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Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart

Stemmen per brief voor 70plussers
Een bijzondere tijd vraagt een bijzondere manier van stemmen. Richting de Tweede Kamerverkiezingen
van woensdag 17 maart introduceert de overheid het briefstemmen, bedoeld voor iedereen van 70
jaar en ouder. We vertellen u meer.

vrijdag 26 februari en donderdag 11
maart een stembiljet, een envelop
voor het stembiljet, een retourenvelop en uitleg over het stemmen per
brief. Vervolgens vult u het stembiljet in, u doet het in de envelop,
ondertekent de stempluspas en verstuurt alle stukken vóór vrijdag 12
Stemmen per brief maakt het ieder- maart 17 uur in de retourenvelop.
een van 70 jaar en ouder mogelijk Heel eenvoudig.
om op een simpele manier een stem
uit te brengen. In welke situatie dan Meer informatie
ook. U hoeft dan de deur niet uit en Er zijn allerlei maatregelen getroffen
u hoeft niemand te machtigen. Bo- om het stemmen per brief volledig
vendien neemt door het briefstem- veilig te laten verlopen. U stemt
men de drukte in de stembureaus vanaf uw eigen bank. Voor iederwat af. Voor het stemmen per brief een jonger dan 70 jaar verandert er
ontvangt iedereen van 70 jaar en niets. Uiteraard laten we het stemouder twee keer post.
men in de stembureaus voor hen
coronaproof verlopen. Wilt u meer
Vóór vrijdag 12 maart
informatie over het stemmen per
Allereerst ontvangt u als 70plusser brief, ga dan naar de website van
uiterlijk op woensdag 3 maart de de rijksoverheid:
stempluspas, het bewijs dat u mag http://bit.ly/TKV2021stempluspas.
stemmen. Daarna krijgt u tussen

Wilt u liever uw briefstem persoonlijk inleveren? Op het gemeentehuis kunt u de envelop met de stempluspas
en stembiljet ook bij de receptie afgeven.

Wat zijn uw wensen voor een
betere leefomgeving?
Afgelopen week was de Week van
de Omgevingsvisie. Via het online
participatieplatform ‘Wijkprikker’ kon
u aangeven wat u belangrijk vindt
voor het wonen en leven in onze gemeente. Welke plek zou u willen veranderen en wat zou u ermee doen?
Welke mooie plekjes moeten we behouden? En wat zou volgens u onze
leefomgeving nog mooier, beter of

gezonder maken? Hartelijk dank voor
alle reacties tot nu toe!
Meedoen kan nog
Denkt u nu: dit ben ik vergeten te
doen of ik dit zou nog willen aanvullen?
Niet getreurd, u kunt nog t/m 1 maart
februari uw inbreng leveren via
www.wijkprikker.nl/omgevingsvisiehia

Sociaal
Creativiteit gezocht!
• Plaats op social media zelfgemaakte foto’s van favoriete
plekken in de gemeente met
#mooiAmbacht #omgevingsvisieHIA en wie weet komt uw
mooiste foto in de omgevingsvisie!
• Voor de kinderen: kleur- en tekenplaten zijn te downloaden op
www.h-i-ambacht.nl/omgevingsvisie
en in te leveren tot 1 maart. De
mooiste inzending krijgt een
leuke prijs!
Meer weten?
Kijk op
www.h-i-ambacht.nl/omgevingsvisie

Naam nieuwe app bekend
We kregen erg veel leuke suggesties en ideeën om een naam
te bedenken voor de nieuwe activiteiten-app voor Ambacht. Uit
de reacties is uiteindelijk gekozen
voor de naam Ambacht Actief, gebaseerd op de inzending van Ira
van de Giessen (‘Ambacht Helpt
Actief’). Mevrouw Van de Giesen
krijgt een VVV-cadeaukaart toegestuurd.

De app Ambacht Actief is bedoeld
om activiteiten op het gebied van
zorg, welzijn, bewegen en vrijwilligerswerk op één plek te bundelen. We bedanken iedereen voor
de leuke reacties. Ambacht Actief
lanceren we zodra de activiteiten
in Ambacht weer op gang komen,
omdat veel activiteiten vanwege
corona nu niet plaatsvinden.

@gemeentehia
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Om 20.00 uur
Commissie WOS
Online te volgen

Om 20.00 uur
Commissie RZ –
De Volgerlanden
Online te volgen

mrt

01

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen

mrt

Agenda

Om 20.00 uur
Commissie ABA –
Financiën
Online te volgen

Meer informatie over de
activiteiten kunt u vinden
op www.h-i-ambacht.nl
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Kindersportpakketten
bestellen en afhalen
Een tweede kans voor kindersportkleding. Binnenkort gaan we weer
sportpakketten verdelen in de coronaproof ‘drive thruogh’. Wilt u ook
zo’n pakket, meld u zich dan voor
maandag 22 februari aan via Hi5
Ambacht:
http://bit.ly/Hi5drivetru.
Op maandag 8 maart is de ‘drive
thru’ open om de pakketten op een

Werk in de wijk

vooraf afgesproken tijd op te halen.
De ‘drive thru’ bevindt zich voor het
pand van Hi5Ambacht, Hoge Kade
60 in Hendrik-Ido-Ambacht. Bij het
ophalen is een mondkapje verplicht.
Deze actie is een initiatief van Hi5Ambacht in samenwerking met de
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

In gesprek over
duurzaamheid

I.v.m. de vorst gold een
graafverbod. Zodra het weer
het toelaat, hervatten we
genoemde werkzaamheden.
1

Collecte
Geen collecte in periode
van 22 tot 27 februari

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram

Wethouder Lafleur nodigt inwoners uitnodiging en een link naar MS
en ondernemers met nieuwe en fris- Teams.
se ideeën uit om met hem in gesprek
te gaan. Vorig jaar vond een aantal
inspirerende gesprekken plaats, vanwege de coronamaatregelen deels
digitaal. Vanaf maart staan weer digitale sessies gepland. U kunt via MS
Teams in gesprek met de wethouder.

2

•

Dus hebt u een idee om bijvoorbeeld
beter afval te scheiden, meer energie te besparen of om de biodiversiteit te verbeteren of te vergroten?
Een idee voor groene stroom op met
plekken of een ander milieuvriendelijk idee?

•

•

Mail dit idee naar communicatie@
h-i-ambacht.nl. U ontvangt dan een

Ambachtsezoom: bouw- en
woonrijp maken toekomstig
bedrijvenpark. Tot eind december 2021.
Rietlaan – Stekelbaars: het
kappen, verplanten en planten
van bomen. Tot begin maart.
Overige werkzaamheden, op
diverse plaatsen:
Veegwagen, maaien en
schoffelen in hele gemeente:
doorlopend.
Controle en snoei van alle
bomen: februari 2020 - eind
2022.
Rioolwerk op diverse locaties
in de wijk Oostendam: gedurende enkele weken.

•

Snoeien bomen: het uitvoeren
van boomonderhoud – vanaf
2e week februari gedurende
ca. 8 weken.
• Op diverse locaties het
planten van bomen, een deel
betreft nieuwe locaties en een
deel is herplant van gekapte
bomen: tot april.
Volgerlanden-Oost
• Aanbrengen voorbelasting De
Erfjes (zuid) en de Hofjes: t/m
begin mei.
• Verwijderen voorbelasting De
Straatjes: tot medio april.
• Omgeving Perenlaantje:
aanbrengen drainageriool: t/m
eind maart.
• Woonrijpmaken De Laantjes:
tot november 2021.
• Omgeving Burg. Van Akenwijk:
aanbrengen damwanden en
graven watergangen: t/m 30
april.

Vastgesteld Exploitatieplan De Volgerlanden-Oost, zesde herziening
Burgemeester en wethouders van
Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend
dat de gemeenteraad van HendrikIdo-Ambacht in zijn vergadering van
1 februari 2021 de zesde herziening
van het exploitatieplan De Volgerlanden-Oost heeft vastgesteld.
Terinzagelegging
Het vaststellingsbesluit van de zesde
herziening van het exploitatieplan De
Volgerlanden-Oost ligt op grond van
artikel 6.14 van de Wet ruimtelijke

ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht voor iedereen ter inzage van 18 februari 2021
tot en met 31 maart 2021. U kunt het
besluit op de volgende locaties inzien en raadplegen:
Het vaststellingsbesluit ligt met bijbehorende stukken gedurende de
terinzage-termijn in de publieksruimte van het gemeentehuis. Voor
actuele openingstijden, raadpleeg
www.hi-i-ambacht.nl. De bovenstaande stukken zijn ook te raadplegen

via de gemeentelijke website; www.
h-i-ambacht.nl (Inwoners & Ondernemers > Alle onderwerpen > Ruimtelijke plannen > Bestemmingsplannen >
Plannen in procedure) en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het Identificatienummer (IDN) van
het exploitatieplan is: NL.IMRO.0531.
EP06Volgerloost6hz-3001.De toelichting op het exploitatieplan wordt ook
ter inzage gelegd maar dit is enkel
ter informatie.

Beroepsmogelijkheid
Er zijn geen zienswijzen bij de gemeenteraad naar voren gebracht op
het ontwerpbesluit tot zesde herziening van het exploitatieplan De
Volgerlanden-Oost.

wijs niet kan worden verweten dat
er niet overeenkomstig artikel 6.14
Wet ruimtelijke ordening en afdeling
3.4 Algemene wet bestuursrecht een
zienswijze bij de gemeenteraad naar
voren is gebracht.

Belanghebbenden kunnen gedurende
de terinzage-termijn beroep instellen
bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA te ‘s-Gravenhage als
aan de belanghebbende redelijker-

Hendrik-Ido-Ambacht,
17 februari 2021
Burgemeester en wethouders
van Hendrik-Ido-Ambacht

Officiële publicaties
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Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten
Verleende besluiten**
Adres

Omschrijving

Datum activiteit

Datum bekendmaking

Veersedijk 2

Drank- en Horecavergunning voor het horecabedrijf Hippe Hendrik

doorlopend

8 februari 2021

**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
Nieuwe aanvragen*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Breedeweer 43

realiseren van een bijbehorend bouwwerk

bouwen

6 februari 2021

Hark 131

plaatsen dakkapel/voorzijde

bouwen

27 december 2020

Verleende omgevingsvergunningen**			
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Boterbloem 22

plaatsen sporttoestel

bouwen

11 februari 2021

Dorpsstraat 104A

afwijkend gebruik

planologisch afwijken

11 februari 2021

Pieter van der Leeuwpad 3

plaatsen dakkapel/voorzijde

bouwen

9 februari 2021

Weteringsingel 58

realiseren van een nokverhoging

bouwen

11 februari 2021

*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.

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

INLOOPPUNTEN
(zie www.sophia.nl voor openingstijden)

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE
www.fixi.nl
Bij spoed, ook buiten kantoortijden (078) 770 8100

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam
• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam
• Tromplaan 49, sociaal wijkteam

