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Het is inmiddels herfst, de blade-
ren vallen weer van de bomen. Tijd 
om uw zomerkleding op te bergen 
en uw najaarskleding uit de kast te 
halen! Ook een goed moment om 
door uw kledingkast te gaan en 
oude (niet meer draagbare kleding) 
weg te doen.

Hebt u oude kleding (die niet meer 
draagbaar is)? Doe ze dan in de tex-
tielcontainer van Sympany.

Uw oude kleding en schoenen
in textielcontainers
Heidy Winkel van Sympany: “Kle-
dingstukken en schoenen die te 
klein, te groot, uit de mode, kapot 
of versleten zijn, kunnen allemaal in 
onze textielcontainers! 
Textiel dat opnieuw te dragen is, 
gaat naar onze (inter)nationale 
partners. Kapot of versleten textiel 
wordt verwerkt tot bijvoorbeeld iso-
latie- en geluiddempend materiaal. 
En oude spijkerbroeken zijn te recy-

clen tot nieuwe denimstof. Voor al 
deze vernieuwende textieloplossin-
gen werken wij samen met diverse 
bedrijven en fashiondesigners.”

Textiel scheiden draagt bij aan een 
beter milieu
Jaarlijks produceren we wereldwijd 
ruim 60 miljard kilo textiel. In Ne-
derland komt ieder jaar 135 miljoen 
kilo textiel via het restafval van 
huishoudens in de verbrandings-
oven terecht. Dat is zonde. Hiervan 
was maar liefst twee derde geschikt 
geweest voor hergebruik of recy-
cling. Slechts 8% van het textiel is 
echt niet te recyclen. Heidy: “Wist u 
dat de wereldwijde textielindustrie 
ieder jaar 3,2% van al het water 
dat beschikbaar is voor de mens 
gebruikt? Textielrecycling bespaart 
dan ook veel water en CO2!”

Kijk op https://www.sympany.nl/
vind-een-container/ voor een Sym-
pany container in uw buurt.

Is uw kledingkast al klaar
voor de winter?
Opgeruimd staat netjes!

Energie besparen en duurzamer 
leven doet u op uw manier. Wilt 
u ook iets doen? Dat kan! Bij-
voorbeeld door mee te doen 
aan acties die de gemeente or-
ganiseert.

t/m 18 oktober
actie ‘lever e-waste in op ge-
meentehuis’ tijdens de Nationale 
Recycle Week**

tot 26 oktober
groepsaankopen zonnepanelen 
en isolatie duurzame buurtactie* 

16-26 oktober
actie ‘Bon voor een ton’ **

tot maart 2020
groepsaankoop
spouwmuurisolatie*

Kijk voor meer inspiratie
op www.iedereendoetwat.nl.

* zie www.regionaalenergieloket.nl 
** zie ook pagina 5 in
@gemeentehia

Acties

Duurzaam
DOE MEE!Eerste paal:

nieuw schoolgebouw
Willem de Zwijger
Maandag 14 oktober sloegen kin-
deren van de Willem de Zwijger-
school, samen met wethouder An-
dré Flach, de eerste symbolische 
paal voor hun nieuwe schoolge-
bouw aan de IJdenhove. Een fees-
telijk moment voor de ruim 400 
kinderen die nu over twee school-
locaties zijn verspreid, hun ouders 
en leerkrachten.

Cornee Bezemer, schoolleider: “Op 
de Willem de Zwijgerschool kijken 
we al heel lang uit naar een nieuw 
schoolgebouw. Het schoolgebouw 
aan de Graaf Willemlaan is in 1956 
gebouwd en is erg aan vervanging 
toe.”

De planning is dat het nieuwe 
schoolgebouw gereed is als het 
volgend schooljaar start.

Onderwijs
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Om 20.00 uur
Commissie ABA-
Financiën
Raadzaal gemeentehuis

Om 19.00 uur*
Begrotingsraad
Raadzaal gemeentehuis

Om 19.00 uur*
Begrotingsraad
Raadzaal gemeentehuis

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

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

* Let op: in de editie van 
woensdag 9 oktober stond 
de aanvangstijd van de 
Begrotingsraad verkeerd 
vermeld. Deze begint om 19.00 
uur en niet om 20.00 uur.

Agenda

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Werk in de wijk

 Hoge Kade: werkzaamheden 
nieuwbouw binnenbad 
zwembad De Louwert, 
werkzaamheden sloop oude 
(huidige) binnenbad

 Tot einde 2019

 Vrouwgelenweg tussen 
Zilverreiger/Forel en 
Jacobuslaan: aanleg Parkzone-
Oost, afgesloten tussen 
Zilverreiger/Forel en Karper

 14 oktober t/m 20 december

 Ambachtsezoom: bouwrijp ma-
ken toekomstig bedrijvenpark

 Tot einde 2019

 Elzengaarde: definitief 
aanleggen rijbaan tussen inrit 
Yulius en Sophialaan, volledig 
afgesloten

 14 oktober t/m 8 november

 Sophialaan ter hoogte van 
aansluiting Elzengaarde: 
aanleggen midden geleiders 
en verplaatsen bushalte

- 14 t/m 20 oktober; halve baan 
afzetting en eventueel inzet 
verkeersregelaars

- 21 t/m 27 oktober;
 rijbaan volledig dicht

 Sophialaan/Rietlaan/Ambacht-
sezoom: asfaltwerkzaamhe-
den. De volledige kruising is 
afgesloten voor alle verkeer. 
Het verkeer richting Lange-
weg, Albert Schweitzer Zieken-
huis, Intratuin e.d. wordt door 
middel van bebording omge-
leid via de Laan van Welhorst 
of Ambachtsezoom

 21 t/m 25 oktober

 Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

• veegwagen, maaien en 
schoffelen in hele gemeente: 
doorlopend;

• 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;

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

 1 september 2019 - 1 novem-
ber 2019.

1 6

2

3

4

5

Collecte
Geen collecte
21 t/m 26 oktober 2019

Omleiding Sophialaan, Rietlaan en
Ambachtsezoom
De volledige kruising Sophialaan, 
Rietlaan en Ambachtsezoom is afge-
sloten voor alle verkeer door asfal-
twerkzaamheden.

Het verkeer richting Langeweg, Albert 
Schweitzer Ziekenhuis en Intratuin 
wordt door bebording omgeleid via 
de Laan van Welhorst of Ambachtse-
zoom.

Deze werkzaamheden duren van 
maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober.

Klein elektrisch apparaat 
kapot? Lever het in!
Het is de Nationale Recycle Week! U 
kunt nog t/m vrijdag 18 oktober uw 
kleine elektrische apparaten (e-was-
te) inleveren op het gemeentehuis.

Het gaat om kleine apparaten, zoals 
een mixer, föhn, (mobiele) telefoon 
met/zonder oplader*, zaklamp, spel-
computer, boormachine, usb stick, 
print- en oplaadkabel, (verleng)
snoer, muis, toetsenbord, elektrische 
tandenborstel, tablet*, rekenmachi-

nes en kleine audio-apparaten (kop-
telefoon, etc.).
Uw grotere apparaten kunt u inleve-
ren bij de Milieustraat.

* veilig leegmaken van uw telefoon, 
tablet, computer doet u zo:
https://www.consumentenbond.nl/
smartphone/smartphone-of-tablet-
wissen

Het is de Week van Ons Water! Bespaar drinkwater en geld met een re-
genton! Knip deze bon uit en haal een regenton t/m zaterdag 26 oktober 
bij Intratuin in Ambacht. In de Week van Ons Water krijgt u namelijk 25 
euro korting! Deze actie heeft een maximum van 200 stuks. Dus wees er 
snel bij, want op=op!

Het echtpaar Slingerland-Van de Ruit was op vrijdag 2 oktober zestig jaar 
getrouwd. Burgemeester Jan Heijkoop heeft hen vrijdag 4 oktober gefe-
liciteerd met hun diamanten huwelijk. Het echtpaar heeft drie kinderen, 
acht kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.
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Verleende besluiten**

Nieuwe aanvragen*

Verleende omgevingsvergunningen**

Algemene Plaatselijke Verordening/Bijzondere Wetten

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Datum activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Winkelcentrum Louwersplein Het plaatsen van vier vaste afvalcontainers  doorlopend 4 oktober 2019
achter de winkels   

De Schoof 240 vervangen handelsreclame t.b.v. geldautomaat bouwen, handelsreclame maken 24 september 2019

De Schoof 240 vervangen handelsreclame t.b.v. geldautomaat bouwen, handelsreclame maken 11 oktober 2019

Perenlaantje 5 realiseren dakkapel  bouwen 10 oktober 2019

Ferdinand Bolstraat 26 plaatsen erfafscheiding en kappen van een Berkeboom (particulier) bouwen, houtopstand vellen 25 september 2019

Molenhoef 43 garagedeur vervangen door glazen pui inclusief loopdeur bouwen 2 oktober 2019

Veersedijk 52 vergroten en renoveren woning bouwen 2 oktober 2019

Van Kijfhoekstraat e.o.  Vergunning kabels en leidingen aan Oasen NV  11 november 2019 tot 31 januari 2020 16 oktober 2019

Vrouwgelenweg  Instemming kabels en leidingen aan CIF IJsselmonde BV  21 oktober 2019 tot 30 oktober 2020 16 oktober 2019

De Raadtweg, parkeerterrein Het innemen van een tijdelijke bouwplaats 11 november tot 19 december 2019 9 oktober 2019

Hoge Kade 60, Het organiseren van een rommelmarkt 26 oktober tussen 09:00 en 16:00 uur. 9 oktober 2019
Sporthal De Ridderhal  Opbouw vanaf 17:00 uur op 25 oktober 2019
  Afbouw tot 18:00 uur op 26 oktober 2019

Ontwerpbestemmingsplan De Baak 16 e.o.

Naamgeving in De Volgerlanden

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ma-
ken bekend dat, op grond van artikel 
3.8 en 6.14 van de Wet ruimtelijke 
ordening en afdeling 3.4 van de Al-
gemene wet bestuursrecht, het ont-
werp van het bestemmingsplan De 
Baak 16 e.o. van 17 oktober t/m 27 
november ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan Bedrijvenpark 
Ambachtsezoom is met ingang van 
20 juni 2019 geheel onherroepelijk 

geworden. Het perceel de Baak 16 
is aangekocht door de gemeente 
en wordt onderdeel van het Bedrij-
venpark Ambachtsezoom. Met dit 
bestemmingsplan wordt dat planolo-
gisch mogelijk gemaakt.
In dit nieuwe bestemmingsplan 
worden ter plaatse van De Baak 16 
bedrijven mogelijk gemaakt en zijn 
een aantal wegen en kavelgrenzen 
verlegd. Het gebied ligt in het te 
ontwikkelen Bedrijvenpark aan de 
zuidzijde.

Stukken ter inzage
Vanaf 17 oktober 2019 liggen gedu-
rende een periode van zes weken het 
ontwerpbestemmingsplan De Baak 
16 e.o. en de bijbehorende stukken 
ter inzage. U kunt de betreffende 
stukken vinden op de volgende lo-
caties:
- De bronbestanden zijn geplaatst 

https://ro.h-i-ambacht.nl/0531/
FE202D7A-752F -4765-A9A0-
1006D914EC8B/ 

- Op de site www.ruimtelijkeplannen.nl 

zijn de bestanden geplaatst, iden-
tificatienummers NL.IMRO.0531.bp-
28DeBaak16eo-2001

- De pdf-bestanden staan op de ge-
meentelijke website

 www.h-i-ambacht.nl. Kijk bij ‘alle 
onderwerpen’ en klik op ‘ruimte-
lijke plannen’.

- De papieren versie ligt in het in-
formatiecentrum van het gemeen-
tehuis in Hendrik-Ido-Ambacht.

Indienen zienswijzen
ontwerpbestemmingsplan
Gedurende de periode van terinzagel-
egging kan een ieder een zienswijze in-
dienen over het ontwerpbestemmings-
plan. Schriftelijke zienswijzen moeten 
worden gericht aan de gemeenteraad 
van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht. 
Voor het indienen van een monde-
linge zienswijze kunt u contact op-
nemen de behandelend ambtenaar 
mevrouw Van Boxel (078) 770 2613.

Burgemeester en wethouders maken 
bekend, dat zij hebben op 3 septem-
ber 2019 hebben besloten om stra-
ten in De Volgerlanden (deelgebie-
den Laantjes en Straatjes en enkele 

aangrenzende paden) te benoemen 
tot Hark, Schoffel, Zaaivat, Sikkel, 
Pootstok, Zeis, Schrepel, Spade, 
Platglas, Boomgaardpad, Tuinland-
pad en Weilandpad. 

Op grond van de Algemene Wet Be-
stuursrecht kunt u binnen zes weken 
na de datum van dit besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift daartegen 
indienen bij het college van burge-

meester en wethouders, Postbus 34, 
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht.

De op het besluit betrekking heb-
bende stukken liggen gedurende een 

periode van zes weken ter inzage in 
de publieksruimte van het gemeen-
tehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-
Ido-Ambacht.

Schildmanstraat 48 vervangen en wijzigen twee kozijnen in voorgevel bouwen 10 oktober 2019
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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

Besluit verlenging beslistermijn **

Omgevingsvergunningen

Op 10 oktober 2019 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning, locatie De Laantjes ongenummerd, ingediend op 30 juli 2019
voor het woningbouwproject 58 woningen De Laantjes fase 1, te verdagen tot uiterlijk 24 november 2019.

Op 4 oktober 2019 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning, locatie Witte de Withstraat 55, ingediend op 4 juli 2019
voor het legaliseren van een aanbouw en een erfafscheiding, te verdagen tot uiterlijk 18 november 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.

Ingetrokken besluiten

Adres Omschrijving Datum activiteit Datum bekendmaking

Evertsenstraat 50 intrekking uitwegvergunning  vanaf 2 oktober 2019 2 oktober 2019


