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Wist u dat er op het nieuwe duurza-
me bedrijvenpark Ambachtsezoom 
zeven kavels speciaal bestemd 
zijn voor de combinatie wonen én 
werken? Hier mogen alleen  lichte/
schone bedrijven komen, met één 
bedrijfswoning per kavel. Door het 
gebruik van traditionele bakstenen 
passen de woningen bij de be-
staande tuinderswoningen aan De 
Baak. Bij de woningen hoort een 
groene tuin, om het erf komt een 
brede haagbeuk en per 400m2 mi-
nimaal één flinke boom. 

Duurzame materialen
Op Ambachtsezoom is veel aan-
dacht voor duurzaamheid. Net als 
bij de andere kavels op het bedrij-
venpark zijn deze ‘woon-werktuinen’ 
aardgasvrij. En worden duurzame 
materialen gebruikt. Ook is er aan-
dacht voor de opvang van regen-
water, bijvoorbeeld door de aanleg 
van groene daken. In een materia-
lenpaspoort worden alle materialen 

en producten opgeslagen voor her-
gebruik in de toekomst. Zo wordt 
de ecologische voetafdruk zo klein 
mogelijk.

Voordelen
De combinatie van wonen en werken 
heeft veel voordelen, vooral voor 
kleine ondernemers. Het scheelt 
reistijd en helpt om een goede ba-
lans te vinden tussen thuis en werk. 
Hiernaast staat een impressie van 
deze ‘woon-werktuinen’. Meer we-
ten? Zie www.ambachtsezoom.nl/
woon-werk-kavels.

Volg Ambachtsezoom
Wilt u de ontwikkelingen op bedrij-
venpark Ambachtsezoom volgen?  
Op www.ambachtsezoom.nl staat 
veel informatie. Op de interactieve 
kavelkaart op de website kunt u 
zien welke kavels nog beschikbaar 
zijn. U kunt Ambachtsezoom ook 
volgen via LinkedIn en Instagram. 

‘’Ik kijk uit naar het voorjaar’’

Meer weten? Zie www.ambachtsezoom.nl/woon-werk-kavels.

Via https://bit.ly/energielokethia kunt u meer informatie vinden over 
verschillende energiebesparende maatregelen. 

Voor Angelique van der Hulst was 
het een grote verrassing om te horen 
dat zij de winnaar was van de twee-
de groendak-verloting. Wethouder 
duurzaamheid Ralph Lafleur ging 
langs om haar te feliciteren. 

‘’Zo’n groendak op mijn schuurtje 
zorgt vooral voor gezelligheid’’, ver-
telt Angelique. ‘’Ik hoop dat er in het 
voorjaar mooie bloemen gaan bloei-
en op mijn schuur. Daar komen er 
meer bijen en vlinders op af. Daarom 
wilde ik graag een groendak. Maar 
ook nu al levert het een groot voor-
deel op: met het gure herfstweer is 
het een stuk leuker om naar buiten 
te kijken dan voorheen toen het 
zwarte bitumen dak er nog lag.” 

Ambachtsezoom: werken én wonen 

Week tegen Kindermishandeling
In Nederland groeit 30% van de kin-
deren op in een onveilige thuissitu-
atie. Om de veiligheid van kinderen 
te vergroten is het van 16 t/m 22 
november Week tegen Kindermis-
handeling.

Onder kindermishandeling valt ver-
waarlozing, mishandeling, seksueel 
misbruik en getuige zijn van huiselijk 
geweld. De website 
www.weektegenkindermishandeling.nl 

deelt het komende jaar 30 persoon-
lijke verhalen, die een verschil heb-
ben gemaakt in het leven (en werk) 
van professionals, ouders en kinde-
ren die met kindermishandeling te 
maken kregen (#lerenvanelkaar). De 
Week is een extra stimulans om ie-
dereen (opnieuw) te laten inzien dat 
ze een verschil kunnen maken voor 
een kind dat in de knel zit.

De Week tegen Kindermishandeling 
is een initiatief van de ministeries 

van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid 
(JenV) het Nederlands Jeugdinstituut 
(NJi) en Movisie. Wilt u weten wat u 
kunt doen tegen kindermishande-
ling, neemt u dan contact op met het 
Jeugdteam Ambacht via 078 – 68 22 
416 of vul het contactformulier in op 
www.jeugdteamambacht.nl.

Hulp bij affaire rond 
kinderopvangtoeslag 
Bent u een inwoner van de Drecht-
steden? En bent u gedupeerd door 
hoe de Belastingdienst uw kinder-
opvangtoeslag heeft uitgevoerd?  
Dat kan gevolgen hebben voor uw 
financiële situatie. De Sociale Dienst 
Drechtsteden ondersteunt u graag.

Het gaat om de volgende situaties:
• U bent gedupeerd door vooringe-
nomen handelen van de Belasting-
dienst en door onderzoek naar geor-
ganiseerde fraude (CAF-zaken);

• U bent gedupeerd door de te 
strenge wet;
• U krijgt de kwalificatie opzet/grove 
schuld, waardoor u in het verleden 
geen persoonlijke betalingsregeling 
kon krijgen.

De Sociale Dienst Drechtsteden kan 
u helpen. Kijk voor meer informatie 
op www.socialedienstdrechtsteden.
nl/toeslagaffairedrechtsteden.

Tekeningen voor Sinterklaas
Het Sinterklaasjournaal verklapte 
het al: onze burgemeester heeft 
met Sinterklaas gesproken. De Sint 
zei dat alle kinderen in Hendrik-Ido-
Ambacht een tekening voor hem aan 
de burgemeester mogen geven. En 
de burgemeester geeft ze dan aan 
Sinterklaas.

Dus, maak een mooie tekening voor 
de Sint en stop deze in de doos op 
de balie van het gemeentehuis. Is het 
gemeentehuis dicht? Gooi de teke-
ning dan door de brievenbus. Je kunt 
de tekening ook online sturen naar 
https://bit.ly/tekeningvoorsint2020. 
Sinterklaas en de burgemeester kij-
ken nu al uit naar al die mooie te-
keningen. De burgemeester heeft 
inmiddels al heel wat mooie teke-
ningen binnengekregen.
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Om 20.00 uur
Commissie 
ABA-Financiën
Online te volgen

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen

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

Agenda

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Werk in de wijk

 Ambachtsezoom; bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark, tot eind decem-
ber 2021.

  Kerkstraat; herinrichting deel 
vanaf Graaf-Willemlaan tot de 
Veersedijk. Afgesloten voor 
alle verkeer: t/m 27 november 
2020. 

  Begraafplaats Waalhof; reno-
vatie grafmonumenten van 12 
oktober tot eind november 
2020.

  
 Damweg, herstraten, afgeslo-
ten voor alle verkeer; van 7 
december t/m 18 december 
2020.

  Soeteliefskamp; herstraat-
werkzaamheden; tot medio 
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

• Graven van proefsleuven ter 
voorbereiding op het plaatsen 
van ondergrondse glascontai-
ners:

• T/o Amandelgaarde 65, t/o 
Fonteinkruid 45, t/o Molenhoef 
32, Struweel, t/o Voorn 7, 
Wijngaarde,  t/o Zilverreiger 17 
en t/o Vlasakker 176. 

In december komt de laatste 
nieuwsbrief Duurzaam Ambacht 
van dit jaar alweer uit. Voor deze 
editie zijn wij op zoek naar duur-
zame ideeën voor de feestdagen. 

Maakt u zelf decoraties voor in de 
kerstboom van gerecycled materi-
aal? Of hebt u ideeën over milieu-
vriendelijke kerstcadeaus, inpak-

papier of kerstkaarten? Laat ons 
weten hoe u een duurzame invul-
ling geeft aan de feestdagen. 

Stuur uw idee (en als u het hebt 
een foto) voor 1 december naar 
duurzaam@h-i-ambacht.nl. Om de 
nieuwsbrief te ontvangen, kunt u 
zich aanmelden via http://bit.ly/
duurzaamambachtnb.

Een groene kerst

DuurzaamheidCollecte
Leger des Heils Fondsenwerving 
van 23 t/m 28 november 2020.
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Z-20-380571
Wet Milieubeheer Maatwerkvoorschriften en goedkeuringsbesluit UPD Besluit van gemeente Hendrik- Ido-Ambacht

Kennisgevingen

Onderwerp
Op 9 oktober 2020 hebben wij een 
verzoek om maatwerk in het kader van 
het Vuurwerkbesluit ontvangen van 
Intratuin Hendrik-Ido-Ambacht (Lan-
geweg 21 te Hendrik-Ido-Ambacht), 
voor het toepassen van kleefmagne-
ten op de deuren van bewaarplaat-
sen 1 en 2 (in beide gevallen dubbele 
deuren met sluitvolgorderegeling), op 
de deuren van bufferbewaarplaatsen 
1 en 2 en op de deur in de sluis voor 
bufferbewaarplaats 1.

Melding Activiteitenbesluit  
en Vuurwerkbesluit 
Het betreft een bestaande inrichting 
waar niet meer dan 10.000 kilogram 
consumentenvuurwerk wordt opgesla-
gen. De inrichting is niet vergunning-
plichtig. De inrichting valt onder de 
werking van het Activiteitenbesluit mi-
lieubeheer en het Vuurwerkbesluit. De 
eisen uit het Vuurwerkbesluit hebben 
een rechtstreekse werking en er dient 
te worden voldaan aan de artikelen 
 

en voorschriften van dit besluit en de 
bijbehorende regeling. 

Besluit 
I. Wij besluiten goedkeuring te ge-
ven aan het Uitgangspuntendocument 
met kenmerk K.M.C. 2020.020/FK/A 
d.d. 6 oktober 2020 en de beoorde-
ling door de inspectie-instelling van 7 
oktober 2020 nr. 02053-0920-val-07. 
II. Gelet op artikel 8.42 van de Wet 
Milieubeheer en artikel 2.2.3. van het 
Vuurwerkbesluit besluiten wij, door 

middel van het stellen van maatwerk-
voorschriften, het gebruik van kleef-
magneten op de deuren van bewaar-
plaatsen 1 en 2 (in beide gevallen 
dubbele deuren met sluitvolgordere-
geling), op de deuren van bufferbe-
waarplaatsen 1 en 2 en op de deur in 
de sluis voor bufferbewaarplaats 1 toe 
te staan. 
III. Aan dit besluit voorschriften te ver-
binden, die zijn opgenomen in Bijlage 
1 van dit besluit.

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) 770 8585 kunt 
u een afspraak maken.

Bovenstaande informatie voor het 
inzien van stukken kan afwijken in 
verband met de Corona maatregelen. 
Voor het laatste nieuws raadpleeg de 
website www.ozhz.nl.

Kijk voor actuele informatie op www.rijksoverheid.nl/corona en 
www.h-i-ambacht.nl/corona.
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Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen op grond 
van artikel 7:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht bezwaar maken tegen 
deze beschikking. Het maken van 
bezwaar dient te geschieden door 
middel van een bezwaarschrift gericht 
aan de burgemeester en wethouders 
van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 

34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht. 
Een bezwaarschrift kan worden inge-
diend gedurende een termijn van zes 
weken na de datum van verzending 
van deze beschikking. Een bezwaar-
schrift moet worden ondertekend en 

dient in ieder geval het volgende te 
bevatten: 
• de naam en het adres van de in-

diener; 
• de dagtekening; 
• een omschrijving van de beschik-

king waartegen bezwaar wordt 
gemaakt; 

• de gronden van het bezwaar. 

Voorlopige voorziening 
Op grond van artikel 8:81 van de Al-
gemene wet bestuursrecht kunt u een 
verzoek doen tot het treffen van een 
voorlopige voorziening bij de Recht-
bank Rotterdam, sector bestuursrecht, 

Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. 
Het verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening moet worden 
gedaan bij de Voorzitter van de Afde-
ling Rechtbank Rotterdam. Deze kan 
een voorlopige voorziening treffen in-
dien onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist.

Kennisgeving definitieve beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure Vrouwgelenweg 2

Kennisgeving besluit Hogere grenswaarde Vrouwgelenweg 2

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ma-
ken bekend dat zij in het kader van 
de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht (met gebruikmaking van 
artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° 
Wabo) vergunning hebben verleend 
voor de volgende activiteiten:
• Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a 

Wabo)
• Planologisch afwijken (art. 2.1, 

lid 1 onder c Wabo)
• Uitweg maken, hebben of ver-

anderen (art. 2.2, lid 1 onder e 
Wabo)

Voor de bouw van vier woningen op 
het perceel Vrouwgelenweg 2 Hen-
drik-Ido-Ambacht.

Stukken inzien
De aanvraag, de beschikking en de 
bijbehorende stukken liggen 6 weken 
ter inzage van 19 november tot en 
met 30 december 2020.

U kunt de stukken inzien op:   
• www.ruimtelijkeplannen.nl Het 

planidentificatie nummer is : 
NL.IMRO.0531.pb20Vrouwgelen-
weg2-3001

• Op de gemeentelijke website 
• www.h-i-ambacht.nl/Inwoners_

Ondernemers/Alle_onderwerpen/
Ruimtelijke_plannen/Bouwplannen

• Ook liggen de stukken in de infor-
matieruimte van het gemeentehuis.

Beroep instellen
De aanvrager en belanghebbenden, 
die zienswijzen naar voren hebben 

gebracht tegen de ontwerpbeschik-
king of aan wie redelijkerwijs niet kan 
worden verweten dit niet te hebben 
gedaan, kunnen tegen deze beschik-
king op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht een beroepschrift in-
dienen binnen zes weken na de dag 
waarop deze ter inzage is gelegd. Dit 
kan bij Rechtbank Rotterdam, Be-
stuursrecht team B (Postbus 50951, 
3007 BM Rotterdam).
Het beroepschrift moet zijn voorzien 
van een handtekening en in elk geval 
bevatten: de naam en het adres van 
de indiener, de dagtekening, een om-
schrijving van het besluit waartegen 
het beroep is gericht en de gronden 
van het beroep. Voor de behandeling 
van het beroep wordt door de recht-
bank een bedrag aan griffierecht ge-
heven.

U kunt ook digitaal beroep instellen 
bij genoemde rechtbank via http://
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor heeft u een elektronische 
handtekening (DigiD of eHerkenning) 
nodig. Kijk op de genoemde website 
voor de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorziening
De beschikking treedt in werking na-
dat de termijn voor het indienen van 
een beroepschrift is verstreken. Het 
indienen van een beroepschrift houdt 
de werking van het besluit niet tegen. 
Hebben u of andere belanghebbenden 
er veel belang bij dat dit besluit niet 
in werking treedt, dan kan een be-
langhebbende, die een beroepschrift 
heeft ingediend, de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Rotterdam, 
Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 

3007 BM  Rotterdam) verzoeken om 
een voorlopige voorziening (tijdelijke 
beslissing) te treffen. Voor de behan-
deling van het verzoek wordt een be-
drag aan griffierecht geheven.

U kunt ook digitaal een verzoek om 
voorlopige voorziening instellen bij 
genoemde rechtbank via de website 
van De Rechtspraak (https://www.
rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-
rechter/ Rechtszaak-starten). Daarvoor 
heeft u een elektronische handteke-
ning (DigiD of e-Herkenning) nodig. 
Kijk op de genoemde website voor de 
precieze voorwaarden.

Op basis van de Wet geluidhinder 
is akoestisch onderzoek uitgevoerd 
voor de aanvraag omgevingsvergun-
ning voor de bouw van vier woningen 
op het perceel Vrouwgelenweg 2. Uit 
het onderzoek blijkt dat de maximaal 
optredende geluidbelasting vanuit 
wegverkeer de voorkeursgrenswaarde 
overschrijdt. Het vaststellen van een 
hogere grenswaarde is dan ook nood-
zakelijk. Het college van burgemees-

ter en wethouders hebben besloten 
op het het besluit Hogere grenswaar-
de voor Vrouwgelenweg 2. 

Stukken besluit hogere 
grenswaarde ter inzage
Van 19 november tot en met 30 de-
cember 2020 ligt het besluit hogere 
grenswaarde voor de Vrouwgelenweg 
2 ter inzage. Het betreffende besluit is 
tijdens de openingsuren in te zien in 

de hal van het gemeentehuis, Wete-
ringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht. 
Tevens hebben wij het ontwerpbesluit 
geplaatst op de gemeentelijke web-
site. 

Beroep 
Gedurende de termijn van terinzagel-
egging kan beroep tegen het besluit 
hogere grenswaarde worden inge-
steld bij de Afdeling Bestuursrecht-

spraak van de Raad van State, post-
bus 20019, 2500 EA Den Haag door:

• belanghebbenden die tijdig 
zienswijzen hebben kenbaar ge-
maakt bij de gemeenteraad;

• belanghebbenden die kunnen 
aantonen redelijkerwijs niet in 
staat te zijn geweest tijdig ziens-
wijzen kenbaar te maken bij de 
gemeenteraad;

Het besluit treedt in werking daags 
na afloop van de beroepstermijn. Bo-
vengenoemden kunnen tevens een 
verzoek om voorlopige voorziening 
indienen bij de voorzitter van de Af-
deling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. In dit geval treedt de 
besluitvorming niet in werking voor-
dat op dit verzoek is beslist.

Verleende besluiten**

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten

Adres Omschrijving Datum activiteit Datum bekendmaking

Spade het maken van een huisaansluiting door Oasen NV 30 november 2020 tot 30 juli 2021 18 november 2020

Nieuwe aanvragen*

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Reeweg 61 plaatsen schuur met overkapping bouwen, planologisch afwijken 11 november 2020

IJdenhove 11 vergroten doorbraak in dragende muur bouwen 1 november 2020

Ring 411 plaatsen dakkapel/voorzijde bouwen 5 november 2020

Zwanebloem 6 plaatsen overkapping bouwen 8 november 2020
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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

Vergunningsvrij*

Verleende omgevingsvergunningen**

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Bouquet 15 2 laagse aanbouw bouwen, planologisch afwijken 11 november 2020

*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

De Heerenhof 25 plaatsen bijgebouw  13 november 2020

Vrouwgelenweg 2 realiseren van 4 (twee onder één kap) woningen bouwen, planologisch afwijken,  11 november 2020

  uitweg maken, hebben of veranderen


