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“Fijn dat dit weer kan!” - dat is al 
heel wat keren gezegd, zo merkte 
de burgemeester op in zijn nieuw-
jaarstoespraak. Goed dat het leven 
weer zijn gang gaat.

Bijvoorbeeld met de succesvolle 
Zomerparkdag van 2022 met het 
thema “Welkom terug”, de raads-
vergaderingen en de nieuwjaars-
receptie. Ook op kleinere schaal zijn 
er weer mooie activiteiten en 
evenementen, zoals filmavonden, 
open dagen en optredens. 

Sinds kort vindt u op de voorpagina 
van h-i-ambacht.nl weer de 
activiteiten- en evenementen-
kalender. Organiseert u zelf iets 
voor uw buurt, wijk of gemeente, 
dan kunt u dat door de webredactie 
op de kalender laten plaatsen via 
h-i-ambacht.nl/OpdeKalender.

Vergunning of melding
Voor veel soorten evenementen is 
een vergunning nodig. Die vraagt u 
aan de gemeente, zodat we zaken 
kunnen afstemmen en bijvoorbeeld 

hulpdiensten informeren over even-
tuele omrijdroutes. Voor een klein 
evenement moet zo’n aanvraag 8 
weken van tevoren bij ons binnen 
zijn. Soms is alleen een melding 
voldoende. Organiseert u een groot 
evenement, dan moet u dat voor 1 
oktober aan ons melden. Informatie 
over vergunningen en meldingen 
voor evenementen en activiteiten 
vindt u op h-i-ambacht.nl/evenement.

Buurtbon
Organiseert u als inwoner iets leuks 
voor uw buurt of wijk, dan kunt u 
om een Buurtbon vragen. Daarmee 
steunen we als gemeente zulke ini-
tiatieven tot een maximum van  
€ 2.000,- en tot het jaarbudget op 
is. Informatie over de buurtbon 
vindt u op h-i-ambacht/buurtbon.

We kijken uit naar mooie 
evenementen en activiteiten, groot 
en klein, en wensen organisatoren 
en bezoekers veel plezier!

Wethouder Jauharina Oelfke-ten Seldam opende, samen met de kinderen
van Kindcentrum De Tweestroom, een voedselkast.

Voor het houden van een evenement is in veel gevallen een vergunning nodig. Vraag deze tijdig aan de gemeente. 
We hebben tijd nodig om zaken af te stemmen en bijvoorbeeld hulpdiensten te informeren.

Woensdag 15 maart 2023: verkiezingen 
Provinciale Staten en Waterschappen

Voor op de kalender!

Voedselkast De Tweestroom geopend

Een steuntje in de rug voor wijkbe-
woners en ouders. In een tijd van 
stijgende kosten hard nodig, volgens 
de kinderraad van Kindcentrum De 
Tweestroom. Verantwoordelijk wet-
houder Jauharina Oelfke-ten Seldam 
opende, samen met de kinderen, op 
donderdag 12 januari een voedsel-
kast.

Het idee van de zevenkoppige kin-
derraad ontstond in oktober 2022. 
Na de voorbereidingen, samen met 
projectcoördinator en meester Arjan 
Valster, is de voedselkast nu beschik-
baar voor wijkbewoners en ouders. In 
de stromende regen plaatste wethou-
der Onderwijs, samen met de kinde-
ren, producten in de kast.

Laagdrempelig en dichtbij
“Vanuit de gemeente ondersteunen 

we dit soort initiatieven graag”, zegt 
de wethouder. “Het past binnen onze 
ambitie om ondersteuning voor in-

woners laagdrempelig �en dichtbij te 
hebben. We stimuleren dat inwoners 
naar elkaar omzien en elkaar helpen.”

1.  Gebruik een doorzichtige
zak voor plastic verpakkin-
gen, blik en drinkpakken

2.  Hang de zak aan een
kroonring. Deze zitten
bevestigd aan de lan-
taarnpalen.

3.  De zakken mogen tussen
donderdag 22.00 uur en
vrijdag 07.30 uur worden op-
gehangen aan de kroonring.

let op: jouw plastic voortaan 
aan kroonringen!

Aanvragen volmacht en 
kiezerspas

Kiezerspas aanvragen
Wilt u stemmen in een andere ge-
meente? Vraag dan een kiezerspas 
aan. Daarmee stemt u in een andere 
gemeente. Bij de Provinciale Staten 
moet de andere gemeente wel bin-
nen de provincie Zuid-Holland lig-
gen. Bij het waterschap moet de ge-
meente binnen de grenzen van het 
Waterschap Hollandse Delta vallen. U 
vraagt de kiezerspas schriftelijk, aan 
de gemeentebalie óf aan op www.h-
i-ambacht.nl/verkiezingen. Online 
en schriftelijk kan dat tot vrijdag 10 
maart 17.00 uur. Aan de balie kan op 
afspraak tot dinsdag 14 maart 12.00 
uur. Wilt u uw identiteitsbewijs mee-
nemen?

Volmacht aanvragen
Ik kan niet naar een stembureau, hoe 
kan ik toch stemmen?
U vraagt dan een andere kiezer om 
namens u te stemmen (volmacht). 
Het makkelijkst is het om de achter-
kant van de stempas in te vullen. U 
moet beiden uw handtekening zet-
ten. Geef een kopie van uw rijbewijs, 

paspoort, ID-kaart of verblijfsvergun-
ning mee. Verder gelden de volgende 
regels:

• De persoon die voor u gaat stem-
men moet op hetzelfde moment
ook zelf stemmen voor dezelfde
provinciale staten en/of hetzelfde
waterschap.

• Deze persoon kan maximaal na-
mens 2 andere personen stemmen.

• Deze persoon woont in Hendrik-
Ido-Ambacht.

U kunt ook van tevoren iemand aan-
wijzen om voor u te stemmen. Dit 
heet een schriftelijke volmacht. De 
aanvraag hiervoor moet vóór vrijdag 
10 maart om 17.00 uur bij de ge-
meente binnen zijn.

Op www.h-i-ambacht.nl/verkiezingen 
vindt u meer informatie. Voor vragen 
kunt u ook contact opnemen met 
team Verkiezingen via telefoonnum-
mer 14 078.

De gemeenteraad heeft op maan-
dag 16 januari 2023 ingestemd 
met de voorgestelde begrotings-
wijziging. Hierdoor krijgt het col-
lege van Hendrik-Ido-Ambacht de 
ruimte om de plannen uit het col-
legewerkprogramma uit te voeren. 

Hierin staan de concrete plannen 
en projecten die volgen uit het 
coalitieprogramma ‘Samen voor 
Ambacht’. Meer informatie over dit 
coalitieprogramma vindt u op ht-
tps://bit.ly/SamenvoorAmbacht.t

Gemeenteraad stemt in 
met begrotingswijziging

https://h-i-ambacht.nl/buurtbon
https://h-i-ambacht.nl/OpdeKalender
https://h-i-ambacht.nl/evenement
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23 ja
n Om 20.00 uur 

Commissie WOS

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 collecte 
van 23 januari t/m 28 januari

Werk in de wijk
Ambachtsezoom; bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark tot begin 2023.

  Inrichten Waterbusplein; tot en 
met januari 2023.

  
  Veersedijk afgesloten ter 
hoogte van nummer 49; bouw 
woningen tot 30 juni 2023; 
bedrijven zijn bereikbaar van 
nummer 49 – 79; omleidings-
routes zijn ingesteld.

  
  Koolwijk en Koog; werkzaam-
heden in verband met renova-
tie van twee speelplekjes; 23 
t/m 27 januari.

  

  Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

  Het reguliere onderhoud aan 
de groenvoorzieningen uitvoe-
ren, zoals schoffelen, maaien 
en randsnoei bij heesterbe-
plantingen; doorlopend.

  Het vervangen zuilen onder-
grondse containers en verwij-
deren ondergrondse contai-
ners; door de hele gemeente; 
12 september 2022 tot 1 april 
2023.

  Renovaties, snoeien en inboe-
ten van beplantingen en bo-
men door de hele gemeente; 
start half november tot eind 
maart 2023.

1

2

3

4

Partiële herziening bestemmingsplan Antoniapolder Plus vastgesteld 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de Partiële herziening bestemmingsplan 
Antoniapolder Plus op 16 januari 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld en ter inzage ligt 
van 19 februari tot en met 2 maart 2023. 

Op dit moment zijn verschillende functies toegestaan op het Citadelterrein. Deze worden 
door deze Partiële herziening ingeperkt tot ‘watergebonden bedrijvigheid’ en ‘maritieme 
bedrijvigheid’. Daarnaast wordt geregeld dat te vestigen bedrijven arbeidsintensief moeten zijn. 

Tegen het ontwerpbestemmingsplan, dat ter inzage heeft gelegen van 22 september 2021 
tot en met 3 november 2021, is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze is beantwoord in 
de Nota van zienswijzen. Naar aanleiding van de zienswijze is het bebouwingspercentage 
aangepast. 

Stukken ter inzage
Van 19 februari tot en met 2 maart 2023 ligt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage. U 
kunt de betreffende stukken vinden op de volgende locaties:

- Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl is het vastgestelde digitale bestemmingsplan 
geplaatst. Deze kunt u vinden via het volgende plan-identifi catienummer: NL.IMRO.0531.
bp48Citadelter-3001.

- Het bestemmingsplan is geplaatst op de gemeentelijke website https://www.h-i-ambacht.nl/.

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

Indienen beroep en verzoek om voorlopige voorziening
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep tegen het vastgestelde 
bestemmingsplan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

- Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad.
- Belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig 

zienswijzen kenbaar te maken bij de gemeenteraad.

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking de dag na afl oop van de beroepstermijn. 
Bovengenoemden kunnen ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de 
voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dit geval treedt de 
besluitvorming niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. 

Openbare commissievergaderingen januari 2023

Op maandag 6 februari 2023 vergadert de gemeenteraad. Als voorbereiding daarop 
vergaderen de commissies in januari. Via https://hendrikidoambacht.raadsinformatie.nl/kunt u 
deze vergaderingen live volgen. 

Op de agenda’s van de commissievergaderingen staan de volgende vaste agendapunten: 
opening, vaststelling van de agenda, spreekrecht burgers, mededelingen en ingekomen 
stukken, informatie van het college/de portefeuillehouder, uitwisseling regionale 
samenwerking, agendapunten volgende vergadering en sluiting. 

De specifi eke agendapunten vindt u hieronder per commissie vermeld:

Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken
Maandag 23 januari 2023, 20:00 uur 
• Raadsvoorstel zienswijze bijdrageverordening 2023 GR Sociaal.
• Raadsvoorstel aanbevelingen onderzoek doorontwikkeling Hi5Ambacht.

Ruimtelijke Zaken – De Volgerlanden
Dinsdag 24 januari 2023, 20:00 uur vervalt wegens ontbreken van agendapunten.

Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden-Financiën
Woensdag 25 januari 2023, 20:00 uur vervalt wegens ontbreken van agendapunten.

U kunt de stukken ook via de gemeentesite inzien: www.raad.h-i-ambacht.nl. In het scherm 
kunt u dan klikken op ‘Vergaderstukken’ in raadsinformatie. 

Spreekrecht 
Iedereen krijgt de gelegenheid om tijdens de raads- en commissievergaderingen iets te 
zeggen over de onderwerpen die op de agenda staan. Hiervoor is maximaal dertig minuten 
ingeruimd aan het begin van de vergadering. Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht, ga 
dan als volgt te werk:
• Meld ten minste 48 uur voor de vergadering bij de griffi er over welk(e) onderwerp(en) op 

de agenda u iets wilt zeggen. Dat kan via 078 770 26 87 en gh.logt@h-i-ambacht.nl.
• Geef uw naam, (e-mail)adres en telefoonnummer op.

Tijdens de vergadering krijgt u 5 minuten het woord van de voorzitter in volgorde van 
aanmelding. Hierna doet de voorzitter of een lid van de commissie een voorstel voor de 
behandeling van uw inbreng.
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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.

Verleende besluiten APV en bijzondere wetten**
Wagenmaker, verwijderen laagspanningskabel.

Verleende omgevingsvergunningen**
Stoelenmatter 25, bouwen vrijstaande woning | Stoelenmatter 27, bouwen vrijstaande 
woning | Vrouwgelenweg 94, bouwen vrijstaande woning | De Wadi 1, bouwen kantoorpand 
met parkeerdek.

Besluit verlenging beslistermijn**
Guldenweg 40, maken inrit, verdaagd tot uiterlijk 21 februari 2023 | Achterambachtseweg, 

vervangen drainage, verdaagd tot uiterlijk 21 februari 2023.

* 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.  

Aanvraag gedaan via het omgevingsloket? Check dan uw e-mail!

Hebt u via de website van het omgevingsloket een aanvraag voor een omgevingsvergunning, een vooroverleg, een sloopmelding of nog een andere aanvraag of melding gedaan?
Dan ontvangt u de reactie van de gemeente via de e-mail op het door u opgegeven e-mailadres. Let op: onze e-mails ontvangt u via de berichtenbox van jeleefomgeving.nl. Dit is een 
beveiligde omgeving. Via een inlogcode die u per e-mail ontvangt, kunt u inloggen op deze omgeving. Het is dus belangrijk dat u deze e-mails opent (het is geen spam).




