
@gemeentehia woensdag 21 december 2022

09 ja
n

16 ja
n

Om 19.30 uur
Nieuwjaarsreceptie

Om 20.00 uur
Raadsvergadering

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

Collecte
Geen collectes 
van 26 t/m 31 december

Werk in de wijk

 Ambachtsezoom; 
bouw- en woonrijp maken 
toekomstig bedrijvenpark tot 
eind 2022

 Inrichten Waterbusplein; 
tot en met december 2022

 De Hoogenbergpad; 
volledig afgesloten vanaf beide 
kanten t/m 30 december; 
omleidingsroute ingesteld

 Veersedijk afgesloten t.h.v. 
 no. 49; 
bouw woningen tot 30 juni 
2023; bedrijven zijn   bereik-
baar van no. 49 – 79; omlei-
dingsroutes zijn ingesteld.

 Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

• Het reguliere onderhoud aan 
de groenvoorzieningen uitvoe-
ren, zoals schoffelen, maaien 

en randsnoei bij heesterbe-
plantingen; doorlopend.

• Vervangen zuilen ondergrond-
se containers en verwijderen 
ondergrondse containers; 
door de hele gemeente; tot 1 
april 2023.

• Het maaien van bermen en 
rietkragen door de hele ge-
meente; start 3 oktober.

• Het rooien van groen in het 
groenvakje bij winkelcentrum 
de Schoof inclusief 4 bomen 
(niet vergunningsplichtig); tot 
eind december (zie ook de 
website).

• Het kappen van bomen op di-
verse locaties vanuit boomvei-
ligheidscontrole najaar 2022 
(zie website).

• Renovaties, snoeien en inboe-
ten van beplantingen door de 
hele gemeente; start half no-
vember tot eind maart 2023.
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3

4

Bewoners van Banckertplein versierden de buurtkerstboom met houten 
schijfjes, met daarop hun naam/wensen voor 2023. Zij winnen dit jaar de 
prijs voor mooiste buurtkerstboom en ontvangen allerlei lekkernijen voor de 
hele straat.
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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.fi xi.nl

Bij spoed, ook buiten kantoortijden (078) 770 8100

INLOOPPUNTEN ZORG

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam

• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam

• Druivengaarde 15, sociaal wijkteam

Sinds vorig jaar publiceren alle overheidsinstanties hun offi ciële bekendmakingen via een website en/of een e-mailalert. Ook de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht werkt tegenwoordig op 
deze manier. Dus gaan uw buren verbouwen of wordt er een boom gekapt die op de Groene Kaart staat? Blijf op de hoogte van alles wat er in uw buurt gebeurt, zoals evenementen, kap- 
en bouwvergunningen, verkeersbesluiten en nieuwe of gewijzigde wetgeving. Ga naar https://bit.ly/OffPubHIA of maak gebruik van de handige e-mailservice. Als extra service naar u als 
inwoner blijven we een verkorte versie wekelijks publiceren op de gemeentepagina’s in deze krant.

Offi ciële publicaties

Verleende besluiten APV en bijzondere wetten**
Sandelingenpark, Nieuwjaarsduik | Veersedijk 2, Alcoholwetvergunning |Veersedijk 2, 
Exploitatievergunning | Gemeente, plaatsen van reclameborden | Gemeente,  plaatsen 
van reclameborden |Gemeente, collecteren.

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunningen*
Evertsenstraat 14, plaatsen dakkapel voorzijde | Van Godewijckstraat 2, plaatsen dakkapel 
voorzijde | Johannes Chr. Bendorpstraat 25, plaatsen dakkapel voorzijde | Marijke-, en Willem 
de Zwijgerstraat (ongenummerd), bouwen 115 nieuwbouw woningen en appartementen | 
Klompenmaker 2, realiseren nieuwe woning | De Touwbaan 5, plaatsen dakkapel voorzijde | 
De Wadi 2 t/m 8, wijzigen bedrijfsgebouw.

Verleende omgevingsvergunningen**
Evertsenstraat 37, plaatsen dakkapel voorzijde | Landmanshof 21, plaatsen dakkapel 
voorzijde | Oordenweg 12, bouwen tuinkamer en berging bij woning | Klompenmaker 1, 
realiseren nieuwe woning | Paulusweg 145, uitbreiden woning | Veldwachter 3, realiseren 
nieuwe woning.

Geweigerde omgevingsvergunningen**
Dorpsstraat 148, uitweg maken.

* 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) via 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.

LET OP! Binnenkort treedt de Omgevingswet in werking. Past uw initiatief/(bouw)plan niet binnen het huidige bestemmingsplan? Dan adviseert de gemeente u in de meeste gevallen 
om vanaf 1 juli 2022 tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet een aanvraag uitgebreide procedure omgevingsvergunning te volgen (in plaats van een aanvraag voor een 
bestemmingsplanwijziging). Zo voorkomt u vertraging en extra kosten. Vragen? Neem gerust contact op met team Ruimtelijke Ordening van de gemeente via telefoonnummer 14078.  

Ontwerpbestemmingsplan “Vrouwgelenweg 84” en Ontwerpbesluit 
hogere grenswaarde “Vrouwgelenweg 84” ter inzage 

Bekendmaking Aanwijzingsbesluit PBD kroonringen

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat 
vanaf 22 december 2022 tot en met 8 februari 2023 
het ontwerpbestemmingsplan ‘Vrouwgelenweg 84’ 
met plan-identifi catienummer NL.IMRO.0531.bp-
51Vrouwgelenw84-2001 ter inzage ligt.

Ontwerpbestemmingsplan
Het bestemmingsplan “Vrouwgelenweg 84” is een 
partiële herziening van het bestemmingsplan De 
Volgerlanden-Oost en maakt de bouw van 16 pa-
tiowoningen en één vrijstaande woning mogelijk. 
Het plangebied is gelegen langs de Jacobuslaan en 
Vrouwgelenweg, ter hoogte van Vrouwgelenweg 
84. 

Stukken ontwerp bestemmingsplan ter inzage
Van 22 december 2022 tot en met 8 februari 2023 
ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Vrouwgelenweg 
84’ inclusief de onderliggende stukken ter inzage. 

U kunt de betreffende stukken vinden op de vol-
gende locaties:
- Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl is het 

digitale ontwerpbestemmingsplan geplaatst. Dit 
kunt u vinden via het plan-identifi catienummer 
NL.IMRO.0531.bp51Vrouwgelenw84-2001.

- Een pdf-versie van het ontwerpbestemmingsplan 
hebben wij geplaatst op de gemeentelijke web-
site. 

- De papieren versie van de stukken is tijdens 
de openingsuren in te zien in de hal van het 
gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-
Ambacht. 

Zienswijzen op ontwerpbestemmingsplan
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan 
iedereen zienswijzen indienen op het ontwerpbe-
stemmingsplan ‘Vrouwgelenweg 84’. Een ziens-
wijze moet schriftelijk ingediend worden bij de ge-
meenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 
3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht. 

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen 
kunt u tot uiterlijk 25 januari 2023 een afspraak 
maken met de behandelend ambtenaar, mevrouw 
N. van der Steen via nc.van.der.steen@h-i-ambacht 
of via telefoonnummer 14078.

Ontwerpbesluit Hogere grenswaarde
Op basis van de Wet geluidhinder is akoestisch on-
derzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat de 
maximaal optredende geluidbelasting vanuit weg-
verkeer de voorkeursgrenswaarde overschrijdt. Het 
vaststellen van een hogere grenswaarde is dan ook 
noodzakelijk. Hiervoor ligt tevens een ontwerpbe-
sluit hogere grenswaarde ter inzage.

Stukken hogere grenswaarde ter inzage
Van 22 december 2022 tot en met 8 februari 2023 
ligt het ontwerpbesluit hogere grenswaarde voor 
‘Vrouwgelenweg 84’ ter inzage. Het betreffende 
ontwerpbesluit is tijdens de openingsuren in te 
zien in de hal van het gemeentehuis, Weterings-

ingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht. Tevens hebben wij 
het ontwerpbesluit geplaatst op de gemeentelijke 
website 

Zienswijzen op ontwerpbesluit hogere grens-
waarde
In de bovenstaande termijn van terinzagelegging 
kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen op 
dit ontwerpbesluit hogere grenswaarden. Uw ziens-
wijze moet uiterlijk 8 februari 2023 schriftelijk wor-
den ingediend bij het college van burgemeester en 
wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 
3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht. Als u uw ziens-
wijze mondeling wilt indienen kunt u uiterlijk 25 
januari een afspraak maken met de behandelend 
ambtenaar, mevrouw N. van der Steen via nc.van.
der.steen@h-i-ambacht of via telefoonnummer 
14078.

Het college van burgemeester en wethouders 
maakt bekend dat zij op 13 december 2022 het 
Aanwijzingsbesluit PBD kroonringen heeft vastge-
steld. Het betreffen de locaties voor PBD kroonrin-
gen voor de gehele gemeente. Een pdf-versie van 
het besluit inclusief de bijbehorende kaart hebben 
wij geplaatst op de gemeentelijke website (onder 
afval).

Beroep
Tegen het aanwijzingsbesluit kan beroep worden 
ingesteld door belanghebbenden die een ziens-
wijze over het ontwerpbesluit hebben ingediend 
en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet 
kan worden verweten geen zienswijze over het 
ontwerpbesluit naar voren te hebben gebracht. Het 
instellen van beroep kan tot zes weken na bekend-
making van het besluit. Het beroep kan worden in-
gesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient 
ten minste de volgende gegevens te bevatten:
• Naam;
• Adres;
• het besluit waartegen het beroep is gericht;
• de gronden waarop het beroepschrift rust.

Het beroepschrift kan ook digitaal ingediend wor-
den via het Digitaal Loket van de Raad van State, 

via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ De belang-
hebbende moet daarvoor wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Het instellen 
van beroep heeft geen schorsende werking. Indien 
u het besluit wilt laten schorsen, moet u daartoe 
ook een verzoek richten aan de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State. Voor de behan-
deling van een beroepschrift moeten griffi erechten 
worden betaald.


