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De keuken van inwoonster Anne-
rieke Roeland is ingericht op het 
scheiden van afval. “Ik doe het voor 
mezelf, maar ook voor alle volgende 
generaties.”

Het scheiden van oud papier, GFT+E, 
batterijen, chemisch afval, plastic en 
glas is voor Annerieke een fluitje van 
een cent. “We hebben kleine bak-
jes in de keuken, die we vervolgens 
buiten in de grote bakken legen. Zo 
voorkomen we stank in huis.” En dan 
stellig: “Onze gemeente biedt alles 
om mijn afval te kunnen scheiden, ik 
heb geen excuus het niet te doen.”

Huis-aan-huisschema
In 2019 won Annerieke een prijs 
rondom het scheiden van afval tij-
dens de Zomerparkdag. “Samen met 
mijn man moesten we afval in de 
juiste bak gooien en kennelijk de-
den wij dat het beste. Voor mij was 
het tevens het bewijs dat wij thuis 
het afval op de juiste manier schei-
den. Een enkele keer is dat best las-
tig. Misschien is het een goed idee 
als de gemeente huis-aan-huis een 
schema bezorgt met welk afval in 
welke bak hoort.”

Met aandacht consumeren
Het scheiden van afval hoort voor 
Annerieke bij een duurzamere we-
reld. “Ik heb het een onderdeel van 
mijn leven gemaakt, het is nu rou-
tine om met aandacht te consume-
ren. Wij zijn graag zuinig op onze 
aarde.”

Meer weten over het scheiden van 
afval? Kijk op www.hvcgroep.nl/
over-afval-energie/alles-over-afval-
scheiden.

Inwoonster Annerieke Roeland gooit haar afval uit de keukenbak dagelijks 
in de juiste container.

Inwoonster Annerieke Roeland

Boodschappen doen
rondom de feestdagen

Uitbreiding en verlenging
samenscholingsverbod tot juni 2021

Afscheid verkeersbrigadiers
Willem de Zwijgerschool

De feestdagen staan voor de deur en 
we merken dat het drukker wordt in 
en om de winkels. De niet-essentiële 
winkels hebben inmiddels de win-
kels moeten sluiten. Supermarken 
vragen u om zoveel mogelijk ge-
spreid uw boodschappen te doen. U 
kunt 6 dagen in de week bij een van 
de supermarkten terecht. Een aantal 
van hen is zelfs van 07.00 - 22.00 
uur geopend.
Maakt u hier alstublieft gebruik van, 
zo voorkomen we onnodig wachten 
en overvolle supermarkten. Houd u 
aan de coronamaatregelen en doe 
uw boodschappen alleen, behalve 
als dit niet anders kan. En het scheelt 
een hoop drukte als u niet wacht tot 
het laatste moment.

Nog even op een rij
Houd u zich alstublieft aan de vol-
gende regels als u boodschappen 
doet:
• Was uw handen voor en na het 

winkelen.
• Draag een mondkapje.
• Houd 1,5 meter afstand van ande-

ren en geef elkaar de ruimte.
• Betaal zoveel mogelijk met pin of 

contactloos.

• Luister naar de aanwijzingen van 
het personeel. 

Blijf thuis bij klachten
Hebt u klachten die passen bij coro-
na? Blijf thuis en laat u testen. Vraag 
familie of buren om uw boodschap-
pen te doen of bestel deze online. 
Dit kan vaak ook bij onze lokale su-
permarkten.

Winkels mogen klanten weigeren
Enkele winkels zoals drogisterijen, 
bakkers en slagers mogen nog wel 
open. Zij moeten ervoor zorgen dat 
het in de winkels niet te druk wordt. 
Daarom mogen zij u weigeren als 
er te veel mensen in de winkel zijn. 
Zij vragen u dan te wachten of la-
ter terug te komen. De winkel mag u 
ook weigeren als u zich niet aan de 
regels van de winkel houdt. Bijvoor-
beeld als u geen mondkapje draagt.

Steun uw horeca
Vergeet ook de lokale horeca niet. 
Kijk of uw favoriete restaurant een 
menu heeft samengesteld wat u kunt 
afhalen. Zo helpt u hen en kunt u 
alsnog genieten van een heerlijk 
kerstdiner.

Afgelopen november was sprake van 
extreme overlast op de Sophiapro-
menade, in het Sophiapark en bij 
scholencluster De Volgerlanden. Op 
verzoek van politie en met goed-

keuring van het Openbaar Ministerie 
besloot burgemeester Heijkoop daar-
om het samenscholingsverbod voor 
deze locaties opnieuw in te stellen. 
Hiermee kan tegen groepen van vier 

of meer personen die zich hinderlijk 
en/of intimiderend gedragen beter 
worden opgetreden. Het samenscho-
lingsverbod trad op 3 december in 
werking en geldt tot 1 juni 2021.

Wanneer en waar geldt het verbod?
• Winkelgebied Sophiapromenade, 

omsloten door de Sophiapromena-
de, Perengaarde en Druivengaarde 
(gedeelte winkels), van 19.00 uur 
tot 7.00 uur;

• Sophiapark, omsloten door de 
Sophialaan en de Sophiaprome-
nade, van 22.00 uur tot 7.00 uur;

• Scholencluster De Volgerlanden, 
omsloten door de Druivengaarde, 
van 19.00 uur tot 7.00 uur

Jarenlang hielpen verkeersbrigadiers 
de leerlingen van de Willem de Zwij-
gerschool drie keer per dag bij het 
veilig oversteken. Deze week gebeurt 
dit voor het laatst, want in de kerst-
vakantie verhuist de school naar het 
nieuwe gebouw aan de IJdenhove.

Verkeerswethouder Ralph Lafleur be-
dankte de vrijwillige verkeersbriga-
diers afgelopen maandag. Hij maakte 
deze week zelf eenmalig deel uit van 
de enthousiaste groep vrijwilligers. 
Ralph Lafleur: “Dit is een speciale 
dag. Aan het vertrouwde beeld van 
verkeersbrigadiers en overstekende 
leerlingen komt na vele jaren een 
eind. Het is bijzonder dat zoveel 
ouders en verzorgers zich hiervoor 

zolang vrijwillig hebben ingezet. Ze 
leverden daarmee een belangrijke 

bijdrage aan de verkeersveiligheid in 
deze buurt.”

“Ik wil zuinig zijn op de aarde”

Wethouder Ralph Lafleur liep mee met de verkeersbrigadiers van de Willem 
de Zwijgerschool en bedankte hen voor hun jarenlange vrijwillige inzet.
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DECEMBERFEITJES

GEWIJZIGDE 
OPENINGSTIJDEN 
GEMEENTEHUIS 
Op donderdag 24 december en 
donderdag 31 december sluit het 
gemeentehuis om 16.00 uur. U kunt 
ons dan ook niet meer telefonisch 
bereiken. Zoals gebruikelijk zijn 
de balies van de gemeentewinkel 
beide dagen open van 09.00 tot 
12.00 uur. Op vrijdag 25 december 
2020 en 1 januari 2021 is het 
gemeentehuis gesloten.

NIEUWJAARS- 
RECEPTIE 2021
Door de coronamaatregelen ope-
nen we het nieuwe jaar niet zoals 
gewoonlijk met een nieuwjaars-
receptie op het gemeentehuis. 
Burgemeester Jan Heijkoop zal 
zijn jaarlijkse nieuwjaarspeech dit 
keer digitaal live met u delen op 
maandag 4 januari. Meer informa-
tie hierover volgt later. Zo hopen 
we toch enigszins met elkaar het 
nieuwe jaar te kunnen beginnen.

LEVER GEBRUIKT FRITUURVET 
EN BAKOLIE IN
Gebruikt frituurvet en bakolie kunt u gescheiden inleve-
ren bij de Milieustraat in de originele verpakking of in 
een oude plastic fles. Het frituurafval wordt in een fa-
briek verwerkt tot biodiesel. Kijk voor meer informatie op 
www.vetgoedbezig.nl. 

BAKKEN EN CONTAINERS 
TIJDELIJK AFGESLOTEN
We maken de buitenruimte veilig voor vuurwerk 
om vuurwerkresten en overlast te beperken. 
Daarom sluiten we afvalbakken tijdelijk af op de 
plekken waarvan we weten dat er ondanks het 
verbod vaak vuurwerk wordt afgestoken. Ook 
hondenpoepzakjesautomaten zijn tijdelijk buiten 
gebruik. Op woensdag 30 december worden de 
bovengrondse containers voor plastic en textiel 
tijdelijk weggehaald. Op maandag 4 januari worden 
ze teruggeplaatst. Papiercontainers worden voor 
oudejaarsdag (23, 27 en 30 december) nog 
geleegd en vervolgens afgesloten. Op maandag 4 
januari gaan de containers weer open.

CARBIDSCHIETEN 
NIET TOEGESTAAN
Ook carbidschieten is in onze gemeente 
niet toegestaan. 

GEWIJZIGDE AFVALINZAMELING 
Op Nieuwjaarsdag zamelt HVC geen huishoudelijk afval in. 
Ook de Milieustraat is gesloten. Kijk voor actuele informatie op  
www.hvcgroep.nl.

AFVAL SCHEIDEN TIJDENS 
FEESTDAGEN
Etensresten horen in de GFT+E bak zodat hier biobrandstof of compost 
van kan worden gemaakt. Verpakkingen horen meestal bij plastic of 
papier. Alleen goed gescheiden afval kan worden hergebruikt. Kijk 
voor meer informatie op www.afvalscheidingswijzer.nl.

VUURWERKVERBOD TIJDENS OUD EN NIEUW 2020-2021
Door het coronavirus is de werkdruk in de ziekenhuizen erg hoog. Het afsteken van vuurwerk zorgt jaarlijks 
voor extra drukte op de spoedeisende hulp, in de huisartsenposten en voor de handhavers. Daarom heeft het 
kabinet besloten dat tijdens deze jaarwisseling 2020-2021 geen vuurwerk verkocht en afgestoken mag worden. 
Alleen het vuurwerk categorie F1 kunt u afsteken. Dit zijn bijvoorbeeld de sterretjes en knalerwten. 

TIPS VOOR VEILIGE 
FEESTDAGEN
• Doe voorzichtig met kaarsen, versiering en 

kerstbomen;
• Zet kaarsen in een stevige houder en op een 

vlakke ondergrond;
• Kijk bij het plaatsen van uw kerstboom of de 

boom geen vluchtroute verspert;
• Bespuit dennengroen met een brandvertragende 

spray;
• Fonduen met spiritus? Vul de brander dan niet 

in nabijheid van vuur;
• Kleding in brand en geen water? Rol met het 

brandende lichaamsdeel over de grond en zorg 
ervoor dat de vlammen doven;

• Brandwond? Tenminste 10 minuten koelen met 
zacht stromend lauw water.       

• Brandwonden kunnen erger zijn dan ze lijken. 
Waarschuw bij twijfel een arts! Kijk voor meer 
tips op www.brandweerzhz.nl.VOEDSELVERSPILLING

Tips om geld te besparen en geen voedsel te verspillen: 
• Let op de houdbaarheidsdatum van producten in de winkel en in 

uw koelkast;
• Iets over? Vries het in of verwerk het de volgende dag in een 

ander gerecht. Inspiratie nodig? Kijk op www.ingredienten.nl of  
www.milieucentraal.nl/voeding. 

MARKTEN TIJDENS DE FEESTDAGEN 
De Schoof
Op woensdag 23 en 30 december 2020 is de weekmarkt bij winkelcentrum De Schoof 
aanwezig op de normale tijden.

Hoogambacht
Zaterdag 26 december 2020 is Tweede Kerstdag. Daarom is er geen weekmarkt op 
Hoogambacht. 

GELD VOOR UW OUDE KERSTBOOM 
Lever op maandag 4 of woensdag 13 januari 2021 van 09.00 tot 16.00 
uur uw kerstboom in en ontvang € 0,50 per kerstboom. 
De inleverlocaties voor beide data zijn: 
- Winkelcentrum de Schoof (tegenover de Watertuin)
- Louwersplein (achter de apotheek)
- Winkelcentrum Hoogambacht (zijkant van de Sophiasporthal)
- Reeweg (parkeerterrein sportvelden.
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Sociaal

11  ja
n

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen

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

Agenda

Werk in de wijkTot 18 december kunt u nog 
meedoen aan de enquête over 
‘zon in restruimte’. In de Drecht-
steden onderzoeken we voor Re-
gionale Energiestrategie (RES) 
de mogelijkheden om duurzame 
energie op te wekken. Wij wil-
len graag weten hoe u hierover 
denkt.

Een goede bron voor schone 
energie is zonne-energie. Maar 
met alleen zonnepanelen op 
daken redden we het niet. Wij 
willen graag weten welke an-
dere plekken in onze gemeente 
volgens u geschikt zijn voor 
zonnepanelen. En aan welke 
voorwaarden moet deze loca-
tie volgens u voldoen? Denkt 
u mee? Dat kan op het Energie 
participatieplatform denkmee.
drechtstedenenergie.nl/hia. Hier 
vindt u alle informatie en kunt 
u online meedenken én meepra-
ten.

Zonne-
panelen in 
Ambacht 

Duurzaam

Collecte
Geen collectes
van 21 t/m 26 december 2020

 Ambachtsezoom; bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark,

 tot eind december 2021.

 Kerkstraat; herinrichting deel 
vanaf Graaf-Willemlaan tot de 
Veersedijk. Afgesloten voor 
alle verkeer:

 19 oktober t/m 18 december 
2020.

 Damweg, herstraten,
 afgesloten voor alle verkeer;

 van 7 december t/m
 18 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

• Tussen de achterzijde van 
het schoolgebouw aan de 
Bekestein 48 t/m 56 en het 
fietspad; vellen van een iep 
door aantasting iepenziekte.

1

2

3

Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te 
houden, moeten we onze contacten tot een minimum beperken. Van 15 
december t/m in ieder geval 19 januari geldt de strengste lockdown tot 
nu toe. Meer informatie is te vinden op www.Rijksoverheid.nlAls studieopdracht hielp Susan 

Theis-van der Kris 12 jaar geleden 
voor het eerst op een stembureau. 
Sindsdien is ze iedere verkiezing 
aanwezig geweest. De eerste vijf 
keer als stembureaulid en daarna als 
voorzitter.

“Als je op een stembureau werkt, 
krijg je een blik achter de schermen,’’ 
vertelt Susan. “Vroeger dacht ik: je 
brengt je stem uit en klaar is Kees. 
Nu realiseer ik mij pas hoeveel tijd 
en moeite er in zo’n verkiezingsdag 
zit. We waren met het team vaak tot 
in de late uren bezig. Maar dat heeft 
wel iets, want je maakt er met elkaar 
een beetje een sport van welke loca-
tie als eerste klaar is.”

Mooie vergoeding
“Over teamwork gesproken: het 
contact met anderen maakt zo’n ver-
kiezingsdag vooral erg leuk. Je leert 
nieuwe mensen kennen; je hebt tij-
dens zo’n dag genoeg tijd om een 
praatje te maken met je teamgeno-
ten. Ik kan echt iedereen aanraden 
om te komen helpen. En je krijgt ook 
nog een mooie vergoeding voor je 
hulp. Zeker als je studeert, is dat 
mooi meegenomen.”

Komt u/kom jij ook helpen tijdens 
de Tweede Kamerverkiezingen? Via 
verkiezingen@h-i-ambacht.nl kunt u 
zich aanmelden.

Op het stembureau met: 
Susan Theis-van der Kris

Susan Theis-van der Kris helpt op 
het stembureau bij de Tweede Ka-
merverkiezingen in 2021.

Advies geldzaken
voortaan lokaal
Hebt u een vraag over geldzaken? 
Dan kunt u vanaf 1 januari 2021 
terecht bij het Ambachtse Sociaal 
wijkteam of bij Bureau Sociaal 
Raadslieden.

Bijvoorbeeld voor persoonlijk ad-
vies over uw inkomsten en uitga-
ven, als u wilt weten voor welke 
toeslagen u in aanmerking komt 
of als u hulp nodig hebt bij uw 
belastingaangifte of het invullen 
van een kwijtscheldingsformulier. 
Vanwege bezuinigingsmaatregelen 
van afgelopen zomer kunt u hier-
voor binnenkort niet meer terecht 
bij de Adviseurs Geldzaken van de 
Sociale Dienst Drechtsteden.

Sociaal Wijkteam
Ali Kocak, medewerker geldzaken 
van het Sociaal Wijkteam, helpt u 
gratis bij betalingsachterstanden. 

U vindt alle informatie op
www.sociaalwijkteamambacht.nl.

Bureau Sociaal Raadslieden
De medewerkers van Bureau Soci-
aal Raadslieden geven informatie 
over allerlei sociaaljuridische za-
ken zoals wetten, regelingen en 
voorzieningen, bijvoorbeeld over 
inkomen, voorzieningen en toe-
slagen. Ze zijn aanwezig op dins-
dag in de even weken in Cascade. 
Meer informatie vindt u op https://
vivenz.nl/diensten/bureau-sociaal-
raadslieden/.

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

DOE
MEE!
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Wet Milieubeheer Korte Langesteijn 2

Wijziging Regeling tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang

Kennisgevingen

Op 26 mei 2020 ontvingen wij een 
aanvraag omgevingsvergunning als 
bedoeld in de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht (Wabo) van 
De Haan Minerale Oliën B.V., voor het 
toevoegen van wasboxen aan een 
bestaand LPG-tankstation met een 
wasstraat op de locatie Korte Lange-
steijn 2 te Hendrik-Ido-Ambacht.

De activiteit, “Milieu” een milieuneu-
trale wijziging van een inrichting (art. 
2.1, lid 1 onder de Wabo), is aange-
vraagd. De aanvraag is geregistreerd 

onder nummer: Z-20-373542.

Besluit
Het college van burgemeester en wet-
houders van Hendrik-Ido-Ambacht, 
gelet op de Algemene wet bestuurs-
recht (Awb) en de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo), 
heeft besloten om voor de inrichting 
van De Haan Minerale Oliën B.V de 
omgevingsvergunning te verlenen 
voor het milieuneutraal wijzigen van 
de inrichting (art. 2.1, lid 1 onder e 
Wabo) in verband met het plaatsen 

van wasboxen op de locatie Korte 
Langesteijn 2 te Hendrik-Ido-Ambacht.

Inzage
De beschikking met bijbehorende 
stukken is op afspraak tijdens kan-
tooruren in te zien bij de Omgevings-
dienst Zuid-Holland Zuid, Johan de 
Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht. Via 
telefoonnummer 078 - 7708585 kunt 
u een afspraak maken.

Voorlopige voorziening
De beschikking treedt in werking 

nadat de termijn voor het indienen 
van een beroepschrift is verstreken. 
Het indienen van een beroepschrift 
houdt de werking van het besluit 
niet tegen. Bij een spoedeisend be-
lang dat dit besluit niet in werking 
treedt, kan een belanghebbende, die 
een beroepschrift heeft ingediend, 
de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht 
team B, Postbus 50951, 3007 BM  
Rotterdam verzoeken om een voor-
lopige voorziening (tijdelijke beslis-
sing) te treffen. Voor de behandeling 

van het verzoek wordt een bedrag 
aan griffierecht geheven.

Men kan digitaal een verzoek om 
voorlopige voorziening instellen bij 
genoemde rechtbank via de website 
https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situ-
atie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-star-
ten. Daarvoor is een elektronische 
handtekening (DigiD of eHerkenning) 
nodig. Op de genoemde website 
staan de precieze voorwaarden ver-
meld.

Het Drechtstedenbestuur stelde in de 
vergadering van 3 december 2020 de 
gewijzigde Regeling tegemoetkoming 
eigen bijdrage kinderopvang vast. De 
gewijzigde regeling treedt op 1 janu-
ari 2021 in werking.

In de gewijzigde regeling wordt de in-
gangsdatum van de tegemoetkoming 
gesteld op het moment waarop de 
kinderopvang een aanvang neemt, 
met een terugwerkende kracht van 
maximaal 6 maanden. Ook wordt de 
bevoorschotting van de tegemoetko-
ming achterwege gelaten. Er wordt 
op basis van de offerte kinderopvang 
direct beschikt.

Wijziging Beleidsregels
Participatiewet 
Het Drechtstedenbestuur stelde in de 
vergadering van 3 december 2020 de 
gewijzigde Beleidsregels Participatie-

wet vast. De gewijzigde beleidsregels 
treden op 1 januari 2021 in werking.
Met deze wijzigingen is voor de 
Baanbonus een urencriterium inge-
voerd in plaats van uitkeringsonaf-
hankelijkheid, en zijn de aanvraag- 
en declaratietermijn gewijzigd.

Ten aanzien van werkbegeleiding 
wordt voor de vergoeding aan de 
werkgever gevraagd om de extra 
kosten inzichtelijk te maken. Op ba-
sis van een toetssteenformule wordt 
dan de hoogte vastgesteld. In artikel 
9 (herleving) Beleidsregels Krediet-
hypotheek en Pandrecht is ‘geldle-
ning’ toegevoegd.

Wijziging Verordening maatwerk-
voorzieningen maatschappelijke on-
dersteuning Drechtsteden
De Drechtraad stelde in de verga-
dering van 3 december 2020 de 

gewijzigde Verordening maatwerk-
voorzieningen maatschappelijke on-
dersteuning Drechtsteden vast. Het 
gewijzigde Besluit treedt op 1 januari 
2021 in werking.

In de Verordening zijn drie aanpas-
singen gedaan:
1. De Wmo 2015 regelt per 1 januari 

2020 dat het college geen maat-
werkvoorziening hoeft te verstrek-
ken als de cliënt deze beperkingen 
kan oplossen met een algemeen 
gebruikelijke voorziening. Nu deze 
weigeringsgrond in de Wmo 2015 is 
geregeld, hoeft deze niet meer in 
de Verordening te staan. Dat is ver-
werkt in de gewijzigde Verordening.

2. De hoogste rechter, de Centrale 
Raad van Beroep, heeft geoor-
deeld dat dezelfde persoon niet de 
ondersteuning kan verlenen en het 
persoonsgebonden budget kan 

beheren. Die dubbelrol staat er 
aan in de weg dat de persoon die 
de ondersteuning verleent de be-
heerstaken met voldoende afstand 
en kritisch zal kunnen vervullen. In 
aansluiting bij deze rechtspraak is 
de verordening aangepast.

3. Het geldende pgb-tarief voor kort-
durend verblijf dat wordt geboden 
door een persoon die behoort 
tot het sociale netwerk, bedraagt 
sinds 2015 € 30,00 per etmaal. 
De tekst van de verordening sloot 
echter niet aan bij dat tarief. Dat is 
in de gewijzigde verordening ver-
anderd zodat de tekst van de ge-
wijzigde verordening leidt tot het 
al geldende tarief van € 30,00 per 
etmaal.

U kunt de Verordening maatwerk-
voorzieningen maatschappelijke on-
dersteuning Drechtsteden inzien op 

de website van de Sociale Dienst 
Drechtsteden:
www.socialedienstdrechtsteden.nl.

Actualisatie Beleidsregels
minimabeleid Drechtsteden
Het Drechtstedenbestuur heeft in de 
vergadering van 3 december 2020 de 
gewijzigde ‘Beleidsregels minimabe-
leid Drechtsteden’ vastgesteld. Deze 
beleidsregels worden jaarlijks ver-
beterd en geactualiseerd in verband 
met ontwikkelingen in wet- en regel-
geving of jurisprudentie. Er is een 
aantal kleine, technische wijzigingen 
vastgesteld in zowel de beleidsre-
gels, als in de toelichting. De voor-
naamste wijziging is dat uit de nieu-
we beleidsregels volgt dat bijzondere 
bijstand voor de kosten van eerste 
huur niet zonder goede redenen in 
de vorm van een lening in plaats van 
een gift kan worden verstrekt.

Verleende besluiten**

Nieuwe aanvragen*

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Datum activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Veersedijk het leggen van een distributieleiding door Eurofiber Nederland BV 1 december 2020 tot 28 mei 2021 16 december 2020

Langeweg 59 Dunant Cars functiewijziging planologisch afwijken, handelsreclame toestaan 3 december 2020

Vrouwgelenweg 58 realiseren aanbouw bouwen, planologisch afwijken 9 november 2020

Witte de Withstraat 12 plaatsen dakkapel voorzijde en nokverhoging achterzijde bouwen, planologisch afwijken 29 november 2020

De Noorden 1 bouwen garage bouwen, planologisch afwijken 30 november 2020
(Waterlandgoed De Noorden)

Stekelbaars het leggen van een distributieleiding door Stedin Netten BV 17 februari tot 7 juni 2021 16 december 2020



Officiële publicaties woensdag 16 december 2020

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

Ingetrokken aanvraag op eigen verzoek*

Verleende omgevingsvergunningen**

Besluit buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning**

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

De Hooge Donck 33 realiseren aanbouw garage en bouw filterput t.b.v. vijver bouwen 11 december 2020

Pompe van Meerdervoortsingel 5 plaatsen dakkapel voorzijde bouwen 11 december 2020

Noordeinde 118A aanbrengen gevelreclame,bestikkeren gevelpui, logo met verlichting, bouwen, handelsreclame toestaan 10 december 2020
 3 stuks reclamebalk, verwisselbare reclame zijgevel, 2 vlaggenmasten  

* 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.


