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Eerste SchoolbrengWEEK 
van start 

Al 17 jaar organiseert SCHOOL op 
SEEF de Schoolbrengdag. Op deze 
dag worden ouders en leerlingen 
opgeroepen om zoveel mogelijk 
lopend of fietsend naar school te 
gaan. De dag is in de loop der jaren 
uitgegroeid van een lokale actie tot 
een evenement in de hele provincie 
Zuid-Holland. Vorig jaar deed een 
recordaantal van 200 scholen aan 
de Schoolbrengdag mee. Dit jaar 
groeit de dag nog verder, tot de 
SchoolbrengWEEK.

De Schoolbrengweek wordt gehou-
den in de derde week van het nieu-
we schooljaar. Dus in de week van 
16 tot 21 september. 

Gezonder, veiliger, beter voor 
het milieu en leuker!
Lopen of fietsen naar school is goed 
voor de gezondheid, want bewegen 
zorgt voor betere leerprestaties. 
Ook is het veiliger, want er ontstaan 

minder gevaarlijke situaties met au-
to’s. Bovendien leren kinderen ac-
tief deel te nemen aan het verkeer. 
Behalve dat het ook beter voor het 
milieu is, is het gewoon leuker!
Scholen kunnen de hele week ou-
ders en leerlingen oproepen om 
zoveel mogelijk lopend of fietsend 
naar school te gaan. Natuurlijk kun-
nen ze er ook voor kiezen om hier 
één of meerdere dagen in deze 
week aandacht aan te besteden. 
Kijk voor meer informatie op www.
schoolopseef.nl/schoolbrengweek.

Geeft u ook het goede voorbeeld?
Neem dan de eerste stap en ga 
ook vanaf 16 september lopend of 
op de fiets naar school. De School-
brengweek is een goed moment om 
ouders en leerlingen te laten wen-
nen aan het lopen en fietsen naar 
school. Hopelijk zullen veel ouders 
uw voorbeeld volgen!

16 tot 21 september

Het echtpaar ‘t Hof-Vogelaar was op dinsdag 3 september zestig jaar 
getrouwd. Burgemeester Jan Heijkoop heeft hen gefeliciteerd met hun di-
amanten huwelijk. Het echtpaar heeft twee kinderen, twee kleinkinderen 
en twee achterkleinkinderen.

Binnenvaartdagen Zwijndrecht: 
13 en 14 september 

Op vrijdag 13 en zaterdag 14 sep-
tember zijn de Binnenvaartdagen 
in Zwijndrecht. Daarom is de Ring-
dijk, tussen de rotonde op De Burg, 
Burgemeester de Bruïnelaan en Van 
Schaikstraat, op beide dagen van 
10.00 - 23.00 uur afgesloten voor 
doorgaand verkeer. Dit deel van de 
dijk wordt tijdens het evenement 
ingericht als parkeerterrein voor be-

zoekers. Het verkeer wordt omgeleid 
via een omleidingsroute die, aan 
beide zijden van de afsluiting, met 
borden wordt aangegeven. Het fiets-
pad en het sportcomplex van VVGZ 
blijven bereikbaar.

Meer informatie over de Binnenvaart-
dagen vindt u op
www.binnenvaartdagen.nl

Ringdijk afgesloten voor 
doorgaand verkeer

Op zaterdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Daarom wordt 
er op vrijdag 20 september een gezellige avond uit georganiseerd in 
Ambacht. Komt u meegenieten deze avond?

Woont, werkt of reist u in 
Drechtsteden, Gorinchem of Rid-
derkerk? Doe dan mee met een 
reizigersonderzoek om de bereik-
baar rondom de A15 te verbete-
ren. Door t/m 29 september via 
een app uw ritten bij te houden. 
Reizigers ontvangen na afloop 
een Bol.com bon t.w.v. € 5,-. 
Doet u ook mee? Kijk dan op 
http://www.filedier.nl/project-a15-
oud/

Reizigers- 
onderzoek:
A15 tussen 
Ridderkerk 
en Gorinchem 

Regio
Doe mee en ontvang 
een cadeaubon
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 Hoge Kade: werkzaamheden 
nieuwbouw binnenbad zwem-
bad De Louwert, werkzaam-
heden sloop oude (huidige) 

binnenbad
 Tot einde 2019

 Zalm: aanbrengen drukriool-
leiding in het trottoir, westelijk 
trottoir afgesloten 

 9 t/m 27 september 

 Ambachtsezoom: bouwrijp ma-
ken toekomstig bedrijvenpark

 Tot einde 2019

 Bongerd van Amandelgaarde 
tot Bramengaarde: aanbrengen 
definitieve bestrating; vol-
ledige afsluiting van Bongerd 
tussen Amandelgaarde tot 
Bramengaarde (inclusief de 
twee kruisingen)

 2 t/m 20 september 2019

 Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

• veegwagen, maaien en schoffe-
len 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;

• werkzaamheden grondwater-
meetnet: augustus/september;

• vervanging beschoeiing Ge-
meenlandskade en achter de 
Stenen Bogerd: vanaf 

 1 september 2019 - 
 1 november 2019.

1

2

3

4

11 se
pt

Om 19.30 uur
Informatieavond brand
Cultureel Centrum 
Cascade

20
& 21 se

pt

Diverse activiteiten 
rondom jubileum De 
Volgerlanden
Volgerlanden

23 se
pt

Om 20.00 uur
Commissie WOS
Raadzaal gemeentehuis

24 se
pt

Om 20.00 uur
Commissie RZ - 
De Volgerlanden
Raadzaal gemeentehuis

25 se
pt

Om 20.00 uur
Commissie ABA - 
Financiën
Raadzaal 
gemeentehuis

03 ok
t

Van 19.30 tot 21.30 uur
Spreekuur politie
Politiebureau 
Weteringsingel 1

07 ok
t

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

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

Agenda

Werk in de wijk

Onze nieuwste wijk, De Volger-
landen, is 20 jaar jong. Dat wordt 
voor heel Hendrik-Ido-Ambacht 
gevierd op vrijdag 20 september 
en zaterdag 21 september. De wijk 
laat zien wat er te doen is.

Vrijdag 20 september
Op vrijdag bent u welkom bij de 
Openluchtbioscoop in het Sophia-
park. Om 16.00 uur draaien we de 
animatiefilm Sing en om 20.00 uur 
de speelfilm Notting Hill. De toe-
gang is gratis!

Zaterdag 21 september
Op zaterdag zijn er open dagen in 
de Ark, bij de brandweer, Yulius, 
Sophiastaete en het hospice. Ook 

kunt u meesporten in het Sophia-
park met de sportverenigingen, 
die actief zijn in De Volgerlanden. 
Daarnaast loopt u met het Histo-
risch Genootschap door de historie 
van de wijk of met medewerkers 
van Project De Volgerlanden, die 
vertellen over de architectuur. In 
de grote feesttent, midden in het 
Sophiapark, zijn er vele gezellige 
activiteiten. Kom dus zeker langs!

Programma
De feestdag op 21 september 
duurt van 10.00 uur tot 17.00 uur. 
Het gehele programma vindt u op 
de website www.devolgerlanden-
20jaar.nl. Hier kunt u zich ook aan-
melden voor de wandelingen.

Feest in De Volgerlanden!

De Volgerlanden

Op zaterdag 21 september wordt het 20-jarig bestaan
van De Volgerlanden gevierd.

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Collecte
Nierstichting
16 t/m 21 september 2019

Handig! Twijfelt u ook wel eens 
welk product in welke container 
of zak mag? Dit kunt u eenvou-
dig checken in de HVC afval-app. 
Download de gratis HVC afval-
app in de App Store (iOS) of in 
Google Play (Android).

20 en 21 september
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Bekendmaking: Ontwerpbestemmingsplan Vrouwgelenweg 21-23 ter inzage
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken 
op grond van artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 
12 september 2019 tot en met 23 ok-
tober 2019 het ontwerpbestemmings-
plan ‘Vrouwgelenweg 21-23’ met plan-
identificatienummer NL.IMRO.0531.
bp39Vrouwgelenw21-2001 ter inzage 
ligt.

Ontwerpbestemmingsplan
Een aanvraag is ingediend voor de 
bouw van twee woningen op het per-

ceel Vrouwgelenweg 21. Dit perceel ligt 
in het bestemmingsplan ‘De Volger-
landen-West’ en heeft de bestemming 
wonen. Het perceel heeft een bouw-
vlak en binnen dit bouwvlak mag wor-
den gebouwd. De situering en grootte 
van het bouwvlak maakt echter dat 
niet rechtstreeks een omgevingsver-
gunning kan worden verleend voor 
de twee beoogde woningen. Een wij-
ziging van de bestemming is daarom 
noodzakelijk om de woningen te kun-
nen realiseren.  

Stukken ter inzage
Van 12 september 2019 tot en met 23 
oktober 2019 ligt het ontwerpbestem-
mingsplan ‘Vrouwgelenweg 21-23’, in-
clusief de onderliggende stukken ter 
inzage. U kunt de betreffende stukken 
vinden op de volgende locaties:
- Op de website 
 www.ruimtelijkeplannen.nl is  
 het digitale ontwerpbestemmings- 
 plan geplaatst. Dit kunt u vinden 
 via het plan-identificatienummer 
  NL.IMRO.0531.bp39Vrouw- 
 gelenw21-2001.

- Een pdf-versie van het ontwerp- 
 bestemmingsplan hebben wij 
 geplaatst op de gemeentelijke  
 website www.h-i-ambacht.nl/
 Vrouwgelenweg 21-23.
- 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 terinzagel-

egging kan een ieder zienswijzen indie-
nen op het ontwerpbestemmingsplan 
‘Vrouwgelenweg 21-23’. Een zienswijze 
moet uiterlijk 23 oktober schriftelijk in-
gediend worden bij de gemeenteraad 
van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 
3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht. 

Voor het indienen van mondelinge 
zienswijzen kunt u vóór 10 oktober 
2019 een afspraak maken met de heer 
E. Blanker van de afdeling Beleid en 
Ontwikkeling op telefoonnummer 
(078) 770 2645.

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING/BIJZONDERE WETTEN 
Verleende besluiten**

Adres Omschrijving Datum activiteit Datum bekendmaking

Louwersplein 1 wijziging terras doorlopend 4 september 2019

in en rond Sophiapark evenement “De Volgerlanden 20 jaar” 20 september 2019 vanaf 15:00 tot  4 september 2019
  23:00 uur en 21 september 2019 van 08:30 
  tot 18:00 uur (opbouw van 08:00 uur op 
  19 september 2019 en afbouw tot 23:30 uur 
  op 21 september 2019)

in en rond Sophiapark ontheffing geluid tijdens evenement  20 september 2019 tussen 12:00 en   4 september 2019
 “De Volgerlanden 20 jaar” 23:00 uur en 21 september 2019 van
  08:30 tot 18:00 uur (incl. tijd voor test)

Van Kijfhoekstraat 288  Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV  26 september tot 31 december 2019 11 september 2019

Zuidwende 1  Vergunning kabels en leidingen aan Oasen NV  1 augustus  tot 10 december 2019 11 september 2019

IJdenhove  Instemming aan Netwerk Exploitatiemaatschappij BV  23 september 2019 tot 23 maart 2020 11 september 2019

Voorn  Vergunning kabels en leidingen aan Oasen NV  2 september tot 14 oktober 2019 11 september 2019

Hoge Kade 70  Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netbeheer BV  1 oktober tot 31 december 2019 11 september 2019

IJdenhove Vergunning kabels en leidingen aan NV HVC 16 september 2019 tot 16 maart 2020 11 september 2019

IJdenhove  Vergunning kabels en leidingen aan Oasen NV  20 september 2019 tot 27 februari 2020 11 september 2019

Agnes Bartoutslaan  Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netbeheer BV  28 oktober tot 31 december 2019 11 september 2019

De Raadtweg 21  Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netbeheer BV  16 september tot 31 december 2019 11 september 2019

OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Verleende omgevingsvergunningen**

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Biezenweide 6 plaatsen dakkapel voorzijde bouwen 30 augustus 2019

Voorn 118 bouwen vrijstaande woning bouwen en planologisch afwijken 4 september 2019

Vrouwgelenweg 100 verbouwen woning en garage rietenkap bouwen en planologisch afwijken 30 augustus 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. 
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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


