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Dinsdag 18 juni ontmoetten Am-
bachtse ondernemers elkaar weer 
tijdens de jaarlijkse barbecue van 
de gemeente en de Vereniging Am-
bachtse Ondernemers (VAO). In hun 
speech benoemden wethouder eco-
nomie André Flach en VAO-voorzitter 
Gert de Jong de goede samenwer-
king tussen de gemeente, onder-
nemersverenging en detailhandels-
raad. Die heeft geleid tot een nieuw 
Actieplan Lokale Economie. Dit plan 
moet ervoor zorgen dat Ambacht 
een ondernemend dorp blijft waar 
het, met elkaar, goed ondernemen 
en werken is.

Sociaal ondernemen
Gert vertelt: “Maatschappelijke 
betrokkenheid heeft binnen de 
VAO een grotere rol gekregen. Het 
broodfonds is daar een goed voor-
beeld van. Ondernemers dragen 
hierin met elkaar de lasten en zor-
gen voor elkaar, als dit nodig is.” 
Andere actiepunten zijn bijvoor-
beeld meer aandacht voor inwoners 
met een afstand tot de arbeids-
markt. Bedrijven wordt gevraagd 
meer stage- en oriëntatieplaatsen 
aan te bieden voor scholieren, het 
aanbod moet ook beter zichtbaar 

worden. De VAO-voorzitter: “Ik 
ben blij met de ontwikkeling van 
het Waterbusplein en de Ambacht-
sezoom. Beide dragen bij aan een 
goede werkgelegenheid.” 

Inhoudelijke kennis delen
Een nieuw actiepunt is een buddy-
systeem voor startende onderne-
mers en winkeliers. Het onderzoek 
naar de mogelijkheden van een 
ondernemersfonds volgt de VAO op 
de voet. In zo’n fonds wordt samen-
gewerkt op het gebied van onder 
meer duurzame energie, afvalinza-
meling en bewaking van winkelcen-
tra en bedrijventerreinen. Om deze 
aantrekkelijk en leefbaar te houden 
voor ondernemers én inwoners.

Kritisch blijven
De samenwerking tussen de drie 
partijen is goed. “We moeten elkaar 
wel kritisch blijven aanspreken op 
zaken die beter of anders kunnen. 
Zo moeten we de verkeersdruk op 
de uitvalswegen naar de A15 en A16 
kritisch volgen. Goede bereikbaar-
heid is voor inwoners en bedrijven 
een must. De uitdaging is nu om 
over te gaan tot uitvoeren van de 
acties”, aldus Gert.

VAO-voorzitter Gert de Jong: “Het Actieplan is wat mij betreft geslaagd als over vier jaar minimaal 95% van de acties 
zijn gestart of afgerond.”

Ambachtse ondernemers 
zetten de schouders eronder 
Nieuw Actieplan Lokale Economie 

In deze editie van de Brug vindt 
u de tweede special over 20 jaar 
De Volgerlanden. Dit jaar staan we 
met vier specials stil bij de ontwik-
keling van de wijk en bij de men-
sen die daar wonen en werken.

In maart las u in de eerste spe-
cial onder andere het verhaal van 
wethouder economie André Flach, 
de 20-jarige De Volgerlanden-be-
woonster Emily en over de plan-
nen uit 1999. In de tweede special 
kijken we naar het feest De Vol-

gerlanden 20 jaar! Op zaterdag 21 
september en stellen we Jan Maas-
kant voor. 

Later dit jaar, namelijk in septem-
ber en december, ontvangt u de 
laatste specials. 

Wist u dat?
Als u de vier specials samenvoegt, 
dan hebt u een bewaarexemplaar 
van 16 pagina’s over de jongste 
wijk in Ambacht!

Tweede special: 20 jaar de 
jongste wijk in Ambacht

De VolgerlandenStrijd mee 
tegen de 
Japanse 
duizendknoop
De Japanse duizendknoop komt oor-
spronkelijk uit Azië. Deze plant zorgt 
voor veel overlast. Het groeit van 
hier naar Tokio waardoor het an-
dere plantensoorten verdringt. Ook 
groeien de wortels gemakkelijk door 
kieren en holle ruimtes. Dit veroor-
zaakt veel schade aan huizen, schu-
ren, tuinen en wegen. De gemeente 
bestrijdt de plekken waar deze plant 
groeit in de openbare ruimte.

Strijdt u mee? Als u in uw tuin de 
Japanse duizendknoop ziet groeien, 
dan kunt u deze het beste diep uit-
graven. Gooi dit afval niet bij uw 
gft-afval, maar bij het restafval om 
verspreiding te voorkomen.

Hebt u de Japanse duizendknoop 
toch gezien in de openbare ruimte? 
Meld dit dan bij ons.
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Vanaf 19.15 uur
WMO Adviesraad
Gemeentehuis

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

Van 19.30 tot 21.30 uur
Spreekuur politie
Politiebureau
Weteringsingel 1

Om 20.00 uur
Commissie ABA -
Financiën
Raadzaal gemeentehuis

Om 20.00 uur
Commissie RZ -
De Volgerlanden
Raadzaal gemeentehuis

Om 20.00 uur
Commissie WOS
Raadzaal gemeentehuis

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

Agenda

Werk in de wijk

 Hoge Kade: werkzaamheden
 nieuwbouw binnenbad

 zwembad De Louwert,
 werkzaamheden sloop
 oude (huidige) binnenbad
 Tot einde 2019

 Afsluiting Pompe van
 Meerdervoortsingel:

 herstratingswerkzaamheden
 3 juni t/m 7 juli 2019

 Jacobuslaan: voorbereidende 
werkzaamheden aan zuidzijde 
van de weg voor reconstructie; 
geen verkeershinder

 11 juni t/m 19 juli 2019

 Jacobuslaan: reconstructie 
tussen kruising met Baars-
Zalm en rotonde Veersedijk, 
volledige afsluiting voor alle 
verkeer

 20 juli t/m 30 augustus 2019

 Ambachtsezoom: bouwrijp ma-
ken toekomstig bedrijvenpark

 21 februari - medio juli 2019

 Laan van Welhorst: start
  voorbereidende werkzaam-

heden grond en kabelwerk 
middenberm

 Vanaf 13 mei 2019,
 start werkzaamheden masten
 20 mei t/m 14 juni 2019

 Rietlaan tussen de Sophialaan 
en de Laan van Welhorst: 
asfalteren van de weg, de 
Heerlijkheid blijft bereikbaar

 18 juni t/m 20 juni 2019

 IJsduiker: aanbrengen van 
definitieve bestrating tussen 
Aalscholver en Zilverreiger, 
volledige afsluiting

 17 juni t/m 12 juli 2019

 Aansluiting Bongerd op 
Krommeweg: aanbrengen 
inritconstructie op de aanslui-
ting, volledige afsluiting van 
Bongerd tussen Krommeweg 
en Amandelgaarde

 24 juni t/m 12 juli 2019

 Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

• veegwagen, maaien en schoffelen 
in hele gemeente doorlopend;

• snoeiwerkzaamheden (beplan-
ting en hagen): door heel de 
gemeente;

• maaien van bermen en hon-
denlosloopgebieden: 2 juni 
tot 14 juni 2019;

• herinrichting van de rotondes: 
beplanten rotonde Droomei-
land Krommeweg/Laan van 
Welhorst - rotonde Ambacht-
sezoom - rotonde Ambachtse-
zoom/Sophialaan/Rietlaan.
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Collecte
Natuurmonumenten
24 juni t/m 29 juni 2019

Gouden huwelijk

Het echtpaar Kreukniet-Bakkes was op donderdag 30 mei vijftig jaar ge-
trouwd. Burgemeester Jan Heijkoop heeft hen gefeliciteerd met hun gouden 
huwelijk. Het echtpaar heeft drie kinderen en zeven kleinkinderen.

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

De behandeling van een voordracht kost veel tijd. Daarom is het belang-
rijk dat uw voordracht tijdig binnen is. Wilt u vooraf meer informatie? 
Neem dan contact op met Patricia Baldée of Annette Naaktgeboren via 
telefoonnummer 14 078 of per mail naar representatie@h-i-ambacht.nl.
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Officiële publicaties

Openbare commissievergaderingen juni 2019
Op maandag 8 juli 2019 vergadert 
de gemeenteraad. Als voorbereiding 
daarop vergaderen de commissies 
in juni.

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 24 juni, 20.00 uur
• Besluitenlijst commissie WOS
 20 mei 2019
• Doelstellingen preventieplan

Ruimtelijke Zaken - De Volgerlanden
Dinsdag 25 juni, 20.00
• Besluitenlijst commissie RZ - De 

Volgerlanden 21 mei 2019
• Baggerplan 2019
• Grex 2019 Ambachtsezoom fase 1
• Grex 2019 Ambachtsezoom fase 1a
• Ontbinden organisatie regionaal 

project Noordoevers en verdeling 
middelen exploitatie Noordoevers

• Vaststelling parkeernota en be-

stemmingsplan ‘Parapluherzie-
ning parkeernormen Hendrik-Ido-
Ambacht 2018’

• Vaststellen Gebiedsvisie Centrum
• Voortgangsrapportage CAI-projec-

ten 1e halfjaar 2019
• Rapportage projecten structuurvi-

sie 1e halfjaar 2019

Algemeen Bestuurlijke
Aangelegenheden-Financiën
Woensdag 26 juni, 20.00 uur
• Besluitenlijst commissie ABA-Fin.
 22 mei 2019
• Jaarstukken 2018
• Kadernota 2020
• Wijziging GR VRZHZ
• Reclame Buitenruimte

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 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 grif-
fier. De griffier is bereikbaar via te-
lefoonnummer 14 078 en per 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.

De eikenprocessierups
De periode van de eikenprocessie-
rups is weer in volle gang. Deze 
rupsen nestelen zich in eikenbomen. 
Ze zijn te herkennen aan de dikke 
spinsels langs de stam en de takken. 
De gemeente bestrijdt deze rupsen 
preventief. Hebt u de eikenproces-
sierups toch gezien in de openbare 
ruimte? Meld dit dan bij ons.

Veroorzaakt gezondheidsklachten
Het beste is om uit de buurt van de 
eiken te blijven, omdat de harige 

beestjes gezondheidsklachten ge-
ven. De haren met weerhaken drin-
gen bij aanraking makkelijk in de 
huid, ogen en luchtwegen. Contact 
met de brandharen kan binnen een 
paar uur klachten veroorzaken, zoals 
jeuk, bultjes, blaasjes, roodheid en 
ontsteking. Het is belangrijk dat u 
kinderen vertelt over het gevaar van 
de eikenprocessierups. 
Als u in uw tuin te maken hebt met 
een eikenboom met eikenprocessie-
rupsen, ga dan niet zelf de rupsen 

bestrijden. Huur daar een deskundig 
bedrijf voor in of vraag advies bij de 
gemeente.

Meer weten?
Voor meer informatie de eikenpro-
cessierups en gezondheid kunt u 
terecht bij het dienst Gezondheid & 
Jeugd ZHZ.

Voor informatie over bestrijding en 
aanpak van de overlast kunt u con-
tact opnemen met de gemeente.

Archeologische vondsten Ambachtsezoom
In november 2017 deden archeo-
logen van RAAP bij bedrijvenpark 
Ambachtsezoom een archeologi-
sche opgraving. Zij vonden sporen 
van een nederzetting uit de 12-13e 
eeuw, die lag op een verhoging in 
het landschap. Hier leefden de oudst 
bekende Ambachters!

Mini-tentoonstelling 
De open dag tijdens de opgraving 
werd goed bezocht. Voor iedereen 
die meer wil weten over de geschie-

denis van Ambacht: vanaf volgende 
week woensdag 26 juni tot en met 
31 juli is er een mini-tentoonstelling 
in de hal van het gemeentehuis met 
vondsten uit Ambachtsezoom, zoals 
aardewerk, dierlijke botten en me-
taalvondsten waaronder sieraden en 
een sleutel.

Lezing op 26 juni
Op woensdagmiddag 26 juni om 
16.00 uur komt Jacqueline Hoeven-
berg, stadsarcheoloog bij de gemeen-

te Dordrecht, vertellen over het arche-
ologisch onderzoek en de vondsten. 
Wilt u daarbij zijn? Dan graag voor 24 
juni aanmelden via communicatie@h-
i-ambacht.nl (vol = vol).

Tip: boekentafel in de bieb
Meer weten over archeologie? Spe-
ciaal voor deze mini-tentoonstelling 
maakte de bibliotheek in Cascade 
een boekentafel met allerlei boeken 
over archeologie. U kunt deze vanaf 
vandaag al gaan bekijken.

Ontwerpbestemmingsplan “Niet bestemde locaties” ter inzage
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 20 juni 2019 tot en met 31  juli 
2019 het ontwerpbestemmingsplan 
‘Niet bestemde locaties’ met plan-
identificatienummer NL.IMRO.0531.bp-
37Wittelocaties-2001” ter inzage ligt.

Ontwerpbestemmingsplan
Binnen de gemeente is een aantal 
‘niet bestemde locaties’ ontstaan. Dit 

zijn locaties die buiten de bestem-
mingsplannen van de gemeente val-
len, maar die wel binnen de grenzen 
van de gemeente liggen. Deze locaties 
hebben geen planologische bestem-
ming en blijven tussen de bestem-
mingsplankaarten wit. Het betreft in 
totaal 15 verschillende locaties van, in 
het algemeen, beperkte omvang. Met 
dit bestemmingsplan wordt aan de 15 
locaties de juiste bestemming(en) toe-
gekend.

Stukken ter inzage
Van 20 juni 2019 tot en met 31 juli 
2019 ligt het ontwerpbestemmings-
plan ‘Niet bestemde locaties’, inclusief 
de onderliggende stukken ter inzage. 
U kunt de betreffende stukken vinden 
op de volgende locaties:
- Op de website www.ruimtelijkeplan-

nen.nl is het digitale ontwerpbe-
stemmingsplan geplaatst. Dit kunt 
u vinden via het plan-identificatie-
nummer NL.IMRO.0531.bp37Wittelo-
caties-2001.

- Een pdf-versie van het ontwerpbe-
stemmingsplan hebben wij geplaatst 
op de gemeentelijke website www.h-
i-ambacht.nl/Onbestemdelocaties.

- De papieren versie van de stukken is 
tijdens de openingsuren in te zien in 
de hal van het gemeentehuis, Wete-
ringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht.

Zienswijzen op
ontwerpbestemmingsplan
Gedurende de termijn van terinzagel-
egging kan een ieder zienswijzen indie-

nen op het ontwerpbestemmingsplan 
‘Onbestemde locaties’. Een zienswijze 
schriftelijk ingediend worden bij de ge-
meenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht, 
Postbus 34, 3340 AA te Hendrik-Ido-
Ambacht. 

Voor het indienen van mondelinge 
zienswijzen kunt u vóór 10 juli 2019 
een afspraak maken met de heer E. 
Blanker van de afdeling Beleid en Ont-
wikkeling op telefoonnummer (078) 
770 2645.
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Vooraankondiging bestemmingsplannen

Bekendmaking vaststelling beleid 
toezicht op asbestverwijdering OZHZ

Ontwerpbestemmingsplan “Willem de Zwijgerstraat” ter inzage

Het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Hendrik-
Ido-Ambacht maakt bekend diverse 
bestemmingsplannen voor te berei-
den:

Locatie ‘Willem de Zwijgerstraat’
Het betreft een partiële herziening van 
het bestemmingsplan Centrum. Deze 
partiële herziening maakt de bouw van 
42 appartementen op het perceel van 
de voormalige Prinses Margrietschool 
mogelijk. Een ontwerpbestemmings-
plan voor dit project zal in het derde 
kwartaal van 2019 in procedure wor-
den gebracht.

Vrouwgelenweg 21-23
Het bouwen van 2 vrijstaande wonin-
gen ter vervanging van de bestaande 
twee-onder-één-kap op de percelen 

Vrouwgelenweg 21-23. Aangezien de 
woningen niet in het bouwvlak pas-
sen, moet het bestemmingsplan ter 
plaatse worden herzien. Een ontwerp-
bestemmingsplan voor dit project zal 
in het derde kwartaal van 2019 in pro-
cedure worden gebracht. 

Jaagpad 1
De bouw van een nieuwe woning 
naast perceel Jaagpad 1. Aangezien op 
dit perceel geen bouwvlak is opgeno-
men, moet het bestemmingsplan ter 
plaatse worden herzien. Een ontwerp-
bestemmingsplan voor dit project zal 
het derde kwartaal van 2019 in proce-
dure worden gebracht.

Rijksstraatweg 42b. e.o.
Gebruikmakend van de zogeheten 
ruimte-voor-ruimte regeling worden 

hier de kassen en opstallen gesloopt, 
waarna 5 woningen gerealiseerd kun-
nen worden. Een nieuw bestemmings-
plan moet dit mogelijk maken. Het 
ontwerpbestemmingsplan wordt het 
derde of vierde kwartaal 2019 in pro-
cedure gebracht.

Rijksstraatweg 52 e.o.
Uitbreiding van het dierenpension, 
toevoeging van een bedrijfswoning 
en een horecagelegenheid. Om dit 
mogelijk te maken is een nieuw be-
stemmingsplan nodig. Een ontwerp-
bestemmingsplan voor dit project zal 
het derde of vierde kwartaal 2019 in 
procedure worden gebracht.

Naast Krommeweg 20
Een bedrijf gevestigd midden in het 
plangebied van Bedrijvenpark Am-

bachtsezoom moet verhuizen om de 
ontwikkeling van het bedrijvenpark 
mogelijk te maken. Een nieuwe loca-
tie is gevonden naast Krommeweg 20. 
Er moet een nieuwe bestemmingsplan 
worden opgesteld om deze vestiging 
mogelijk te maken. Een ontwerpbe-
stemmingsplan voor dit project zal het 
derde of vierde kwartaal 2019 in pro-
cedure worden gebracht.

De Baak 16
Dit perceel is aangekocht in verband 
met de ontwikkeling van Bedrijvenpark 
Ambachtsezoom. De aankoop was te 
laat om dit bij het bestemmingsplan 
voor Bedrijvenpark Ambachtsezoom 
te betrekken. Daarom wordt een apart 
bestemmingsplan opgesteld, waarbij 
het perceel onderdeel wordt van Be-
drijvenpark Ambachtsezoom. Een ont-

werpbestemmingsplan voor dit project 
zal het derde of vierde kwartaal 2019 
in procedure worden gebracht.

Naar aanleiding van deze vooraankon-
diging worden geen stukken ter inzage 
gelegd en kunnen geen zienswijzen 
worden ingediend; deze vooraankon-
diging betreft uitsluitend de medede-
ling dat een bestemmingsplan wordt 
voorbereid conform artikel 1.3.1 Bro.

Zodra een bestemmingsplan als ont-
werp ter inzage wordt gelegd, wordt 
dit bekendgemaakt in De Brug, op de 
gemeentelijke website en in de Staats-
courant. Tijdens deze terinzagelegging 
heeft u gelegenheid om uw zienswijze 
over het ontwerpbestemmingsplan in 
te dienen.

Op 14 mei 2019 heeft het college in-
gestemd met de vaststelling van het 
beleid toezicht op asbestverwijdering 
OZHZ. Het gaat daarbij om een aanvul-
ling op de eerder op 21 februari 2018 
door het college vastgestelde ‘Nota 
VTH beleid gemeentelijke taken Zuid-
Holland Zuid 2018-2022’. Deze nota is 
van toepassing op de omgevingstaken 
die de Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid (OZHZ) uitvoert namens de ge-
meente. Deze nota omvatte destijds 
nog geen beleid op het toezicht van 
asbestverwijdering. Uit het Besluit 
omgevingsrecht volgt dat de OZHZ 
de verantwoordelijke instantie is voor 
toezicht op de verwijdering van asbest 
door bedrijven. Om deze reden heeft 
de OZHZ uitvoeringsbeleid opgesteld 

dat aansluit bij het landelijk risico ge-
stuurd toezicht.

De nota is een beleidsregel die con-
form afdeling 3:4 van de Algemene 
wet bestuursrecht bekend dient te 
worden gemaakt. Deze bevat het ge-
actualiseerde uitvoeringsbeleid dat de 
OZHZ zal hanteren voor de gemeente-
lijke taken op het gebied van vergun-
ningverlening, toezicht en handhaving 
(VTH) in het kader van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht. 

Voor vragen kunt u contact opnemen 
met de heer N. Termote via (078) 770 
2628 of n.termote@h-i-ambacht.nl of 
met de Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid via (078) 770 8585.

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 20 juni 2019 tot en met 31 juli 
2019 het ontwerpbestemmingsplan 
‘Willem de Zwijgerstraat’ met plan-
identificatienummer NL.IMRO.0531.bp-
36WillemdeZwstr-2001 ter inzage ligt.

Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerp bestemmingsplan Wil-
lem de Zwijgerstraat is een partiele 
herziening van het bestemmingsplan 
Centrum. Deze partiële herziening 
maakt de bouw van 42 appartemen-
ten op het perceel van de voormalige 
Prinses Margrietschool mogelijk.

Stukken ter inzage
Van 20 juni 2019 tot en met 31 juli 

2019 ligt het ontwerpbestemmings-
plan ‘Willem de Zwijgerstraat’, inclu-
sief de onderliggende stukken ter in-
zage. U kunt de betreffende stukken 
vinden op de volgende locaties:
- Op de website www.ruimtelijke-

plannen.nl is het digitale ontwerp-
bestemmingsplan geplaatst. Dit 
kunt u vinden via het plan-iden-
tificatienummer NL.IMRO.0531.bp-
36WillemdeZwstr-2001.

- Een pdf-versie van het ontwerp-
bestemmingsplan hebben wij 
geplaatst op de gemeentelijke 
website www.h-i-ambacht.nl/Wil-
lemdeZwijgerstraat.

- 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 terinza-
gelegging kan een ieder zienswijzen 
indienen op het ontwerpbestem-
mingsplan ‘Willem de Zwijgerstraat’. 
Een zienswijze 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 10 
juli 2019 en 31 juli 2019, een afspraak 
maken met de heer E. Blanker van de 
afdeling Beleid en Ontwikkeling op 
telefoonnummer (078) 770 2645.

Verleende vergunningen/ontheffingen**

Algemene Plaatselijke Verordening/Bijzondere Wetten

Adres Omschrijving Datum gebeurtenis Datum bekendmaking

Van Godewijckstraat Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV 17 juli t/m 1 september 2019 19 juni 2019

De Schoof 234 Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV 13 juni t/m 1 september 2019 19 juni 2019

Hoge Kade 70 Vergunning kabels en leidingen aan Oasen NV 20 mei t/m 28 juni 2019 19 juni 2019

Dadelgaarde 42 Instemming kabels en leidingen aan Volker Wessels Telecom 17 juni t/m 1 augustus 2019 19 juni 2019

Nieuwe aanvragen*

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Van Renesseborch 40 realiseren dakopbouw bouwen 18 mei 2019

Van Renesseborch 48 realiseren dakopbouw bouwen 18 mei 2019

Van Renesseborch 50 realiseren dakopbouw bouwen 14 mei 2019



Officiële publicaties woensdag 19 juni 2019

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 omgevingsvergunningen**

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Aalscholver 5 verbreden van de uitweg uitweg maken, hebben of veranderen 11 juni 2019

Langengriend 18 maken van een uitweg uitweg maken, hebben of veranderen 13 juni 2019

Sophiapromenade 186 plaatsen transparante en wegschuifbare balkonbeglazing bouwen 11 juni 2019

* 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.


