
@gemeentehia woensdag 1 februari 2023

Een inloopochtend bedoeld voor 
mensen met dementie, hun mantel-
zorgers en iedereen die betrokken 
is bij deze ziekte.

De ochtend vindt iedere eerste don-

derdag van de maand van 10:00 tot 
12:00 uur plaats in Bibliotheek Aan-
Zet (Hoge Kade 52). U kunt vragen 
stellen aan de ouderenadviseur en 
ervaringsdeskundige van het Soci-
aal Wijkteam Ambacht.

U bent van harte welkom. Koffi e en 
thee staan voor u klaar.

Buiten spelen en bewegen is gezond, ook voor kinderen. Daarom komt er dit 
jaar een Kidsbeweegroute in het Sandelingenpark. Dit is een parcours van 
ongeveer 1,6 km. Langs de route staan borden met tekeningen van kinderen, 
beweegopdrachten en handige weetjes. Kinderen van BSO IKC De Meander, 
BSO SOL Krommeweg en SOL Admiraal maakten alvast de tekeningen voor 
de borden. Het maakt samen bewegen en buiten spelen wel heel erg leuk. 
Meer informatie: kidsbeweegroute.nl/Home/.

Het was een feestje op woensdag 25 januari in de bibliotheek. Tijdens de 
Nationale Voorleesdagen las wethouder Jauharina Oelfke-ten Seldam voor uit 
het boek ‘Maximiliaan Modderman geeft een feestje’. Na het voorlezen was 
het tijd voor een echte Maximiliaan-taart en voor het knutselen van slingers. 
Voorlezen is de leukste en beste manier om kinderen te helpen bij het ont-
wikkelen van hun taalgevoel en woordenschat. Deze kinderen waren in ieder 
geval diep onder de indruk.

Inloopochtend over dementie

Openbare raadsvergadering maandag 
6 februari 2023
Op 6 februari a.s. vindt er een raads-
vergadering plaats. Deze vergadering 
start om 20.00 uur en zal ook digitaal 
te volgen zijn. U kunt als publiek via 
de website van de gemeente de ver-
gadering in beeld en geluid volgen: 
hendrikidoambacht.raadsinformatie.nl

Op de agenda staan de vaste punten: 
opening, vaststelling van de agenda, 
spreekrecht burgers, vragenhalfuurtje 
raadsleden, notulen vorige raadsver-
gadering, lijst van ingekomen stuk-
ken en eventuele mededelingen en 
de sluiting.

Op grond van de adviezen van de 
raadscommissies zijn de raadsvoor-
stellen onderverdeeld in hamerstuk-
ken (H) en debatstukken (D).

De raad behandelt de volgende voor-
stellen:
1.  Opening
2.  Vaststelling van de agenda
3.  Spreekrecht inwoners

4.  Vragenhalfuurtje raadsleden
5.  Notulen raadsvergadering 
  16 januari 2023
6.  Lijst van ingekomen stukken  
  en mededelingen
7.  Voorstellen Algemeen 
  Bestuurlijke Aangelegen-
  heden – Financiën
8.  Voorstellen Welzijn, 
  Onderwijs en Sociale Zaken
8.1 H Zienswijze Bijdragenverorde-
  ning 2023 GR Sociaal
8.2 H Aanbevelingen onderzoek 
  naar doorontwikkeling 
  Hi5Ambacht 
9.  Voorstellen Ruimtelijke 
  Zaken-De Volgerlanden
10.  Comptabiliteitsbesluiten
11.  Sluiting

U kunt de stukken via de gemeen-
tesite inzien: raad.h-i-ambacht.nl. In 
het scherm kunt u klikken op ‘Verga-
derstukken’.

Wilt u uw mening geven over een 
agendapunt? Maak dan gebruik van 
het spreekrecht aan het begin van de 
vergadering. Dit dient u ten minste 
48 uur voor aanvang van de vergade-
ring te melden bij de griffi er. De grif-
fi er is bereikbaar via telefoonnummer 
14 078 en per 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 maxi-
maal vijf minuten het woord van de 
voorzitter. Wanneer er meerdere in-
sprekers 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 be-
draagt dertig minuten. Meer over het 
spreekrecht kunt u lezen op de ge-
meentesite.

06 fe
b

20 fe
b

21 fe
b

22 fe
b

Om 20.00 uur
Openbare 
raadsvergadering

Om 20.00 uur
Commissie WOS

Om 20.00 uur
Commissie 
R2-De Volgerlanden

Om 20.00 uur
Commissie 
ABA/Financiën

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
Stichting Hartekind
6 t/m 11 februari 2023

Werk in de wijk

Ambachtsezoom: bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark tot begin 2023.

  
Inrichten Waterbusplein, tot en 
met maart 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.

  Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

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

• Het vervangen van zuilen 
ondergrondse containers en 
verwijderen ondergrondse 
containers; 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.

• Baggerwerkzaamheden door 
de hele gemeente; loopt door 
tot 15 maart 2023.

• Kappen van 5 vergunningsvrije 
bomen locatie Toepad 1 – 11 
en herplanten van 3 sierker-
sen; kappen van 1 vergun-
ningsvrije boom ter hoogte 
van Olykamp 7 (zie voor 
nadere info de website onder 
bomenkap).

• Volgerlanden; De Straatjes; 
hier worden tot medio juni 
2023 woonrijpwerkzaamhe-
den uitgevoerd. Gefaseerde 
uitvoering aansluitend op de 
geplande opleveringen van 
de projectwoningen. Mogelijk 
enige overlast voor de nieuwe 
bewoners.
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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

Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Het college van Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht maakt bekend dat zij 
voornemens zijn de volgende omgevingsvergunning te verlenen aan Europoort Construction 
B.V.:

Aanvraag: Europoort Constructions B.V. Z-21-389293.

Activiteit: Milieu, oprichten van een inrichting (art. 2.1, lid 1 onder de Wabo).

Voor: het uitbreiden van de activiteiten met het vervaardigen van metalen schepen anders 
dan pleziervaartuigen.
Locatie: Noordeinde 1 - Veerweg 12 te Hendrik-Ido-Ambacht.

Inzage
De ontwerpbeschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen van 2 februari 2023 tot en 
met 16 maart 2023 ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis, Weteringsingel 

1 te Hendrik-Ido-Ambacht. Raadpleeg de website www.h-i-ambacht.nl voor de actuele 
openingstijden.

Zienswijze
Binnen zes weken na de dag waarop de ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd, kan 
eenieder daarover zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gezonden 
aan de directeur van de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN 
Dordrecht. Hierna stellen wij een defi nitief besluit op waartegen eenieder beroep kan 
instellen. 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden 
ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men 
belanghebbende is.

Wilt u informatie over nieuwe of gewijzigde regelgeving of over wat er speelt in uw wijk? Wilt u weten welke vergunningen voor evenementen, kappen of bouwen zijn aangevraagd 
of verleend? Kijk dan voor een volledig overzicht op https://bit.ly/OffPubHIA of abonneer u op de e-mailservice. Een korte versie van alle bekendmakingen vindt u wekelijks op deze 
gemeentepagina’s.

Verleende besluiten APV en bijzondere wetten**
Sophiapromenade 78, wijzigen drie leidinggevenden Alcoholwetvergunning | Schutse, 
plaatsen/verwijderen provisorium.

Geweigerde besluiten**
Gemeente, inzamelen textiel.

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunningen*
Kerkstraat 10, verbouwen en uitbreiden Petrakerk | Kringloopweg 16, gewijzigd bouwen 
kantoorpand | Van Polanenstraat 31, plaatsen zonnepanelen | Sophiapromenade 
202, plaatsen balkonbeglazing | Sophiapromenade 222, plaatsen balkonbeglazing | 
Sophiapromenade 242, plaatsen balkonbeglazing.

Verleende omgevingsvergunningen**
Oordenweg 1A, maken uitweg | De Touwbaan 5, plaatsen dakkapel | De Wadi 2 tot en met 8, 
wijzigen bedrijfsgebouw | Jan Wissenslaan 12, plaatsen dakkapel.

Verkeersbesluiten**
Bonkaarde, gehandicaptenparkeerplaats | Uiterwaard, gehandicaptenparkeerplaats | Coba 
Ritsemastraat, gehandicaptenparkeerplaats.

Milieubesluit***
Veersedijk 79, oprichting bedrijf (metaalbewerking)

* 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.
*** Meer informatie bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, tel.nr. 078 - 770 85 85.

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).


