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Vindt u duurzaamheid ook belangrijk?  
Denk dan met ons mee op donderdagavond 18 april 2019!

Uitnodiging 
Duurzaam Ambacht

Actieplan 
De gemeente werkt aan een 
actieplan duurzaamheid. 
Hierin beschrijven we 
ambities, doelen en concrete 
activiteiten voor de thema’s 
energie, klimaatadaptatie 
& luchtkwaliteit, circulaire 
economie & afval en  
‘samen doen’. 

Denkt u met ons mee?
U bent van harte welkom in het 
gemeentehuis, Weteringsingel 1,  
Hendrik-Ido-Ambacht. U kunt vanaf  
18.45 uur binnenlopen. De avond  
begint 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur.

Meer weten of meepraten? 
E   duurzaam@h-i-ambacht.nl 
 @duurzaamambacht

Ga in gesprek
De gemeente gaat graag 
met inwoners, organisaties 
en bedrijven in gesprek over 
duurzaamheid. Wat doet u al? 
Wat zijn uw ideeën? En waar 
kunnen we elkaar helpen?  
Ons doel is samen een  
actieplan voor de komende  
jaren te maken.

Ook bij SOL Admiraal 
veilig naar school 
Na de verkeersveiligheidacties bij 
de scholencluster in De Volgerlan-
den is er ook bij SOL Admiraal een 
ludieke actie gehouden om de ver-
keersveiligheid te vergroten. Don-
derdag 4 april waren leerlingen, 
politie, handhaving, adviesbureau 
SOAB en de zebra mascotte op pad 
gegaan. Met elkaar voerden zij actie 
om de schoolomgeving veiliger te 
maken op het gebied van verkeer.

SOAB startte de ochtend met een 
introductie waarna iedereen op 
zijn post ging staan. Automobilis-
ten werden door middel van grote 
borden omgeleid volgens de meest 
veilige route. Ze werden ook door 
het actieteam aangesproken op hun 
rijgedrag. Het verkeer werd in goede 
banen geleid. Dit zorgde voor een 
veilige verkeerssituatie rondom de 
school.

Met deze verkeersveiligheidsactie 
probeerden de leerlingen van SOL 
Admiraal duidelijk te maken dat het 
gaat om gedragsverandering. Het 
is veiliger als automobilisten zich 
aan verkeersregels houden. Door 
bijvoorbeeld auto’s niet op een 
plek te parkeren waar dat niet is 
toegestaan; half op de stoep en in 
bochten. Ook bijvoorbeeld de Kiss 
& Ride strook niet goed gebruiken. 
Dit is bedoeld om even te stoppen 
en dan meteen weer door te rijden. 
Daarnaast is er extra aandacht be-
steed aan twee zebrapaden op de 
Admiraal de Ruyterlaan. Kinderen 
moeten hier veilig kunnen overste-
ken.
 
Samen zorgen we voor een veilige 
schoolomgeving voor de kinderen!

Ten opzichte van het jaar 2015/2016 
is Hendrik-Ido-Ambacht gestegen op 
de ranglijst van MKB-vriendelijkste 
gemeente. Op de ranglijst van Zuid-
Holland is onze gemeente gestegen 
van plek 6 naar plek 5. Op de lande-
lijke ranglijst zijn we gestegen van 
plek 37 naar plek 34 (van 344 ge-
meenten). Een prestatie waar we als 
gemeente trots op mogen zijn!

Om de twee jaar doet MKB-Neder-
land onderzoek naar de MKB-vrien-
delijkste gemeente van Nederland. 
Het doel van het onderzoek is ge-

meenten inzicht geven in de mening 
van ‘hun’ ondernemers en ze stimu-
leren het lokale ondernemersklimaat 
te verbeteren.
Op basis van dit onderzoek is de 
ranglijst van MKB-vriendelijkste ge-
meente van Nederland opgesteld.

Een plaats op de ranglijst is geba-
seerd op vier pijlers:
1. De tevredenheid van de 
 ondernemers over de eigen 
 gemeente
2. Het imago van de gemeente bij  
 ondernemers buiten de gemeente

3. De gemeentelijke communicatie
4. Het gemeentelijke beleid met 
 betrekking tot het midden- en  
 kleinbedrijf en de beleving van  
 gemeentelijke lasten

Wilt u als ondernemer meer weten 
over het MKB onderzoek of wilt u 
graag meepraten over het onderne-
mersklimaat? Neem dan contact op 
met onze accountmanager Bedrijven, 
Anouk van den Heuvel. Zij is bereik-
baar per mail: 
a.vandenheuvel@h-i-ambacht.nl.

Gestegen op ranglijst 
MKB-vriendelijkste gemeente
Ondernemers tevreden over Ambacht

Oversteekcampagne 
noodzakelijk voor 
verkeersveiligheid

Vrijdag 5 april vond de campagne ‘Oversteekhelden in Ambacht’ plaats 
met wethouder Ralph Lafleur. Oversteken lijkt zo veilig, maar helaas ge-
beuren er steeds meer ongevallen rondom oversteekplaatsen. “We wil-
len dat iedereen veilig van A naar B gaat. Als oversteekheld kijk je wel 
uit. Dus rijd je mono, maak je oogcontact, ben je zichtbaar en hou je je 
aan de maximum snelheid. Onze jonge oversteekhelden geven via deze 
campagne het goede voorbeeld, doet u ook mee?”, aldus de wethouder.
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Vanaf maandag 15 april kan er weer gesport worden in het Baxpark. 
Komt u ook naar de opening?

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

 3 september 2018 – 
 medio april 2019

 Hoge Kade; nieuwbouw 
 binnenbad zwembad 

 De Louwert
 Tot juni 2019

 Waelneslaan; 
 herstraatwerkzaamheden

 december 2018 tot medio 
 april 2019

 Zilverreiger tussen Rietzanger 
(zuid) en Zomertaling; 

 aanleggen definitieve 
 bestrating, weg wordt 
 gefaseerd afgesloten
 1 april t/m 19 april 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 Meerdervoort-
singel; rioolwerkzaamheden, 
bebording ter plaatse aanwezig

 18 februari 2019 – 
 eind april 2019

 Ambachtsezoom; bouwrijp ma-
ken toekomstig bedrijvenpark

 21 februari – medio juli 2019

 Aanleggen middengeleiders 
Sophialaan ter hoogte van aan-
sluiting 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

 Begraafplaats Achterambacht; 
bovengronds ruimen, ver-
wijderen van grafbedekkingen 
van graven waarvan de graf-
rechten zijn verlopen, werk-
zaamheden duren ongeveer 
een week.

 Vanaf 15 april 2019. 
 

 Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

• veegwagen, maaien en 
schoffelen in hele gemeente 
doorlopend;

• snoeiwerkzaamheden 
(beplanting); door heel de 
gemeente.
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Werk in de wijk
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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

Van 19.00 tot 21.00 uur 
Duurzaam Ambacht 
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

Kent u iemand in uw omgeving die 
zich bijzonder verdienstelijk heeft 
gemaakt voor de Nederlandse sa-
menleving? Bijvoorbeeld voor een 
vereniging, de kerk of voor de mede-
mens? Verdient hij of zij een lintje? 
U kunt hem of haar dan voor een 
Koninklijke onderscheiding in aan-
merking laten komen. De uitreiking 
vlak voor Koningsdag staat bekend 
als Lintjesregen. Dient u wel voor 1 
juli uw aanvraag in? 

Regels en procedure
Als u iemand voor een Koninklijke 
onderscheiding in aanmerking laat 
komen, dan gelden er regels die in 
het hele land gelijk zijn. U vindt ze 
op www.lintjes.nl.
Het formulier om uw aanvraag in te 
dienen voor 1 juli vindt u op 
www.h-i-ambacht.nl. 

Meer informatie
Neem contact op met Barbara van 
Bennekom als u vooraf meer infor-
matie wil of als u twijfelt of de ver-

diensten bijzonder genoeg zijn. Zij is 
bereikbaar via telefoonnummer 
14 078 of per e-mail: 
b.van.bennekom@h-i-ambacht.nl. 

Aanvraag indienen voor 1 juli 2019

Opening Baxfit  

Wij zetten de Beleidsadviesraad 
Jeugd/Wmo op, in plaats van de 
Wmo-Adviesraad. Voor deze nieu-
we raad zoeken wij een voorzit-
ter en leden. Hebt u een mening, 
standpunt of advies over ons be-
leid op Jeugdzaken en/of de Wmo? 
Dan willen wij u graag in de nieuwe 
Beleidsadviesraad Jeugd/Wmo. 

Wij vinden het belangrijk om onze 
inwoners te betrekken bij de ont-
wikkeling van het beleid binnen het 
Sociaal Domein. Bent u geïnteres-
seerd? 

Kijk voor meer informatie op https:// 
bit.ly/beleidsadviesraadjeugdwmohia.  
Of neem contact op met onze be-

leidsadviseur Sociaal Domein, 
Fokko Alkema. Hij is bereikbaar via 
telefoonnummer (078) 770 2620 of 
per e-mail: f.alkema@h-i-ambacht.nl. 

Gezocht: voorzitter en leden 
Beleidsadviesraad Jeugd/Wmo 

Sociaal

Op vrijdag 19 april is het gemeen-
tehuis open van 08:30 – 16:00 uur, 
de gemeentewinkel is geopend van 
09:00 – 12:00 uur.
Op maandag 22 april zijn het ge-
meentehuis en de –winkel gesloten 
in verband met Pasen.

Het meldpunt van de gemeente is 
tijdens deze dag uitsluitend voor 
noodgevallen en storingen bereik-
baar via telefoonnummer 
(078) 770 8100.

Openingstijden 
Goede Vrijdag/Pasen

Verdient iemand een lintje? 
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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

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. 

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Datum gebeurtenis Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

winkelcentrum De Schoof plaatsen tent t.b.v. promotie 6 april 2019 4 april 2019

Brederodehof 15 plaatsen overkapping en schutting bouwen 3 april 2019

Evertsenstraat 80 realiseren aanbouw bouwen 2 april 2019

Hooftlaantje 144 uitbouw zijgevel bouwen 22 maart 2019

Hoge Kade 23 vergroten woning bouwen, planologisch afwijken 2 april 2019

Lindestraat 29 uitbreiden woning d.m.v. aanbouw en dakopbouw bouwen, planologisch afwijken 5 april 2019

Openbare commissievergaderingen april 2019 
Op maandag 6 mei 2019 vergadert 
de gemeenteraad. Als voorbereiding 
daarop vergaderen de commissies 
in april.

Op de agenda’s van de commissie-
vergaderingen staan de volgende 
vaste agendapunten: opening, vast-
stelling van de agenda, spreekrecht 
burgers, mededelingen en ingeko-
men stukken, informatie van het 
college/portefeuillehouder, agen-
dapunten volgende vergadering en 
sluiting. De commissievergaderin-
gen vinden plaats in de raadzaal 
van het gemeentehuis.

De specifieke agendapunten vindt 
u hieronder per commissie vermeld:

Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken
Maandag 15 april, 20:00 uur
• Besluitenlijst Commissie WOS  
 18 maart 2019
• Realisatie 
 Onderwijshuisvesting

Ruimtelijke Zaken – De Volgerlanden
Dinsdag 16 april, 20:00
• Zienswijze begroting Gevudo  
 2020 en ter kennisname 
 jaarstukken 2018
• Transitievisie Warmte 1.0

• Ontwerp actieplan geluid 
 gemeente Hendrik-Ido-Ambacht  
 2018-2023
• Actieplan Duurzaamheid

Algemeen Bestuurlijke 
Aangelegenheden-Financiën
Woensdag 17 april, 20:00 uur
• Besluitenlijst commissie 
 RZ-De Volgerlanden 
 20 maart 2019
• Veiligheidsrapportage met verte-
genwoordigers politie en brandweer

U kunt de stukken ook via de 
gemeentesite inzien: 

www.h-i-ambacht.nl/gemeenteraad. 
In het scherm kunt u dan klikken op 
Vergaderstukken in raadsinformatie.

Wilt u uw mening geven over een 
agendapunt of over een onderwerp 
dat behoort tot het werk-terrein van 
een van de commissies? Maak dan 
gebruik van het spreekrecht aan 
het begin van de vergadering. Dit 
moet u ten minste twee werkdagen 
voor de vergadering melden bij de 
griffier. 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. Tenslotte 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 de ge-
meentesite.


