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Uitslag verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap
Heeft u gestemd op woensdag 20 
maart? In Hendrik-Ido-Ambacht 
kleurden 13.795 inwoners een stem-
biljet in voor de Provinciale Staten 
verkiezingen. Bijna 3.000 inwoners 
meer dan in 2015. 

Burgemeester Jan Heijkoop bezocht 
tijdens de verkiezingsdag alle stem-
lokalen in Hendrik-Ido-Ambacht.

“In onze democratie is het waar-
devol als zoveel mogelijk stemge-
rechtigden gebruik maken van hun 
stemrecht. Ik vind het dan ook mooi 
te constateren dat meer Ambachters 
naar de stembus gingen. Velen had-
den er geen moeite mee om even 
in de rij te staan voor ze hun stem 
konden uitbrengen, bijvoorbeeld bij 
de Sophiahal. Ik zag dat het bij de 
omliggende stembureaus Druiven-
gaarde en Zalm aanzienlijk rustiger 
was.”

De uitslag ziet u hieronder en is ook 
te vinden op www.h-i-ambacht.nl/
verkiezingen.

Provinciale Staten
Forum voor Democratie 2442
SGP 2241
VVD 2064
ChristenUnie 1220
CDA 991
PVV 907
PvdA 769
D66 731
GROENLINKS 565
50 PLUS 549
SP 483
PvdD 365
Lokale Partijen Zuid Holland 236
DENK 77
Code Oranje 55
NIDA 19
JEZUS LEEFT 17

Waterschap Hollandse Delta
Waterschapspartij
Hollandse Delta 3096
SGP 2414
VVD 1811
ChristenUnie 1261
CDA 1128
50 PLUS 793
Water Natuurlijk 723
Hollandse Delta Natuurlijk 651
AWP 408

Kinderen van de Plusklas debatteer-
den donderdag 21 maart met veel 
enthousiasme over de stelling ‘Op 
alle basisscholen in HIA moeten alle 
leerlingen vanaf groep 5 verplicht 
een tablet krijgen van school ter ver-
vanging van boeken’. Na een uitge-
breid debat bracht voorzitter burge-
meester Jan Heijkoop de stelling in 
stemming. De meerderheid was voor 
het verstrekken van tablets!

De kinderen van de Plusklas komen 
van de Stadhouder Willem 3 school, 

Koningin Wilhelminaschool, Willem 
de Zwijgerschool en de Ds. Abraham 
Hellenbroekschool.

Het debat
Voorzitter burgemeester Jan Heijkoop 
zat de vergadering voor. Raadsleden 
Marijke Gommans, Jan Struik, Arie 
Mol en Arie Scheurwater zorgden sa-
men met griffier Gert Logt voor de 
begeleiding van het debat.

De vijf fracties, Blauw Rechts, Am-
bacht Unie, De Ambachtelijke Par-

tij, Zwijndrecht Ambacht partij en 
de Christelijke Ambacht Partij had-
den zich goed voorbereid. Na de 
eerste termijn, waarin de verschil-
lende standpunten te horen waren, 
schorste voorzitter burgemeester Jan 
Heijkoop de vergadering. De frac-
ties kregen toen tijd om met elkaar 
te overleggen. De raadsleden gaven 
tips en trucs. Ook werden er enthou-
siast argumenten, zowel voor als te-
gen de stelling, verzameld.

Praat u met uw kinderen wel eens 
over bijvoorbeeld veiligheid, speel-
plekken en eenzaamheid? Deze on-
derwerpen kunnen zij tegenkomen 
in hun eigen omgeving. Zij zien dan 
vaak oplossingen die volwassenen 
niet bedenken.

Meedoen is steeds belangrijker
Namens de gemeente laat Stichting 
Open Limonade kinderen op een 
leuke manier meedenken over maat-

schappelijke thema’s, maar vraagt 
ook wat ze zelf kunnen doen om 
ideeën om te zetten in acties. Zo le-
ren kinderen invloed te hebben op 
hun eigen omgeving.

Doet u ook mee?
Zijn er meer mogelijkheden om de 
jeugd te betrekken bij hun eigen 
omgeving? Hoe kunt u als ouder 
hierin stimuleren en faciliteren? Wat 
doen we al? Dit willen we samen met 

Stichting Open Limonade graag met 
u op een luchtige en toch inhoudelijk 
manier bespreken.

Wanneer? Donderdag 11 april
Hoe laat? 19.30 - 21.00 uur
Waar? Het gemeentehuis
Aanmelden: tot dinsdag 9 april per e-
mail naar J.vander.Hoek@h-i-ambacht.nl

Er is plaats voor maximaal 70 betrok-
ken ouders.

Tablets voor leerlingen vanaf groep 5

Hoe betrekt u uw kinderen
bij hun omgeving?

Burgemeester Jan Heijkoop bij stembureau Zalmhaven in De Volgerlanden.

Eerste ouderbijeenkomst over jeugdparticipatie
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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

 Waelneslaan;
 herstraatwerkzaamheden

 december 2018 tot eind
 maart 2019

 Zilverreiger tussen Watersnip 
en IJduiker; aanleggen

 definitieve bestrating, weg 
wordt gefaseerd afgesloten

 18 maart t/m 29 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; 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 eind maart 2019

 Aanleggen middengeleiders 
Sophialaan ter hoogte van 
aansluiting Elzengaarde 22 
april t/m 26 april 2019: halve 
baan afzetting door inzet van 
verkeersregelaars;

 29 april t/m 3 mei 2019: 
rijbaan volledig dicht tussen 
rotonde Rietlaan - Ambachtse-
zoom en aansluiting Bongerd

 Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

• veegwagen, maaien en 
schoffelen in hele gemeente 
doorlopend;

• snoeiwerkzaamheden 
(beplanting); door heel de 
gemeente;

• na-inspecties rioolreparaties 2 
april diverse locaties.
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Werk in de wijk

Vorige week vierden we de start 
van het bouwrijp maken en de ka-
velverkoop circulair bedrijvenpark 
Ambachtsezoom in Hendrik-Ido-
Ambacht. Ondernemers die zich 
willen vestigen in dit duurzame 
bedrijvenpark krijgen ondersteu-
ning van een duurzaamheidsspe-
cialist.

Zo kunnen zij duurzame keuzes 
maken voor hun bedrijfspand en 
kavel. André Flach, wethouder 
Economie: “Samen houden we 

de ecologische voetafdruk van dit 
bedrijvenpark zo klein mogelijk. 
Gewoon doen, dat vinden wij be-
langrijk in Ambacht.”

Volg de ontwikkelingen
Meer informatie over de mogelijk-
heden, een filmpje en de handboe-
ken Circulariteit en Beeld staat op 
www.ambachtsezoom.nl. Via social 
media op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen? Volg @ambacht-
sezoom op Instagram en LinkedIn.

Gestart!01 ap
r

04 ap
r

15 ap
r

16 ap
r

17 ap
r

06 m
ei

Vanaf 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

Van 19.30 tot 21.30 uur
Spreekuur politie
Politiebureau
Weteringsingel 1

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

“Door het programma SCHOOL op 
SEEF leren kinderen hoe ze zich vei-
lig in het verkeer kunnen bewegen, 
lopend of met de fiets. Intussen 
ontvingen meerdere basisscholen 
in Hendrik-Ido-Ambacht dit certifi-
caat.

Door het programma leren kinderen 
regelmatig bij over hoe ze veilig in 
het verkeer lopen, fietsen en rijden. 
Zo leren ze bijvoorbeeld de bete-
kenis van verkeersborden. Of de 
fietsen van de kinderen worden op 
school gekeurd. Maar voor de ou-
dere leerlingen is er ook een fiets-
verkeersexamen op de openbare 
weg.

Een paar keer per jaar organise-
ren kinderen, ouders/verzorgers en 
leerkrachten een leuke verkeersac-
tie, in samenwerking met de poli-
tie. Daar ben ik ook bij. Het valt mij 
op dat de meeste ouders en verzor-
gers dan prima laten zien hoe het 
moet. En mogelijke verbeterpunten 

nemen mensen meestal graag aan. 
Maar zodra de verkeersactie is ge-
eindigd, zijn er toch altijd weer ou-
ders en verzorgers die terugvallen 
in hun oude gedrag. “Even” parke-
ren op het zebrapad of op een plek 
waar het niet mag. Wat soms “even 
snel” en “veilig” lijkt, kan zomaar 
gevaarlijk zijn voor een andere 
weggebruiker.

Wat doet de gemeente voor een 
zo verkeersveilig mogelijk Hendrik-
Ido-Ambacht?
• ze onderzoekt of er bijvoorbeeld 

op sommige schoolroutes één-
richtingverkeer mogelijk is. Of 
dat er andere aanpassingen no-
dig zijn voor een goede en vei-
lige schoolroute. 

• ze praat samen met politie, scho-
len en handhaving om verkeers-
problemen op schoolroutes op te 
lossen waar mogelijk. 

Helpt u ook mee?
• Volg zoveel mogelijk de verkeers-

stroom.
• Zorg behalve voor uw eigen veilig-

heid, ook voor die van een ander.
• Vertoon ook buiten een schoolac-

tie goed gedrag.
• Bent u een voorbeeld voor uw en 

andere kind(eren)? 

Want jong geleerd is oud gedaan.”

Ralph Lafleur
Wethouder Duurzaamheid, Ruimte, 
Mobiliteit & Wonen

Blog: “Help mee en breng uw kind veilig 
van- en naar school”

Bedrijvenpark Ambachtsezoom



@gemeentehia woensdag 27 maart 2019

Gratis compost afhalen

Hebt u een mening, standpunt of 
advies over ons beleid op Jeugdza-
ken en/of de Wmo? Dan willen wij 
u graag in de nieuwe Beleidsadvies-
raad Jeugd/Wmo. Wij vinden het na-
melijk belangrijk om onze inwoners 
te betrekken bij de ontwikkeling van 
het beleid binnen het Sociaal Do-
mein. Daarom zetten wij de Beleids-
adviesraad Jeugd/Wmo op, in plaats 
van de Wmo-Adviesraad. Voor deze 

nieuwe raad zijn wij op zoek naar 
een voorzitter en leden.

Wat gaat u doet?
De nieuwe beleidsadviesraad Jeugd-
zaken en/of Wmo (Wet maatschappe-
lijke ondersteuning) krijgt daadwer-
kelijk invloed op de beslissingen die 
het gemeentebestuur (College van 
B&W en de gemeenteraad) neemt op 
het gebied van jeugdzaken en maat-

schappelijke ondersteuning.

Interesse?
Kijk voor meer informatie op https://
bit.ly/beleidsadviesraadjeugdwmohia 
of neem contact op met onze be-
leidsadviseur Sociaal Domein, Fokko 
Alkema via telefoonnummer (078) 
770 2620 of per e-mail f.alkema@h-
i-ambacht.nl.

Als een groot ongeval voordoet in 
onze gemeente of regio, dan wordt 
u gealarmeerd via sirenes. Afhanke-
lijk van de omstandigheden, loeien 
de alarmering sirenes in de hele ge-
meente of een deel daarvan.

In heel Nederland worden deze sire-
nes maandelijks op de eerste maan-
dag om precies 12.00 uur getest. Dit 
gebeurt op maandag 1 april. 

Wat doet u?
Gaat de alarmering sirene op een an-

der moment dan dit? Sluit vervolgens 
ramen, deuren en schakel de regio-
nale rampenzender Radio Rijnmond 
in, te ontvangen op 93.4 FM of te 
beluisteren via www.rijnmond.nl. 

Volgen?
Via social media op de hoogte blij-
ven van Veiligheidsregio ZHZ en 
Ambacht Veilig? Volg @VRZHZ en 
@ambachtveilig op Twitter. Daarnaast 
kunt u ook NL-Alert op uw mobiel 
instaleren. Kijk voor meer informatie 
over NL-Alert op www.nl-alert.nl.

Beleidsadviesraad Jeugd/Wmo:
voorzitter en leden gezocht!

Maandelijkse alarmering sirenes

Naturalisatieceremonie

Test op maandag 1 april

Agenda openbare raadsvergadering
Maandag 1 april 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 hamerstuk-

ken (H) en debatstukken (D).
De raad behandelt de volgende 
voorstellen:
7.  Raadsvoorstellen Algemeen
  Bestuurlijke Aangelegen-
  heden - Financiën
7.1 D Toekomst Regionale
  Samenwerking
7.2 H Wijziging afdeling 3 APV
  (houtopstanden)
7.3 H Dertiende wijziging GRD
7.4  Benoeming en herbenoeming
  externe leden
  rekenkamer commissie

  Hendrik-Ido-Ambacht
8.  Raadsvoorstellen Welzijn,
  Onderwijs, Sociale Zaken
8.1 H Statutenwijziging Onderwijs-
  groep Zuid-Holland
9.  Raadsvoorstellen Ruimtelijke
  Zaken - De Volgerlanden
  Geen voorstellen
10.  Comptabiliteitsbesluit
11.  Sluiting

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 
maximaal vijf minuten het woord 
van de voorzitter. Wanneer er meer-
dere insprekers zijn gaat dit in volg-
orde van aanmelding. Ten slotte 
doet de voorzitter of een lid van de 
raad een voorstel voor de behan-
deling van uw inbreng. De totale 
spreektijd bedraagt dertig minuten. 
Meer over het spreekrecht kunt u 
lezen in de gemeentegids en op de 
gemeentesite.

Geschiedenis komt boven

Bij het bouwrijpmaken van het toekomstige Bedrijvenpark Ambachtse-
zoom zijn de restanten van een Duitse stelling blootgelegd. De stelling is 
vermoedelijk in 1942/1943 aangelegd door de Duitse bezetters en deels 
gesloopt in de jaren ‘50. En daarna bedolven onder een halve meter 
grond. Archeologen vermoeden dat hier een anti-tankkanon op heeft ge-
staan, als onderdeel van een verdedigingslinie voor de straatweg. De 
betonnen plaat weegt ongeveer 40 ton. Op de huidige plek ligt de stelling 
in de weg. De gemeente gaat haar een stukje verplaatsen, zodat de lokale 
oorlogsgeschiedenis zichtbaar blijft.

Aanstaande zaterdag is het Landelijke Compostdag. Op zaterdag 30 maart 
kunnen alle inwoners Ambachters gratis compost afhalen van 10.00 - 
16.00 uur op de parkeerplaats achter de skatebaan. Door gratis compost 
uit te geven, bedanken bedrijven en de gemeente de inwoners voor het 
goed scheiden van GFT-afval. Daarnaast maken ze kennis met compost: 
een waardevol product voor zowel de bodem als voor het milieu. Laten 
we GFT-afval op een zorgvuldige manier blijven scheiden.

Op donderdag 14 maart hebben deze mensen de Nederlandse nationaliteit gekregen. Van links naar rechts: mevrouw 
A. Medhane, M. Abdurahman, Rahnier Rafik, mevrouw Rafik, jongens Mohammed Rehan en Mohammed Akmaan Rafik, 
de heer M. Rafik, burgemeester Jan Heikoop, de heer S. Tooraji, mevrouw M. Azizian en mevrouw N.E.T. Mariman.
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Officiële publicaties woensdag 20 maart 2019

Vooraankondiging Drechtstedendinsdag 2 april 2019
Op 2 april 2019 vindt de maande-
lijkse Drechtstedendinsdag plaats in 
het gemeentehuis van Papendrecht 
dat gelegen is aan de Markt 22. De 
leden van de Drechtraad beraden 
zich over onderwerpen die onze 
regio aangaan. Dit wordt Drecht-
stedendinsdag genoemd. Het sa-
menwerkingsverband Drechtsteden 
bestaat uit 7 gemeenten: Alblas-
serdam, Dordrecht, Hardinxveld-
Giessendam, Hendrik Ido Ambacht, 
Papendrecht, Sliedrecht en Zwijn-
drecht.

Op het programma van dinsdag 2 
april staan twee interessante onder-
werpen. 
Themabijeenkomst Energie - exter-
ne communicatie richting bewoners 
Van 17.00 uur tot 18.00 uur wordt 
tijdens de Themabijeenkomst uit-
leg gegeven over de Transitievisie 
Warmte. 
De Transitievisie Warmte 1.0 is een 
belangrijk beleidskader in de ener-
gie/warmtetransitie, waarbij we 

onze woningen en gebouwen op 
een andere manier gaan verwarmen 
en toewerken naar een aardgasvrije 
gebouwde omgeving. 

Met de Transitievisie Warmte 1.0 
wordt richting gegeven aan hoe die 
aardgasvrije gebouwde omgeving 
eruit gaat zien, worden de kaders 
voor huidige kansen en ontwikke-
lingen gegeven, en wordt de basis 
gelegd voor gesprek en verdere 
uitwerking naar de uiterlijk in 2021 
te maken Transitievisie Warmte 2.0 
en uitvoeringsplannen per wijk. In 
de carrousel van 15 januari is het 
belang van de Transitievisie Warmte 
en het proces reeds besproken. 

Inmiddels is de Transitievisie Warm-
te 1.0 in enkele gemeenten ter be-
sluitvorming voorgelegd aan het 
college. Zodra het college hiermee 
heeft ingestemd zal deze ter besluit-
vorming aan de gemeenteraad wor-
den voorgelegd. 
Een belangrijk aandachtspunt in de 

warmtetransitie is de communicatie 
en participatie. Hoe pakken de ra-
den dit aan in hun gemeenten? 
Het thema uur op 2 april is interac-
tief; het gesprek gaat over de uit-
gangspunten: 
- Alvast aan de slag met energiebe-
sparing (met medewerking van het 
Energieloket) 
- Iedereen kan meedoen 
- Betrekken gebouweigenaren en 
bewoners bij de keuze voor de 
warmtevoorziening (wat loopt er al 
in de regio) 

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

Carrousel Integraal 
Om 19.30 uur start de Carrousel In-
tegraal over de Regionale visie So-
ciaal beleid. 

In de reeks bijeenkomsten om te 
komen tot een Regionale visie Soci-

aal beleid staat op 2 april alweer de 
vierde bijeenkomst op de agenda. 
Tijdens deze bijeenkomst wordt 
vanuit datgene wat in de afgelo-
pen periode is opgehaald, focus 
aangebracht in de formulering van 
de doelen en de regionale dienst-
verlening door te werken aan drie 
hoofdopgaven: 
1. Bestaanszekerheid en stabilisatie 
Het ondersteunen van inwoners bij 
het kunnen betalen van de vaste 
lasten die zorgen voor de basis-
behoeften, veiligheid en zekerheid. 
Het streven naar stabilisatie en het 
bieden van perspectief staat hier 
centraal. 
2. Werk en ontwikkeling Het bege-
leiden naar werk van inwoners die 
een beroep doen op de bijstand als 
vangnet. Inwoners met een ontwik-
kelperspectief naar werk ondersteu-
nen in deze ontwikkeling door het 
werken aan vaardigheden en scho-
ling en het bieden van begeleiding. 
3. Zorg en ondersteuning. Het bie-
den van zorg en ondersteuning aan 

inwoners die het niet voldoende lukt 
om zelfstandig of met behulp van 
het netwerk te participeren of zelf-
standig te blijven wonen. Veel facto-
ren wijzen op een blijvende groei in 
de komende jaren van de vraag

Met de regionale visie moet de 
transformatie beter mogelijk ge-
maakt worden, door aan te geven 
waarop te investeren, binnen welke 
kaders (inhoudelijk en financieel) 
en welke maatschappelijke resulta-
ten behaald moeten gaan worden in 
de komende vier jaar. In het raads-
informatiesysteem (RIS Drechtraad) 
op ‘Carrousel Integraal’ kunt u het 
volledige programma inzien. 

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

Heeft u vragen? Stuur ze aan regio-
griffie@drechtsteden.nl.

Ontwerp actieplan geluid ter inzage
Het ontwerp actieplan geluid voor 
de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 
ligt gedurende 6 weken van 28 
maart 2019 tot en met 9 mei 2019 
ter inzage in de informatieruimte 
van het gemeentehuis. Daarnaast 
is het ontwerp actieplan ook digi-
taal te lezen op www.h-i-ambacht.nl 
onder thema “Geluid”. In het actie-
plan worden op basis van de eerder 

opgestelde geluidbelastingkaarten, 
onder meer knelpunten beschre-
ven, die veroorzaakt worden als ge-
volg van verkeer op wegen die in 
eigendom en/of beheer zijn bij de 
gemeente. Daarnaast geeft het ac-
tieplan inzicht en planning in maat-
regelen voor die knelpunten.

Inspraak en vervolg
U kunt in de periode van ter inza-
ge reageren op het ontwerp actie-
plan geluid gemeente Hendrik-Ido-
Ambacht. Beroep is niet mogelijk, 
omdat het ontwerp alleen beleids-
voornemens en voorgenomen 
maatregelen bevat en geen directe 
rechtsgevolgen heeft. Na afloop van 
de inspraaktermijn worden even-

tuele reacties verwerkt en zal het 
definitieve actieplan worden vastge-
steld door het college van B&W en 
vervolgens worden aangeboden aan 
het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat (IenW). Wilt u uw mening 
geven over het ontwerp actieplan 
geluid? Kijk hoe u dit kunt doen 
via de gemeentelijke website onder 
www.h-i-ambacht.nl/bezwaar.

Europese Richtlijn Omgevingslawaai
De verplichting om een actieplan 
geluid te maken is opgenomen in 
artikel 11.14 van de Wet milieube-
heer en vloeit voort uit de imple-
mentatie van de Europese Richtlijn 
Omgevingslawaai.

Verleende vergunningen/ontheffingen**

Adres Omschrijving Datum gebeurtenis Datum bekendmaking

Sandelingenpark Triathlon de “Lucrasoft HIAthlon”  14 september 2019 tussen 09:00 en 17:00 uur 14 maart 2019
  (opbouw vanaf 06:00u, afbouw tot 18:00u)

WC de Schoof Voorjaarsevenement met diverse activiteiten 20 april 2019 tussen 12:00 en 16:00 uur 20 maart 2019
  (opbouw vanaf 08:00u, afbouw tot 18:00u)

Rossenburgpad 10 Bijschrijven leidinggevenden op drank- en  doorlopend 20 maart 2019
 horecavergunning Happy Italy

Sandelingenpark Ontheffing produceren versterkt geluid tijdens triathlon 14 september 2019 tussen 09:00 en 18:00 uur 14 maart 2019

Grotenoord 1T  Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV  9 mei 2019 t/m 15 oktober 2019 27 maart 2019

Boskamp 25  Instemming kabels en leidingen aan CIF IJsselmonde BV  30 april 2019 t/m 30 september 2019 27 maart 2019

Beemdkroon 7 Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV  11 mei 2019 t/m 31 augustus 2019 27 maart 2019

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten



Officiële publicaties woensdag 27 maart 2019

Verleende vergunningen/ontheffingen**

Nieuwe aanvragen*

Verleende omgevingsvergunningen**

* 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.

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

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten

Omgevingsvergunning

Adres Omschrijving Datum gebeurtenis Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Koolwijk 35  Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV  29 maart 2019 t/m 31 juli 2019 27 maart 2019

Jan Wissenslaan 9 aanvraag brandveilig gebruik van nieuwbouw Villa Ambacht brandveilig gebruiken 12 maart 2019

Wassenaar van Obdampark 14 maken van een uitweg uitweg maken, hebben  21 maart 2019
  of veranderen

Pruimengaarde 5 vervangen erfafscheiding bouwen 15 maart 2019

Avelingen 91  Instemming kabels en leidingen aan CAIW BV  1 mei 2019 t/m 30 september 2019 27 maart 2019

Weteringsingel/Landmanshof  Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV  12 april 2019 t/m 31 juli 2019 27 maart 2019

Langesteijn 124  Instemming kabels en leidingen Ziggo Services Netwerk 2 BV  8 april 2019 t/m 30 september 2019 27 maart 2019

Van Polanenstraat/Oemstraat/ Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV  14 mei 2019 t/m 31 juli 2019 27 maart 2019
Jan Wissenslaan


