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Onze nieuwste wijk, De Volgerlan-
den, is 20 jaar jong. De komende 
tijd laten we bijzondere Ambachtse 
organisaties die in De Volgerlanden 
gevestigd zijn, aan het woord. Zoals 
de brandweer, Vollido en de Ark.

Maar Anine Wink is als eerst aan 
de beurt, want zij is de drijvende 
kracht achter het feest. Op zaterdag 
21 september wordt het 20-jarig be-
staan van de wijk gevierd.

Anine, wat is volgens jou het ge-
heim van De Volgerlanden?
“Dit is een wijk waar allerlei ver-
schillende mensen wonen”, zegt 
Anine enthousiast. “En je ziet dat er 
goed nagedacht is over de indeling 
van de wijk. Er zijn diverse soorten 
woningen, voor ieder wat wils. De 
huizen zijn nieuw en mooi en er is 
veel ruimte. Dat spreekt mensen 
aan. Ja, ik denk dat dat de plus van 
De Volgerlanden is.”

Wat betekent De Volgerlanden voor 
Hendrik-Ido-Ambacht?
“De Volgerlanden maakt Ambacht 
compleet”, antwoordt Anine direct. 
“Dankzij De Volgerlanden kunnen 

mensen hun hele wooncarrière in 
Hendrik-Ido-Ambacht volgen. Voor-
zieningen zoals het zwembad, na-
tuurgebieden en Cultureel Centrum 
Cascade zijn dichtbij en hier is een 
supercool park, kun je lekker wan-
delen door de wijk en genieten van 
de architectuur.”

Wat is er voor Ambachters te doen 
op de feestdag?
“Die begint eigenlijk al een dag eer-
der”, verklapt de organisator. “Want 
vrijdag draaien we twee populaire 
films tijdens een openluchtbios-
coop in het park. Zaterdag zijn veel 
bijzondere gebouwen open en ook 
hier, in het hart van De Volgerlan-
den, is van alles te doen en te be-
leven. Van sport en spel tot histori-
sche wandelingen met een gids en 
van livemuziek tot een springkus-
sen… Echt heel veel. Weet je wat ik 
zo mooi vind? De energie die nu in 
de wijk loskomt. Dat zoveel mensen 
en organisaties zich inzetten voor 
dit feest, is al een succes op zich!” 

Kijk voor meer informatie op
www.devolgerlanden20jaar.nl.

Organisator Anine Wink in het Sophiapark, het middelpunt van de feestdag.

“De Volgerlanden maakt Ambacht compleet”

#DV20jaar

UVV werkt voor
De Blije Borgh
De Zomerparkdag is dé dag waarop 
de gemeente haar vrijwilligers in 
het zonnetje zet. En waarop vereni-
gingen en organisaties laten zien 
wat ze allemaal te bieden hebben.

De Unie van Vrijwilligers (UVV) in-
formeert ook dit jaar bezoekers 
over de vele mogelijkheden voor 
vrijwilligerswerk voor bewoners van 
De Blije Borgh.

Dankbaar werk
Enthousiaste vrijwilligers Ineke 
Hoogland (coördinator zorg en acti-
viteiten) en Lydia Bolle (PR/commu-
nicatie) vertellen: “Het is dankbaar 
werk. Of je nu koffie schenkt, een 
spelletje doet, een praatje maakt 
met de bewoners, of een patatje 
met kroket mee eet.” De Vrijwilli-
gers verzorgen allerlei activiteiten 
op de verschillende locaties van 
zorg- en welzijnsorganisatie De Blije 

Borgh. Ineke vult aan: “Die glimlach 
op het gezicht, daar doen we het 
voor.”

Hechte groep vrijwilligers
De UVV besteedt veel aandacht aan 
de waardering van haar vrijwilligers. 
Een attentie, een jaarlijks uitje, een 
hapje en een drankje tijdens de 
jaarvergadering en het huldigen van 
de jubilarissen. Sommige vrijwilli-
gers zijn al decennia actief. Nieuwe 
vrijwilligers krijgen scholing en be-
geleiding.

Vacaturebord vorig jaar groot
succes op de Zomerparkdag
Lydia roept vooral jongeren op om 
vrijwilliger te worden. “Kijk eens op 
ons vacaturebord wat je allemaal 
kunt doen. Ervaring is niet nodig. 
Al heb je maar weinig tijd, met een 
uurtje per week kun je al helpen!”

Zomerparkdag

01 au
g

31 au
g

04 se
pt

09 se
pt

Van 19.30 tot 21.30 uur
Spreekuur politie
Politiebureau
Weteringsingel 1

Van 10.00 tot 17.00 uur
Zomerparkdag
Evenement door
hele gemeente

Om 20.00 uur
Gecombineerde
commissievergadering
Raadzaal gemeentehuis

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

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

Agenda

Collecte
Geen collectevergunning 
afgegeven
22 t/m 27 juli 2019
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“De zomer! Wat mij betreft een fijne 
periode na een koude en donkere 
winter. De zomer staat voor mij 
voor lange avonden met tijd voor 
ontspanning en buitenleven. Buiten 
wandelen, in de tuin zitten met een 
goed boek of leuk gezelschap. Een 
terrasje pakken met vrienden of ge-
zellig een barbecue organiseren.

Een belangrijke vraag voorafgaand 
aan een feestje: rijd jij of rijd ik? De 
één drinkt een biertje of een wijn-
tje, maar de Bob drinkt alcoholvrij.

Als ik op een terrasje een wijntje 
drink, weet ik van tevoren dat ik de 
Bob niet ben. Kiest u bewust wan-
neer u nog de weg op gaat?

Feitjes die ik las op
www.daarkunjemeethuiskomen.nl:
• 1 op de 5 verkeersslachtoffers is 

het directe gevolg van alcohol in 
het verkeer.

• In 2015 ging het om 75 tot 140 
verkeersdoden en ruim 4.000 
ernstig gewonden.

• De Nederlandse politie neemt bij 
alcoholcontroles jaarlijks 1 mil-
joen blaastesten af.

• Bijna alle Nederlanders vinden 
dat alcohol en verkeer niet sa-
mengaan.

• Alcohol bereikt al na ongeveer 10 
minuten je hersenen.

De laatste jaren zijn er steeds meer 
alcoholvrije drankjes te koop. Goed 
nieuws toch? Wat mij betreft zit 
gezelligheid niet in het glas, maar 
in het gezelschap! Ik wens u een 
mooie zomer toe!”

Ralph Lafleur,
wethouder Mobiliteit

Blog van de wethouder: Bob jij of Bob ik?

Voor Ambacht en
de inwoners
Stichting CAI Fonds ondersteunt 
financieel verschillende projecten 
die binnen Ambacht gerealiseerd 
en bedoeld zijn voor onze inwo-

ners. De komende maanden laten 
we een aantal projecten zien die 
het CAI Fonds heeft ondersteund.

CAI-gelden

Het CAI Fonds zorgde voor een nieuwe tribune in de grote zaal van 
Cultureel Centrum Cascade. Wist u dat deze mooie tribune inschuifbaar 
is? Hierdoor kan de zaal voor meerdere doeleinde gebruikt worden. Ook 
hebben de EHBO vereniging, Reddingsbrigade en Verkeersregelaars van 
Hendrik-Ido-Ambacht een bijdrage ontvangen om zich te professionali-
seren op het gebied van opleiding en materiaal.

Gemeenteraad stelt centrumvisie vast 
‘We willen woningen voor alle leeftij-
den in een duurzaam centrumgebied 
met veel groen, water en voorzie-
ningen tegenover winkelcentrum De 
Schoof. Van de te bouwen woningen 
is 30% bestemd voor ouderen en 
jongeren. Tussen de flats aan de Van 
Godewijckstraat en de Tessselscha-
destraat komt een wandelroute langs 
het water. Om De Schoof aantrekke-
lijker te maken, komt er bij de Graaf 
Willemlaan een plein met een pret-
tige inrichting, en ruimte voor wat 
horeca, terrassen en standplaatsen. 
De Graaf Willemlaan blijft een door-
gaande weg, met bushaltes’. Dat is in 
een notendop de uitkomst van drie 
openbare gespreksrondes tussen no-
vember 2018 en februari dit jaar. De 
oogst van deze avonden is verwerkt 
in een gebiedsvisie Centrum.

80 Ambachters dachten mee
Wethouder André Flach: “In 2017 zijn 

de plannen voor uitbreiding van De 
Schoof stopgezet, omdat daar geen 
draagvlak voor was. Wij vonden het 
belangrijk om nu eerst een duidelijk 
beeld te ontwikkelen, wat we wel 
met dit gebied voor ogen hebben. 
Daarvoor hebben we alle Ambach-
ters uitgenodigd mee te denken. 
Ongeveer 80 inwoners en andere 
belanghebbenden deden mee. Ik wil 
iedereen hartelijk danken voor hun 
tijd en waardevolle inbreng!”

Veel ideeën in de visie
Tijdens de bijeenkomsten was volop 
gelegenheid om ideeën te opperen 
en daarover met elkaar in gesprek te 
gaan. Dat leidde tot goede discus-
sies en uiteindelijk tot een aantal 
scenario’s voor het gebied. Uit de re-
acties van de deelnemers bleek dat 
zij hun ideeën daarin terugzagen. En 
tegelijkertijd was duidelijk dat niet 
alle wensen en ideeën een plekje 

konden krijgen en dat het financieel 
haalbaar moet zijn. In het voorkeurs-
scenario is net iets meer ruimte voor 
bebouwing (55%) dan voor niet-be-
bouwing (45%). 

Uitdagende prijsvraag
Maandag 8 juli stelde de gemeente-
raad de centrumvisie vast, met een 
amendement. Na de zomer schrijft 
de gemeente een prijsvraag uit voor 
maximaal vijf projectontwikkelaars, 
om vanuit de visie een ontwerp te 
maken voor het hele gebied, in-
clusief het openbare deel, met een 
financiële onderbouwing. Via het 
amendement daagt de raad de pro-
jectontwikkelaars uit om met maxi-
male creativiteit het gebied minder 
te verstedelijken (bebouwen) dan 
in het voorkeursscenario, en meer 
ruimte (idealiter 60%) te geven aan 
leefbaarheid, groen en blauw.

De essentaksterfte wordt veroorzaakt 
door een agressieve schimmelziekte. 
De schimmel infecteert de boom via 
de bladeren en zorgt ervoor dat de 
boom langzaam afsterft.  De ene es 
is de andere niet, want niet alle es-
sen zijn gevoelig voor deze schim-
mel.

Helaas bestaat er geen middel om de 
zieke bomen te genezen. Wel contro-
leert de gemeente de essen op dode 
takken. Die takken zijn gevaarlijk, 
omdat ze kunnen afbreken. Indien 
nodig snoeit de gemeente de meest 
aangetaste delen. Dit stimuleert de 
gezonde delen van de boom om 
nieuwe takken aan te maken.

Extra snoei bij zieke essen
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Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook
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Instagram

Werk in de wijk

 Hoge Kade: werkzaamheden 
nieuwbouw binnenbad

 zwembad De Louwert, 
werkzaamheden sloop oude 
(huidige) binnenbad

 Tot einde 2019

 Graaf Willemlaan/Paulusweg: 
herstraatwerkzaamheden aan 
inritten. Graaf Willemlaan 
gesloten wegens asfaltering

 18 juli 2019, 19.00 - 23.00 uur

 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 - juli 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

 Paulusweg vanaf de Graaf-
Willemlaan aan de zijde van 
de Onderdijk afgesloten

 15 en 16 juli
 Paulusweg vanaf de Graaf-

Willemlaan aan de zijde van 
de P.C.Hooftsingel afgesloten 

 17 en 18 juli.
 Beide straten zijn afgesloten 

in verband met aanpassingen 
aan het straatwerk.

 Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

• veegwagen, maaien en schof-
felen in hele gemeente doorlo-
pend;

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

• herinrichting van de rotondes: 
beplanten rotonde Droomei-
land Krommeweg/Laan van 
Welhorst – rotonde Ambacht-
sezoom – rotonde Ambachtse-
zoom/Sophialaan/Rietlaan;

• zomerschouw: maaien riet (on-
der waterlijn) en waterplanten 
om doorstroming te verbete-
ren, vanaf week 25 t/m 29;

• zoals in januari en juni ver-
meld verwijdering 54 bomen 
verdeeld over de gemeente.
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Er is gewoon
markt!
De markten Hoog Ambacht en De 
Schoof gaan tijdens de zomerperio-
de gewoon door op de gebruikelijke 
dagen. Wel kan de markt wat kleiner 
zijn door vakanties van marktkoop-
lieden. Zij geven dit mondeling door 
aan hun klanten of door middel van 
een groot informatiebord.

Baggerplan 2019 vastgesteld
De gemeenteraad heeft op maandag 
8 juli het Baggerplan 2019 vastge-
steld. In dit plan staat waar de ge-
meente, de komende zes jaar mee 
aan de slag gaat.

Samen met het Waterschap Holland-
se Delta onderhoudt de gemeente 
onze watergangen. Watergangen zijn 
bijvoorbeeld sloten en vijverpartijen. 
Deze zijn belangrijk voor het opvan-
gen en afvoeren van regenwater.

Wat is baggeren?
Baggeren is het weghalen van een 
laag modder of slib. Modder en slib 
ontstaat door afgestorven waterplan-
ten en bladeren die naar de bodem 
zakken. Door dit weg te halen komen 
de watergangen weer op de juiste 
diepte en breedte. Ook krijgt het 
water meer zuurstof, ruimte en licht. 
Dat is goed voor de planten, vissen 
en andere dieren.

Tijdens het baggeren houdt de ge-
meente rekening met de natuurwet-
geving.

Het nieuwe baggerplan ligt vanaf 
dinsdag 16 juli voor zes weken ter 
inzage, in de hal van het gemeen-
tehuis.

Het Baggerplan 2019 vindt u op 
www.h-i-ambacht.nl/baggerplan2019
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Verleende besluiten**

Algemene Plaatselijke Verordening/Bijzondere Wetten

Adres Omschrijving Datum gebeurtenis Datum bekendmaking

gemeente collecte voor Woord en Daad 18 tot en met 23 mei 2020, met 9 juli 2019
  uitzondering van 21 mei 2020 

Hoge Kade 50 wijziging leidinggevenden op de drank- en horecavergunning  doorlopend 9 juli 2019
 van het Cultureel Centrum Cascade  

Hoge Kade 50 wijziging leidinggevenden op de exploitatievergunning doorlopend 9 juli 2019
 van het Cultureel Centrum Cascade  

Onderdijkse Rijweg  Vergunning kabels en leidingen aan Oasen NV  31 juli 2019 tot en met 31 december 2019 17 juli 2019

Parapluherziening Parkeernormen

Ambtshalve uitschrijvingen

Ontwerpbestemmingsplan Waterbusplein ter inzage

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 
maken op grond van artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening be-
kend dat vanaf 18 juli 2019 tot en 
met 28 augustus 2019 het ongewij-
zigd vastgestelde bestemmingsplan 
‘Parapluherziening Parkeernormen 
Hendrik-Ido-Ambacht’ met plan-
identificatienummer NL.IMRO.0531.
bp36Parkeernormen-3001 ter inzage 
ligt. Dit bestemmingsplan is op 8 
juli 2019 door de gemeenteraad van 
Hendrik-Ido-Ambacht vastgesteld.

Bestemmingsplan
Op 29 november 2014 zijn de Wo-
ningwet en het Besluit ruimtelijke 
ordening gewijzigd, waardoor par-
keernormen voortaan in bestem-

mingsplannen moeten worden 
geregeld. De gemeente Hendrik-Ido-
Ambacht regelt dit met het bestem-
mingsplan ‘Parapluherziening Par-
keernormen Hendrik-Ido-Ambacht’. 
Dit plan wordt een ‘paraplubestem-
mingsplan’ genoemd, omdat het als 
een laag over de bestaande bestem-
mingsplannen heen ligt. Dankzij dit 
paraplubestemmingsplan worden de 
parkeernormen weer toetsingsgrond 
voor omgevingsvergunningen.
Het is alleen mogelijk om de par-
keernormen op te leggen bij (ver-
gunningplichtige) ontwikkelingen. 
Het bestemmingsplan kan niet met 
terugwerkende kracht parkeereisen 
stellen bij bestaande bebouwing.
De in de nota en het bestemmings-
plan opgenomen normen zijn geba-

seerd op publicatie 317 ‘kencijfers 
parkeren en verkeersgeneratie’ van 
het CROW. Dit wordt landelijk gehan-
teerd voor het bepalen van parkeer-
vraag en wordt ook door rechtspre-
kende instanties geaccepteerd.

Stukken ter inzage
U kunt de betreffende stukken vin-
den op de volgende locaties:
• Op de website www.ruimtelijke-

plannen.nl is het digitale bestem-
mingsplan geplaatst. Dit kunt u 
vinden via het plan-identificatie-
nummer NL.IMRO.0531.bp36par-
keernormen-3001;

• Een pdf-versie van het bestem-
mingsplan hebben wij geplaatst 
op de gemeentelijke website;

• 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.

Mogelijkheid instellen beroep
Gedurende de termijn van terinzage-
legging kan beroep tegen het onge-
wijzigd vastgestelde bestemmings-
plan worden ingesteld bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag door:

• een ieder die belanghebbend is 
geworden, voor zover het beroep 
is gericht tegen de door de ge-
meenteraad in het bestemmings-
plan aangebrachte wijzigingen ten 
opzichte van het ontwerpbestem-

mingsplan zoals dat ter inzage 
heeft gelegen;

• belanghebbenden die tijdig ziens-
wijzen hebben kenbaar gemaakt 
bij de gemeenteraad;

• belanghebbenden die kunnen aan-
tonen redelijkerwijs niet in staat te 
zijn geweest tijdig zienswijzen ken-
baar te maken bij de gemeenteraad.

Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in wer-
king de dag na de beroepstermijn. 
Degene die beroep instelt, kan een 
verzoek om voorlopige voorziening 
indienen bij de Voorzitter van de Af-
deling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. De besluitvorming 
treedt daarmee niet in werking voor-
dat op dit verzoek is beslist.

BESLUIT TOT AMBTSHALVE UIT-
SCHRIJVING ALS INGEZETENE UIT DE 
BASISREGISTRATIE PERSONEN (ART. 
2.22 WET BRP)
Burgemeester en wethouders van 
Hendrik-Ido-Ambacht hebben beslo-
ten de adresgegevens te wijzigen 
van:

Hubert, M., geboortedatum 23-01-
1978, datum uitschrijving 28-05-2019

Het laatst in de basisregistratie per-
sonen (BRP) opgenomen adres is niet 
meer juist. Een nieuwe verblijfplaats 
is bij de gemeente niet bekend. De 
gemeente heeft na onderzoek de vol-
gende adresgegevens opgenomen:

Adres: onbekend
Woonplaats: onbekend
Land: onbekend

De registratie als inwoner van Ne-

derland is hiermee beëindigd. De ge-
meente heeft deze wijziging doorge-
geven aan allerlei instellingen, zoals: 
belastingdienst, uitkeringsinstanties, 
pensioenfondsen en zorgverzeke-
raars. Deze wijziging heeft gevolgen 
voor voorzieningen, zoals: toeslagen, 
uitkeringen, zorgverzekering, AOW en 
pensioen.

Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u 

het niet eens met dit besluit? Stuur 
dan een bezwaarschrift naar het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders. Dit doet u binnen zes weken 
na de dag van deze bekendmaking.

Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift 
aan het college van burgemeester 
en wethouders, Postbus 34, 3340 AA 
Hendrik-Ido-Ambacht.

Uw bezwaarschrift is alleen geldig als 
u de volgende gegevens vermeldt: 
uw naam en adres; een duidelijke 
omschrijving van het besluit waarte-
gen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld 
een kopie van deze publicatie); de 
reden waarom u bezwaar maakt; het 
telefoonnummer waarop u overdag 
bereikbaar bent; de datum en uw 
handtekening.

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ma-
ken bekend dat het ontwerp van het 
bestemmingsplan ‘Waterbusplein’ ter 
inzage gelegd wordt voor zienswij-
zen.
Het plangebied betreft het gebied ter 
plaatse van en rondom de parkeer-
plaats van de Waterbushalte te Hen-
drik-Ido-Ambacht. Het gebied valt nu 
nog onder de werking van bestem-
mingsplan Antoniapolder+.

Het planvoornemen is om het Wa-
terbusplein in Hendrik-Ido-Ambacht, 
gelegen aan de rivier De Noord, te 

ontwikkelen tot een bruisende ont-
moetingsplek, als eindpunt van de 
Waterbusplein en aansluitend op 
de halte van de Waterbus. Het plan-
voornemen is onderdeel van de ge-
biedsontwikkeling Antoniapolder, die 
ervoor gezorgd heeft dat het gehele 
bedrijventerrein een kwaliteitsimpuls 
krijgt.

De ontwikkeling van het Waterbus-
plein is het sluitstuk van deze her-
structurering en omvat naast de in-
richting van het plein, de nieuwbouw 
van twee gebouwen met een totale 
omvang van ca. 6.730 m2 bruto 

vloer oppervlakte. De invulling van 
de nieuwbouw en het Waterbusplein 
zelf voorziet in de realisatie van een 
maritiem ondernemershuis, horeca, 
vergaderzalen, fitness/sport/welness/
health en leisure.

Stukken ter inzage
Met ingang van donderdag 18 juli 
2019 ligt gedurende een periode van 
zes weken het ontwerp van het be-
stemmingsplan in het kader van de 
inspraak op de volgende plaatsen 
voor een ieder ter inzage:

• Op de website www.ruimtelijkeplan-
nen.nl, identificatie: NL.IMRO.0531.
bp37waterbusplein-2001, zijn de 
bestanden geplaatst. 

• De pdf-bestanden staan op de 
gemeentelijke website https://
www.h-i-ambacht.nl/Inwoners_On-
dernemers/Alle_onderwerpen/
Ruimtel i jke_plannen/Bestem-
mingsplannen/In_procedure

• De papieren versie is tijdens ope-
ningstijden in te zien in het infor-
matiecentrum van het gemeen-
tehuis in Hendrik-Ido-Ambacht, 
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 28 
augustus 2019 schriftelijk ingediend 
worden bij de gemeenteraad van 
Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 
3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht.
U kunt uw zienswijze ook mondeling 
indienen. Hiervoor kunt u gedurende 
de termijn van terinzagelegging een 
afspraak maken met de heer H. Stolk 
van de afdeling Beleid en Ontwikkeling 
op telefoonnummer (078) 770 2625.
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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

Nieuwe aanvragen*

Verleende omgevingsvergunningen**

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning op eigen verzoek

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Adres Omgschrijving  Datum intrekking

Waelneslaan 29 plaatsen dakkapel    bouwen 28 juni 2019

Van Duyvenvoordelaan 7 plaatsen dakkapel bouwen 5 juli 2019

naast Krommeweg 20 bouwen loods  9 juli 2019

Langeweg 59 gewijzigd gebruik toestaan - vestigen autobedrijf met detailhandel  9 juli 2019

Olykamp 74 plaatsen dakkapel bouwen 8 juli 2019

Ring 442 plaatsen dakkapel op het voordakvlak bouwen 5 juli 2019

Sophiapromenade 182 plaatsen wegschuifbare balkonbeglazing bouwen 9 juli 2019

Jan Wissenslaan 9 brandveilig gebruik/ huisvesting school Villa Ambacht brandveilig gebruiken 5 juli 2019

Weteringsingel 57 plaatsen dakopbouw en dakkapel bouwen 8 juli 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. 

Duizendschoon 23 plaatsen dakkapel op achterdakvlak bouwen 8 juli 2019

Havenkade 2 plaatsen dakopbouw op aanbouw bouwen 26 juni 2019

Hoge Kade 70 bouwen van buitenkleedruimtes bouwen 2 juli 2019

Sophiapromenade 28 plaatsen transparante wegschuifbare balkonbeglazing bouwen 25 juni 2019


