede van rechts) van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, 
Michiel Houtzagers directeur van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. 
Dit mooie beeld krijgt binnenkort een plek buiten op het eiland.
Foto: Babette van der Wijst. Bron: www.zuidhollandslandschap.nl
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Vanaf 20.00 uur
Commissie WOS
Raadzaal gemeentehuis

Vanaf 20.00 uur
Commissie RZ -
De Volgerlanden
Raadzaal gemeentehuis

Vanaf 20.00 uur
Commissie ABA -
Financiën
Raadzaal gemeentehuis

Vanaf 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

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

Agenda

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram
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 Perzikengaarde tussen 
Elzengaarde en Bongerd dicht; 
aanleg definitieve bestrating

 25 februari t/m 29 maart 2019

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

 3 september 2018 - maart 2019

 Hoge Kade; nieuwbouw bin-
nenbad zwembad De Louwert

 Tot juni 2019

 Rietlaan tussen Laan van
 Welhorst en Steur;

 reconstructiewerkzaamheden 
volledige afsluiting 

 7 januari 2018 t/m maart 2019

 Waelneslaan;
 herstraatwerkzaamheden

 december 2018 tot eind
 maart 2019

 Rietzanger; aanleggen
 definitieve bestrating, weg 
wordt gefaseerd afgesloten

 7 januari t/m 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;

 aanbrengen afsluiter put
 Tot en met eind mei 2019

 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

 PC Hooftsingel vanaf de 
Waelneslaan tot aan de Van 
Godewijckstraat; riolerings-
werkzaamheden

 4 maart tot 18 maart 2019

 Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

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

• snoeiwerkzaamheden (beplan-
ting); door heel de gemeente.
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Werk in de wijk

Binnen het nieuwe gebied in de 
wijk De Volgerlanden, namelijk 
De Vier Dorpjes, komen nieuwe 
woningen en zelfbouwkavels in 
verkoop. Om deze plannen te 
presenteren, organiseren wij een 
Woondag in samenwerking met de 
vier andere ontwikkelaars: BPD, 
Blauwhoed, Stemar Groep en Vol-
kerWessels. 

Tijdens de Woondag vertellen we 
gezamenlijk over de locaties, het 
aanbod en de planning.

Meer informatie?
U bent van harte welkom op zater-
dag 13 april tussen 10.00 - 14.00 
uur in restaurant T-Beaune, in De 
Volgerlanden. De meest actuele in-
formatie over de Woondag vindt u 
op www.devolgerlanden.nl of volg 
@devierdorpjes op Facebook en 
Twitter.

Hou jij van taal en ben jij jonger dan 
18 jaar? Doe dan mee en schrijf een 
songtekst, gedicht of rap. Als je wint, 
dan draag je jouw woordkunst voor 
tijdens de Dodenherdenking op za-
terdag 4 mei in Hendrik-Ido-Ambacht 
of Zwijndrecht.

Een jury beoordeelt alle inzendingen. 
Als je genomineerd bent als winnaar, 
dan krijg je een uitnodiging voor de 
prijsuitreiking. Deze is op woensdag 
17 april 2019 om 14.30 uur in de foy-
er van Cultureel Centrum Cascade in 
Ambacht.
 
Het thema van de Nationale Doden-
herdenking op 4 mei is dit jaar ‘In 
vrijheid kiezen’. Daar gaat jouw cre-
atie dus ook over. Voor inspiratie kun 
je kijken op www.4en5mei.nl. Je mag 
natuurlijk ook een eigen draai geven 
aan het thema!
 
Stuur je gedicht uiterlijk op woensdag 
27 maart 2019 naar representatie@h-
i-ambacht.nl en wie weet draag jij 
jouw woordkunst voor op 4 mei.

Woondag: zaterdag 13 april

Doe jij mee aan de Woordkunstenwedstrijd?

De Volgerlanden

Herdenkingscomité 4 en 5 mei
Hendrik-Ido-Ambacht

Comité 4 en 5 mei 
Zwijndrecht

Thema
“In vrijheid kiezen”

Dan zijn we op zoek naar jou !
Doe mee met de woordkunstenwedstrijd!

Ben je 18 jaar of jonger?
En ben je goed met woorden? 

Hou je van dichten of van rappen?
Of ben je meer een singer-songwriter?

Voor meer informatie ga je naar de Facebook-pagina van het 
Herdenkingscomité 4 en 5 mei Hendrik-Ido-Ambacht.

http://www.facebook.com/4.5meihia/

Sluiting inzendingen  woensdag 27 maart 2019

WOORDKUNSTENAAR 
GEZOCHT
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Ontwerpbestemmingsplan ‘Langeweg 101’
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ma-
ken op grond van artikel 3.8 van de 
Wet ruimtelijke ordening bekend dat 
vanaf 14 maart 2019 tot en 24 april 
2019 het ontwerpbestemmingsplan 
‘Langeweg 101’ met plan-identifica-
tienummer NL.IMRO.0531.bplange-
weg101-2001 ter inzage ligt.

Ontwerpbestemmingsplan
Dit bestemmingsplan heeft betrek-
king op de woning gelegen op het 
perceel aan de Langeweg 101 in de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. De 
woning maakte in het verleden deel 

uit van het achtergelegen glastuin-
bouwbedrijf. Dit tuinbouwbedrijf is 
reeds verkocht en wordt al geruime 
tijd geëxploiteerd door derden.

Op grond van de ‘Wet Plattelandswo-
ning’ is het mogelijk om voormalige 
agrarische bedrijfswoningen aan te 
merken als plattelandswoning. Hier-
door mag ook iemand die niet aan 
het agrarische bedrijf verbonden is 
in de woning wonen. De woning be-
houd de agrarische bestemming en 
krijgt de aanduiding ‘specifieke vorm 
van agrarisch: plattelandswoning’. 
Tegelijkertijd leidt het aanmerken als 

plattelandswoning niet tot een (mi-
lieukundige) beperking van het ach-
tergelegen glastuinbouwbedrijf.

Stukken ter inzage
Van 14 maart 2019 tot en met 24 
april 2019 ligt het ontwerpbestem-
mingsplan ‘Langeweg 101’, inclusief 
de onderliggende stukken ter inzage. 
U kunt de betreffende stukken vin-
den op de volgende locaties:
- Op de website www.ruimtelijke-

plannen.nl is het digitale ontwerp-
bestemmingsplan geplaatst. Dit 
kunt u vinden via het plan-identifi-
catienummer NL.IMRO.0531.bplan-

geweg101-2001;
- Het ontwerpbestemmingsplan is 

geplaatst op de gemeentelijke 
website www.h-i-ambacht.nl;

- De papieren versie van de stukken 
is tijdens de openingsuren in te 
zien in de hal van het gemeente-
huis, Weteringsingel 1 te Hendrik-
Ido-Ambacht. 

Zienswijzen op
ontwerpbestemmingsplan
Gedurende de termijn van terinzage-
legging kan een ieder zienswijzen in-
dienen op het ontwerpbestemmings-
plan. Een zienswijze moet uiterlijk 21 

november 2018 schriftelijk ingediend 
worden bij de gemeenteraad van 
Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 
3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht. 

Voor het indienen van mondelinge 
zienswijzen kunt u gedurende een 
periode van drie weken, tussen 14 
maart en 4 april 2019, een afspraak 
maken met de heer H. Stolk van de 
afdeling Beleid en Ontwikkeling op 
telefoonnummer (078) 770 2625.

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten

Omgevingsvergunningen

Geweigerde besluiten**

Nieuwe aanvragen*

Verleende omgevingsvergunningen**

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Adres Omschrijving Activiteit Datum besluit

gehele gemeente Inzamelen van textiel t.b.v. Stichting 2020 01-mrt
 Artsen voor Kinderen

Roodenburgstraat 29 plaatsen luchtbehandelingsinstallatie bouwen 26-feb
 en warmtepomp op het dak

Brederodehof 50 plaatsen dakkapel/voorzijde bouwen 01-mrt

Vrouwgelenweg 21 het maken van een uitweg uitweg maken, hebben of 26-feb
  veranderen

gehele gemeente Inzamelen van textiel t.b.v. Stichting 2020 01-mrt
 Actie Calcutta (SAC)

gehele gemeente Inzamelen van textiel t.b.v. Fonds Slachtofferhulp 2020 01-mrt

gehele gemeente Inzamelen van textiel t.b.v. Fonds Gehandicaptensport 2020 01-mrt

gehele gemeente Inzamelen van textiel t.b.v. Ronald McDonald Kinderfonds 2020 01-mrt

* 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 14 078.

** 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 voorlopige voorziening. Hebt u vragen? 
Neem dan gerust contact op met de afdeling Beheer Openbare Ruimte (team vergunningverlening en handhaving) via telefoonnummer 14 078.

** 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 voorlopige voorziening. Hebt u vragen? 
Neem dan gerust contact op met de afdeling Beheer Openbare Ruimte (team vergunningverlening en handhaving) via telefoonnummer 14 078.

Colofon POSTADRES

Postbus 34

3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht

14 078

gemeente@h-i-ambacht.nl

www.h-i-ambacht.nl

GEMEENTEWINKEL

Afspraak maken? Kijk op: www.h-i-ambacht.nl

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE

www.h-i-ambacht.nl/meldpunt

Bij spoed, ook buiten kantoortijden (078) 770 8100

INLOOPPUNTEN

(zie websites voor openingstijden)

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam

• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam

• Tromplaan 49, sociaal wijkteam


