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Dit is uw kans om mee te denken 
over bereikbaarheid, verkeersvei-
ligheid, parkeren en andere mo-
biliteitsthema’s. De gemeente is 
gestart met het opstellen van een 
nieuw Mobiliteitsplan. Hierin komt 
te staan hoe wij in de periode 2021-
2030 om willen gaan met autover-
keer, langzaam verkeer (onder meer 
voetgangers en fietsen), openbaar 
vervoer, parkeren, verkeersveilig-
heid en duurzaamheid (onder meer 
elektrische auto en fiets). 

Inwoners, ondernemers en belan-
genpartijen hebben elk hun eigen 
wensen en opvattingen. Daarom zijn 
wij gestart met het inventariseren 
van mobiliteitsknelpunten en -kan-
sen in Hendrik-Ido-Ambacht. Waar 
ziet u kansen en knelpunten? Laat 
het ons weten! Wij hechten veel 
waarde aan uw inbreng. Geef het 
aan op onze interactieve kaart: 
www.h-i-ambachtmobiliteit.nl. 
Geef hierop aan wat er goed gaat 
met mobiliteit in onze gemeente en 
wat er beter kan op het gebied van 
autorijden, lopen, fietsen, openbaar 
vervoer, verkeersveiligheid, bereik-
baarheid, parkeren en duurzaamheid.

Wat doen wij met de input?
We verzamelen alle aandachts- en 
verbeterpunten van inwoners, on-
dernemers, belangenpartijen en ad-
viezen van deskundigen en leggen 
die naast andere gegevens van de 
gemeente. Zo ontstaat er een to-
taalbeeld van mobiliteit. Het totaal-
beeld gebruiken de gemeenteraad 
en het college van burgemeester 
en wethouders, in combinatie met 
verwachte ontwikkelingen in de 
toekomst, bij het bepalen van een 
langetermijnvisie van de gemeente 
op verkeer en vervoer. Dit betekent 
ook dat niet alle doorgegeven kan-
sen en knelpunten worden gerea-
liseerd. Vervolgens werken we de 
langetermijnvisie uit in een uitvoe-
ringsplan. 

Vaststellen door gemeenteraad
De planning is om medio 2021 het 
nieuwe Mobiliteitsplan te laten 
vaststellen door de gemeenteraad. 
Via het gemeentenieuws houden we 
u tussentijds op de hoogte van de 
uitkomst en het verdere proces.

Op de interactieve kaart www.h-i-ambachtmobiliteit.nl kunt u aangeven wat goed gaat en wat volgens u beter kan.  

Jaap Visser was bij tal van huwelijken als bode aanwezig. Bij zijn afscheid op 
2 juli werd hij ‘gescheiden’ van de gemeente. 

Denkt u ook mee over mobiliteit in Hendrik-Ido-Ambacht?

Bode Jaap Visser neemt na 
24,5 jaar afscheid
“Zwart gat? Nee hoor, ik heb genoeg te doen”

Vakantie vieren, in de tuin werken 
en konijnen fokken voor tentoonstel-
lingen. Jaap Visser gaat zich de ko-
mende jaren zeker niet vervelen. On-
langs nam hij na 24,5 jaar afscheid 
als bode bij de gemeente Hendrik-
Ido-Ambacht.

Een greep uit zijn taken al die jaren: 
Jaap verzorgde de post, bood het be-
zoek van de collegeleden koffie aan, 
kocht kantoorartikelen, beheerde de 
sleutels, ondersteunde bij huwelijken 
en hij was BHV’er. “Ik heb altijd heel 
fijn samengewerkt met mijn collega’s 
en ging nooit met tegenzin naar mijn 
werk, vertelt Jaap enthousiast.

Melkboer Jaap
Veel Ambachters kennen hem nog als 
melkboer. Op zijn 16de hielp hij zijn 
vader al, voordat hij de zaak acht jaar 
later overnam. Tussendoor werkte hij 
negen maanden als vertegenwoordi-
ger bij Van Linschoten in Ambacht, 
maar het vak als melkboer trok hem 
toch het meest. De laatste 24,5 jaar 

van zijn werkzame leven werkte hij 
dus als bode bij de gemeente. “Ik heb 
heel wat meegemaakt, zoals die foto-
graaf die op de steiger achter het ge-
meentehuis het juiste plekje zocht en 
in het water viel, met camera en al.”

Bestuursfuncties
Het zwarte gat, daar is Jaap niet bang 
voor: “Vooral in mijn konijnenhobby 

gaat veel tijd zitten, want ik vervul 
ook een aantal bestuursfuncties bij 
verenigingen. Ik zal mijn collega’s 
zeker missen, een aantal komt bin-
nenkort een keer bij me eten. Laatst 
vroeg iemand me voor vrijwilligers-
werk, maar daar wacht ik nog even 
mee. Eerst moet ik me nog gaan ver-
velen, haha.”

Camerahand-
having start 
op 20 juli
Het Sophiapark en de Sophiapro-
menade zijn per maandag 20 juli 
scooter- en brommervrij. Wandelaars 
en fietsers krijgen hierdoor meer 
ruimte. Ook moet de geluidsoverlast 
hierdoor af gaan nemen.  

Camera’s
Op een aantal plekken op de Sop-
hiapromenade en in het Sophiapark 
zijn camera’s geplaatst. Dit is met 
borden in de gebieden aangegeven. 
De camera’s herkennen automatisch 
kentekens van auto’s, scooters, snor- 
en bromfietsen. 

Ontheffing
Bewoners en ondernemers zijn eer-
der via een brief op de hoogte ge-
bracht. Zij kunnen in bepaalde geval-
len een ontheffing aanvragen. Dit is 
bedoeld voor bijvoorbeeld laden en 
lossen, of voor een verhuizing bui-
ten de venstertijden. Meer informatie 
en een overzicht van meest gestelde 
vragen en antwoorden (Q&A) op  
www/h-i-ambacht.nl/leefbaarheid. 
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Werk in de wijk

 Hoge Kade; herinrichtings-
werkzaamheden; buiten het 
zwembad op het parkeerter-
rein en voor de entree, medio 
augustus 2020

 Ambachtsezoom: bouwrijp ma-
ken toekomstig bedrijvenpark; 
tot eind december 2020

 

 Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

• Veegwagen, maaien en 
schoffelen in hele gemeente, 
doorlopend;

• Controle en snoei van alle 
bomen: februari 2020 - eind 
2022

• Rioolinspecties in wijken Cen-
trum, Sandelingen en omge-
ving Grotenoord tot augustus 
2020

Wethouder André Flach:
“Regio Deal stimuleert onze welvaart”
Samenwerken voor een sterkere wel-
vaart in de regio én in Ambacht, dat 
is de Regio Deal. Voor onze gemeen-
te betekent dat straks genieten aan 
het water op het Waterbusplein en 
waterrijk wonen aan de Noordoevers.

De regio Drechtsteden en Gorinchem 
kreeg de hoogste Regio Deal van 
22,5 miljoen euro toebedeeld van 
het kabinet. De acht gemeenten, een 
aantal onderwijsinstellingen en het 
bedrijfsleven verhoogden dat bedrag 
nog eens tot 100 miljoen euro. Bin-
nen drie jaar, zo is de afspraak, moet 

de Regio Deal zichtbare resultaten 
opleveren voor de bewoners. André 
Flach, wethouder en als vicevoor-
zitter van het Drechtstedenbestuur 
verantwoordelijk voor de indiening 
en verdeling van de Regio Deal, is 
enthousiast: “We krijgen een stevige 
duw in de rug om de welvaart in ons 

gebied én dus ook in Ambacht te 
stimuleren. Met extra aandacht voor 
werk, opleiding, innovatie en re- 
creëren, zodat we ook in de toe-
komst onze gemeente en regio eco-
nomisch nog krachtiger maken.”
 

Wat gaan we er in Ambacht 
van merken?
“Voor twee belangrijke projecten 
krijgt de gemeente Hendrik-Ido-
Ambacht een bedrag van ruim 3,3 
miljoen euro. Wat gaan we daarvoor 
doen? Het Waterbusplein krijgt een 
hoogwaardige inrichting met histori-
sche elementen en uitstekende be-
reikbaarheid van het water. We ma-
ken daar een fantastische plek van 
om te ontmoeten, vergaderen, zaken 
te doen en te ontspannen. Een to-
taalbelevenis waarin het water een 
centrale rol speelt”, aldus Flach. De 
Noordoevers kampen met vervuilde 
grond, die door de Regio Deal gesa-
neerd kan gaan worden. Daarna start 
de bouw van woningen. André Flach: 
“De Noordoevers wordt prachtig wo-
nen aan het water, een heel bijzon-
dere plek.
 
Beslissende duw
Tot slot wil de wethouder het vol-
gende kwijt: “De Regio Deal komt 
op een uitstekend moment om deze 
twee grote projecten in Ambacht een 
beslissende duw in de goede richting 
te geven. En daar kan iedereen in 
onze gemeente van profiteren.”

Omvorming van het bedrijventerrein Noordoevers 
naar een hoogwaardige en duurzame woon-, werk- 
en verblijfsomgeving. Het plan behelst circa 500 
woningen en commerciële ruimten, waaronder ook 
horeca. De energievoorziening is modern, duurzaam 
en innovatief. Er komt fijnmazig vervoer over water 
en een vrij liggend fietspad.  Het zuidelijke deel, 
inclusief de Galgeplaat, maakt deel uit van het te 
realiseren getijdepark. 

NOORDOEVERS

Ontwikkeling van het waterbusplein naar een 
moderne verblijfs- en werklocatie met horeca, sport 
en verblijfsruimte aan het water. De inrichting is van 
een kwalitatief hoogwaardig niveau die uitnodigt om 
er te komen, te verblijven en de (getijde)rivier te 
beleven. Het waterbusplein is een moderne OV-hub 
met mogelijkheden voor fijnmazig(er) vervoer over 
water en recreatieve verbindingsmogelijkheden naar 
de Sophiapolder.  

WATERBUSPLEIN
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WATERBUSPLEIN

WIJ INVESTEREN IN MENSEN

De regio wil mee in de transitie naar 
een meer digitale samen-
leving. Wil je digitale kansen echt 
aangrijpen, dan is meer samen-
werking nodig tussen bedrijven, 
onderwijs en maatschappelijke 
partners. En dat gaan we doen!

DIGITAL MAINPORT 

Er komt een Maakfabriek voor 
start- en scale-ups op campus 
Leerpark. Daar brengen studenten 
en MKB-bedrijven innovatieve 
ideeën verder. Campus Leerpark 
is zo nog completer.

MAAKFABRIEK DORDRECHT

Het bedrijfsleven vraagt om sterke, 
innovatieve toepassingen die zorgen 
voor een schonere en een gezondere 
leefomgeving. Daarom werken 
bedrijven en onderwijs nauwer 
samen. Met gezamenlijke 
roadmaps vergroot de regio 
haar innovatiekracht!

INNOVATIEVE ROADMAPS

STIMULEREN VAN 
TOEGEPASTE INNOVATIE

Het realiseren van hoger onderwijs en 
een afstudeercentrum om meer hoger 
opgeleiden naar de Drechtsteden te 
trekken en hier te behouden. 
Studeren in je eigen regio!

DORDRECHT ACADEMY 

Het realiseren van een Innovatie- en 
afstudeercentrum voor een betere 
aansluiting van onderwijs en arbeids-
markt, de verdere ontwikkeling van het 
onderwijs en het bieden van mogelijk-
heden voor Leven Lang Ontwikkelen.

INNOVATIE EN AFSTUDEERCAMPUS 
GORINCHEM (IAC) 

Het mbo wordt aantrekkelijker en 
nóg meer de verbindende schakel voor 
doorlopende leerlijnen. Deze ontwikke-
ling sluit aan op de grote behoefte aan 
mbo'ers op de arbeidsmarkt.

MBO-AANPAK

BETER VERBINDEN VAN 
ARBEIDSMARKT EN ONDERWIJS

Ondersteuning van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt, om ze 
duurzaam aan werk te helpen.

AFSTAND ARBEIDSMARKT (PERSPCT)

Op het Nedstaalterrein in Alblasserdam 
werken de gemeente Alblasserdam, 
Sociale Dienst Drechtsteden, Da Vinci 
College en de eigenaar van het terrein 
en de (toekomstig) gevestigde bedrijven 
samen. Zij ontwikkelen een programma 
om mensen zonder werk, via praktijk-
leren op een specifieke locatie 
duurzaam aan werk te helpen.

KANSRIJK OP HET NEDSTAALTERREIN 
(ALBLASSERDAM) 

Meer (innovatief) personenvervoer 
over water voor verbindingen tussen 
en met oevers. Inzet van schone, 
snelle, kleine boten met
(draagvleugel) technologie en 
duurzame aandrijving. 

INNOVATIEF PERSONENVERVOER 
OVER WATER

BETER GEBRUIK EN
TOEGANKELIJKHEID OEVERS
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Daarom investeren de Drechtsteden en Gorinchem in hun regio. Rijk en provincie helpen mee. Oevers worden aantrekkelijker, 
onderwijs en arbeidsmarkt sluiten beter op elkaar aan, en innovatiekracht wordt groter. Wat gebeurt er in jouw gemeente?   

NOORDOEVERS

WATERBUSPLEIN

Schulden, je kunt er écht 
vanaf komen! 
Schulden zorgen voor stress en hebben 
een groot effect op de gezondheid en het 
dagelijks functioneren. Het is belangrijk om 
vroeg in actie te komen. Want problemen 
met schulden kunnen snel groter worden. 
Daarom besteedt de gemeente extra aan-
dacht aan mensen met schulden.

Adviseur geldzaken Ali Kocak, in dienst bij 
MEE-Vivenz en nu werkzaam voor het soci-
aal wijkteam in Ambacht, wil iedereen het 
liefst zo snel mogelijk schuldenvrij krijgen: 
“Het belangrijkste is om de schulden eerst 
goed in kaart te brengen. Kunnen we het 
oplossen met een betalingsregeling? Zo 
niet, kunnen we de schulden afkopen of 
schakelen we de schuldhulpverlening in? 
Kom gerust praten, ik help je graag.”

Luisteren zonder oordeel
Het gaat om het winnen van vertrouwen, 
zo weet Ali: “Ik luister zonder oordeel en 

wil oprecht weten hoe het gaat, hoe ze 
omgaan met de schulden. Ik ga zo nodig 
mee naar afspraken, geef tips en advies 
en profiteer van mijn korte lijnen naar de 
juiste instanties. Samenwerken is noodza-
kelijk, zodat we vroeger dan ooit mensen 
met schulden signaleren en ze dus eerder 
kunnen helpen.”

Altijd een oplossing
Want preventie is belangrijk, zegt ook 
wethouder Steven van Die. “We moeten 
op zoek naar de kern en het taboe op 
schulden eerder doorbreken. Daarvoor 
is vertrouwen en ondersteuning op maat 
nodig.” Ali Kocak zit iedere maandag en 
donderdag bij Cascade. Hij werkt hier 
nauw samen met de collega’s van het soci-
aal wijkteam. Loop gerust eens binnen of 
maak een afspraak. U kunt hem bellen of 
Whatsappen op 06 – 52 87 51 65 of stuur 
een e-mail naar alikocak@meeplus.nl.

1

2

Energiebesparen en duurzamer 
leven doet u op uw manier. Wilt 
u ook iets doen? Dat kan!

t/m 31 juli 
Groepsaankopen zonnepanelen, 
isolatie en meer voor eigenaren 
van koopwoningen.
Zie www.winstuitjewoning.nl

Op = op 
Subsidieregeling Waterschap 
Hollande Delta voor groene da-
ken, watertonnen en meer.
Zie https://www.wshd.nl/ 
subsidieregeling-waterinitiatieven/
Kijk voor meer inspiratie op 
www.iedereendoetwat.nl. 

Acties

duurzaam 

Doe mee! 

Wethouder André Flach, als voor-
zitter van de regionale stuurgroep  
Regio Deal verantwoordelijk voor de 
indiening en verdeling van de Regio 
Deal Drechtsteden en Gorinchem.
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INNOVATIEF PERSONENVERVOER 
OVER WATER

BETER GEBRUIK EN
TOEGANKELIJKHEID OEVERS

De regio wil mee in de transitie 
naar een meer digitale samen-
leving. Wil je digitale kansen echt 
aangrijpen, dan is meer samen-
werking nodig tussen bedrijven, 
onderwijs en maatschappelijke 
partners. En dat gaan we doen!

DIGITAL MAINPORT 

Er komt een Maakfabriek voor 
start- en scale-ups op campus 
Leerpark. Daar brengen studenten 
en MKB-bedrijven innovatieve 
ideeën verder. Campus Leerpark 
is zo nog completer.

MAAKFABRIEK DORDRECHT

Het bedrijfsleven vraagt om sterke, 
innovatieve toepassingen die zorgen 
voor een schonere en een gezondere 
leefomgeving. Daarom werken 
bedrijven en onderwijs nauwer 
samen. Met gezamenlijke 
roadmaps vergroot de regio 
haar innovatiekracht!

INNOVATIEVE ROADMAPS

STIMULEREN VAN 
TOEGEPASTE INNOVATIE
STIMULEREN VAN 
TOEGEPASTE INNOVATIE

Het realiseren van hoger onderwijs en 
een afstudeercentrum om meer hoger 
opgeleiden naar de Drechtsteden te 
trekken en hier te behouden. 
Studeren in je eigen regio!

DORDRECHT ACADEMY 

Het realiseren van een Innovatie- en 
afstudeercentrum voor een betere 
aansluiting van onderwijs en arbeids-
markt, de verdere ontwikkeling van het 
onderwijs en het bieden van mogelijk-
heden voor Leven Lang Ontwikkelen.

INNOVATIE EN AFSTUDEERCAMPUS 
GORINCHEM (IAC) 

Het mbo wordt aantrekkelijker en 
nóg meer de verbindende schakel voor 
doorlopende leerlijnen. Deze ontwikke-
ling sluit aan op de grote behoefte aan 
mbo'ers op de arbeidsmarkt.

MBO-AANPAK

BETER VERBINDEN VAN 
ARBEIDSMARKT EN ONDERWIJS
BETER VERBINDEN VAN 
ARBEIDSMARKT EN ONDERWIJS

Ondersteuning van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt, om ze 
duurzaam aan werk te helpen.

AFSTAND ARBEIDSMARKT (PERSPCT)

Op het Nedstaalterrein in Alblasserdam 
werken de gemeente Alblasserdam, 
Sociale Dienst Drechtsteden, Da Vinci 
College en de eigenaar van het terrein 
en de (toekomstig) gevestigde bedrijven 
samen. Zij ontwikkelen een programma 
om mensen zonder werk, via praktijk-
leren op een specifieke locatie 
duurzaam aan werk te helpen.

KANSRIJK OP HET NEDSTAALTERREIN 
(ALBLASSERDAM) 

Meer (innovatief) personenvervoer 
over water voor verbindingen tussen 
en met oevers. Inzet van schone, 
snelle, kleine boten met
(draagvleugel) technologie en 
duurzame aandrijving. 

INNOVATIEF PERSONENVERVOER 
OVER WATER

BETER GEBRUIK EN
TOEGANKELIJKHEID OEVERS
BETER GEBRUIK EN
TOEGANKELIJKHEID OEVERS

Daarom investeren de Drechtsteden en Gorinchem in hun regio. Rijk en provincie helpen mee. Oevers worden aantrekkelijker, 
onderwijs en arbeidsmarkt sluiten beter op elkaar aan, en innovatiekracht wordt groter. Wat gebeurt er in jouw gemeente?   

NOORDOEVERS

WATERBUSPLEIN
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Concept Regionale Energiestrategie
In de Drechtsteden moeten vóór 
2030 minimaal 12.000 woningen 
aardgasvrij zijn en aangesloten zijn 
op een warmtenet. Ook onderzoekt 
de regio waar duurzame energie op-
gewekt kan worden. Dit staat in de 
concept Regionale Energiestrategie 
(RES), waarin de regio Drechtsteden 
beschrijft hoe zij gaat overstappen 
naar duurzame energie. 

Zonne- en windenergie
Op diverse plekken in de Drechtste-
den wordt nu al elektriciteit opge-
wekt via grote daken, zonneweides 
en windmolens. Wethouder Ralph 
Lafleur: “In onze gemeente zien we 
naast de zonnepanelen op woningen 
ook kansen voor zonnepanelen op 
grote daken van bedrijven, kantoren 
en maatschappelijke instellingen”. 
De regio onderzoekt ook de moge-
lijkheden voor wind- en zonne-ener-

gie op locaties langs de A15 en A16 
en van zonne-energie bij Kijfhoek in 
Zwijndrecht. 

Ambitie duurzame warmte
De compactheid en bevolkingsdicht-
heid in onze regio bieden goede 
kansen voor de warmtetransitie. 
Wethouder Ralph Lafleur: “In Hen-
drik-Ido-Ambacht onderzoeken we 
de mogelijkheden voor warmtenetten 
en zien we ook kansen voor warmte-

pompen. Wij gaan de komende jaren 
flink aan de slag met het stap voor 
stap aardgasvrij maken van wonin-
gen. We realiseren ons dat meedoen 
voor de ene Ambachter makkelijker 
is dan voor de andere. We doen dit 
daarom stap voor stap, samen met 
én in overleg met de inwoners”. 

Planning
Op 5 oktober staat de concept RES 
op de agenda van de Ambachtse ge-

meenteraad. Daarna start een traject 
om deze concept RES verder uit te 
werken. Hierbij worden inwoners, 
bedrijfsleven, netbeheerders, ener-
giecorporaties, overheden en maat-
schappelijke organisaties betrokken.  

Meer weten?
Kijk op www.drechtstedenenergie.nl/res. 

Stap voor stap naar duurzame energie

De energietransitie in de Drechtsteden
We gaan over op duurzame energiebronnen voor warmte en elektriciteit. Hoe gaan we dat doen? Dat lees je in de concept-RES.

In 2050 willen we helemaal energieneutraal zijn.  
We hebben daarvoor 5 doelen vastgesteld:

1  We stoppen met het gebruik van aardgas
2  We stoppen met het gebruik van benzine en diesel
3  We gaan flink besparen op energie
4  We gaan onze energie duurzaam opwekken
5  We zorgen dat de energietransitie kansen biedt 
 voor de inwoners in de Drechtsteden

Warmte halen we uit 
restwarmte van 
afvalverbranding, 
uit de aarde 
(geothermie) of 
uit water 
(aquathermie). 

    Deze duurzame 
    warmte komt via 
    warmtenetten de 
    huizen binnen.

Elektriciteit gaan we  
opwekken via:

•    Zonnepanelen op  
      grote daken
•    Zonneparken in  
      ongebruikte gebieden  
      (langs de snelweg bijvoorbeeld) 

Wellicht zijn er meer mogelijkheden 
om duurzame energie op te wekken. 
Dat willen we vanaf oktober 2020 
samen met experts, inwoners en 
organisaties verder onderzoeken. 

Kijk voor meer informatie op 
www.drechtstedenenergie.nl/RES

Hoe komen we tot de uiteindelijke RES?

Concept-RES
1 oktober 2020

Definitieve RES
1 juli 2021

Iedere twee 
jaar update

Minder 
CO2-uitstoot

Betaalbaar 
voor iedereen

Nieuwe 
werkgelegenheid

Inwoners denken 
en praten mee

Zorgvuldige 
(landschaps-)keuzes

Dit vinden we belangrijk:

Warmte in 2030

> 12.000
In 2030 willen we minimaal 
12.000 woningen en 
gebouwen verwarmen 
met warmtenetten.

Elektriciteit in 2030

> 0,67 PJ
In 2030 willen we minimaal  
0,67 PJ aan elektriciteit opwekken.

Kennisgevingen

Naamgeving straat De Noorden
Burgemeester en wethouders maken 
bekend, dat zij hebben besloten om 
de straten van het te realiseren wa-

terlandgoed aan de Achterambacht-
seweg te benoemen tot De Noorden. 
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 stukken die op het besluit betrek-
king hebben, liggen gedurende een 
periode van zes weken ter inzage in 

de informatieruimte van het gemeen-
tehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-
Ido-Ambacht.
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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 www.sophia.nl voor openingstijden)

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam

• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam

• Tromplaan 49, sociaal wijkteam

geen APV deze week

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten

*U kunt geen bezwaar maken of een zienswijze indienen tegen een aanvraag. Wel kunt u de stukken inzien. Hiervoor kunt u een afspraak 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. 

Omgevingsvergunningen

Ingetrokken aanvraag op eigen verzoek *

Adres omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Zilverreiger 47 bouwen pool-house  3 juli 2020

Besluit buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning **

Adres omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Veerweg 12/ Noordeinde 1 inpandige activiteiten  3 juli 2020

intrekken aanvraag/ is vergunningsvrij

Adres omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Thorbeckestraat 41 plaatsen serre  30 juni 2020

Nieuwe aanvragen* vanaf 8 juli

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Ambachtsezoom kavel E plaatsen bedrijfsverzamelgebouw bouwen, uitweg maken,  26 juni 2020
  hebben of veranderen

Ter Spillstraat 5 plaatsen dakkapel voorzijde bouwen 29 juni 2020

De Touwbaan 11 plaatsen dakkapel voorzijde bouwen 30 juni 2020

Vrouwgelenweg 96 bouwen vrijstaande woning bouwen, planologisch afwijken 26 juni 2020

Verleende omgevingsvergunningen** 

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Burgemeester van Akenwijk 2 herbouw camperstalling bouwen, planologisch afwijken 3 juli 2020

Noordeinde 123 maken uitweg uitweg maken, hebben of veranderen 1 juli 2020

Vrouwgelenweg 80 bouwen vrijstaande woning bouwen, planologisch afwijken 29 juni 2020

Zilverreiger 31 verbreden bestaande uitweg uitweg maken, hebben of veranderen 1 juli 2020

 vergunningsvrij bouwen

Adres omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Agnes Bartoutslaan 5 realiseren aanbouw  8 juli 2020

Verleende omgevingsvergunningen** vanaf 15 juli

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Brasem 10 plaatsen dakkapel/voorzijde bouwen 6 juli 2020

Hark 155 bouwen van een woning bouwen, planologisch afwijken 7 juli 2020

Van Polanenstraat 39 plaatsen dakkapel/achterzijde bouwen 8 juli 2020

De Touwbaan 11 plaatsen dakkapel/voorzijde bouwen 7 juli 2020

Ter Spillstraat 5 plaatsen dakkapel/voorzijde bouwen 6 juli 2020

Zuidwende 2 G plaatsing erfafscheiding voor voorgevellijn bouwen 10 juli 2020


