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Voor wie het gemist heeft: na twee 
jaar uitstel keert de Zomerparkdag 
dit jaar terug. Op zaterdag 27 au-
gustus zetten we alle Ambachtse 
vrijwilligers welverdiend in het zon-
netje. Aanmelden kan nog tot vrijdag 
15 juli.

Wethouder Steven van Die kijkt uit 
naar een nieuwe editie: “In Ambacht 
zijn we erg trots op al die vrijwil-
ligers. Zij zetten zich met passie in 
voor verenigingen en organisaties in 
onze gemeente. Ik vond het daarom 
zuur dat de Zomerparkdag, juist de 
dag waarop we alle vrijwilligers wil-
len bedanken, twee jaar niet kon 
doorgaan. Maar gelukkig pakken we 
dit jaar de draad weer op met een 
mooi feest. Ik verheug me er enorm 

op om elkaar weer live te kunnen 
zien.”

Ondernemend en enthousiast
Op de Zomerparkdag, met dit jaar 
als thema ‘Welkom terug’, krijgen 
verenigingen en organisaties ook de 
kans om nieuwe vrijwilligers te wer-
ven. Wist u trouwens dat het aantal 
vrijwilligers in Ambacht ver boven 
het landelijk gemiddelde ligt? De 
wethouder denkt te weten hoe dat 
komt: “We zijn een hechte gemeen-
schap, zorgen voor elkaar. Zo bleek 
ook in de coronatijd. We zijn onder-
nemend en enthousiast en voelen 
ons verwant met deze gemeente. Sa-
men houden we het verenigings- en 
organisatieleven in de lucht.”

Ambacht Actief
De gemeente heeft zelf ook een 
kraam op de Zomerparkdag, met 
name om aandacht te vragen voor 
de Ambacht Actief app. Via deze app 
vindt u heel eenvoudig vrijwilligers-
werk én activiteiten op het gebied 
van zorg, welzijn, bewegen en vrije 
tijd. Ambacht Actief is een initiatief 
van de gemeente en maatschap-
pelijke organisaties in Hendrik-Ido-
Ambacht.

Aanmelden en meer informatie
U kunt vrijwilligers aanmelden tot 
vrijdag 15 juli. Voor vragen mailt u 
naar evenementen@h-i-ambacht.nl. 
Tot ziens op de Zomerparkdag!

Zomerparkdag, 27 augustus 2022
“Samen houden we Ambacht in de lucht”

Openbare raadsvergadering 
maandag 4 juli 2022
Op 4 juli a.s. vindt er een raadsvergade-
ring plaats. Deze vergadering start om 20.00 
uur en zal ook digitaal te volgen zijn. U kunt 
als publiek via de website van de gemeen-
te de vergadering in beeld en geluid volgen:  
hendrikidoambacht.raadsinformatie.nl/.

Op de agenda staan de volgende vaste punten: 
opening, vaststelling van de agenda, spreekrecht 
burgers, vragenhalfuurtje raadsleden, notulen vo-
rige raadsvergadering, lijst van ingekomen stuk-
ken en eventuele mededelingen en de sluiting.

Op grond van de adviezen van de raadscommis-
sies zijn de raadsvoorstellen onderverdeeld in ha-
merstukken (H) en debatstukken (D).

De raad behandelt de volgende voorstellen:
7.   Raadsvoorstellen Algemeen Bestuurlijke  
   Aangelegenheden-Financiën
7.1 D Jaarstukken 2021
7.2 D Kaderbrief 2023 en voorjaarsnota 2022

8.  Voorstellen Welzijn, Onderwijs 
  en Sociale Zaken
8.1 H 7e wijziging GR DG&J
8.2 H Wijziging GR Sociaal invlechting Drechtwerk

9.  Voorstellen Ruimtelijke  
  Zaken-De Volgerlanden
9.1 H Grondexploitatie 2022 Bedrijvenpark  
   Ambachtsezoom fase 1
9.2 H Grondexploitatie 2022 
   Genieterrein- Waterbusplein
9.3 H Vaststelling verklaring van geen 
   bedenkingen Rijksstraatweg 52, 
   dierenpension
9.4 H Grondexploitatie 2022 De Volgerlanden
9.5 H Rapportage projecten 
   structuurvisie 2022
10.  Comptabiliteitsbesluiten

Aansluitend zal in deze raadsvergadering de 
uitkomsten van de collegevorming aan de orde 
komen naar aanleiding van de gemeenteraadsver-
kiezingen van 16 maart 2022. 

11.1  Aanbieding bestuursakkoord/
   collegeprogramma 2022-2026
11.2  Benoeming van de wethouders/
   beëdiging van de wethouders
11.3  Onderzoek geloofsbrieven van 
   de benoemde raadsleden
11.4  Installatie van de raadsleden

11.5  Benoemingen burgerraadsleden/
   installatie burgerraadsleden
11.6  Benoemen in commissies

U kunt de stukken via de gemeentesite inzien: 
www.h-i-ambacht.nl/gemeenteraad. In het scherm 
kunt u klikken op ‘Vergaderstukken’ in raadsin-
formatie.

Wilt u uw mening geven over een agendapunt? 
Maak dan gebruik van het spreekrecht aan het be-
gin van de vergadering. Dit dient u ten minste 48 
uur voor aanvang van de vergadering te melden 
bij de griffier. De griffier is bereikbaar via telefoon-
nummer 14 078 en e-mail gh.logt@h-i-ambacht.nl. 
Geef hierbij uw naam, (mail)adres, telefoonnum-
mer en het onderwerp door waarover u iets wilt 
zeggen. 

Tijdens de vergadering krijgt u maximaal vijf mi-
nuten het woord van de voorzitter. Wanneer er 
meerdere insprekers zijn gaat dit in volgorde van 
aanmelding. Tenslotte doet de voorzitter of een lid 
van de raad een voorstel voor de behandeling van 
uw inbreng. De totale spreektijd bedraagt dertig 
minuten. Meer over het spreekrecht kunt u lezen in 
de gemeentegids en op de gemeentesite.

De maandelijkse test van de alar-
meringssirene is op maandag 4 juli 
2022 om 12.00 uur. Kijk op www.
ambachtveilig.nl wat u moet doen 
als de sirene op een ander moment 
gaat.
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Zomerparkdag

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

Agenda

Werk in de wijk
 Ambachtsezoom: bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark tot medio 
2022.

  
 Inrichten Waterbusplein, tot 
herfst 2022.

	Hark:	definitieve	bestrating	
(gefaseerd) westelijke rijbaan; 
20 juni tot 18 juli start bij 
huisnummers 139 t/m 145.

  Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

 Het reguliere onderhoud aan 
de groenvoorzieningen uitvoe-
ren, zoals schoffelen, maaien 
en randsnoeien bij heesterbe-
plantingen doorlopend.
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Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Collecte
Er zijn deze week geen collectes.



Officiële publicaties Woensdag 22 juni 2022

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.fixi.nl

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

Sinds	vorig	jaar	publiceren	alle	overheidsinstanties	hun	officiële	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? 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.

Officiële publicaties

Verleende besluiten APV en bijzondere wetten**
P.C. Hooftsingel, verwijderen 1 laagspanning elektrakabel | Barbeel, leggen/verwijderen 2 
middenspanning elektrakabels | Jan Wissenslaan, verwijderen laagspanning elektrakabel 
| De Plaats, leggen laagspanningskabel | Van Polanenstraat, verwijderen 1 laagspanning 
elektrakabel | Vrouwgelenweg, leggen huisaansluiting | Veldwachter, leggen laagspanning 
elektrakabel.

Nieuwe aanvragen*
Vrouwgelenweg 2, plaatsen tuinkamer | IJdenhove 236, plaatsen dakopbouw.

Verleende omgevingsvergunningen**
Vrouwgelenweg 40, bouwen carport en vrijstaande schuur.

Verkeersbesluiten**
Vijverhof, gehandicaptenparkeerplaats | Emmasingel, gehandicaptenparkeerplaats.

Besluit verlenging beslistermijn**
Op 20 juni 2022 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de 
aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie Huygensstraat 2, ingediend op 2 mei 2022 
voor het realiseren van een carport, schuur en erfafscheiding, te verdagen tot uiterlijk 8 
augustus 2022.

* 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.


