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Op woensdag 15 maart stemmen we 
voor de Provinciale Staten en voor de 
waterschappen. Maar wat doen de 
provincie Zuid-Holland en het Water-
schap Hollandse Delta eigenlijk?

Provinciale Staten
De provincie Zuid-Holland neemt 
beslissingen over belangrijke zaken 
als natuur en water, de provinciale 
wegen, de bussen en haltes tussen 
de gemeentes en de plek waar be-
drijven, woningen, wegen en natuur-
gebieden komen. Door te stemmen 
bepaalt u mee wie de beslissingen 
over deze onderwerpen nemen.

Waterschap Hollandse Delta
Het Waterschap Hollandse Delta zet 
zich iedere dag in voor voldoende 
(schoon) water, stevige dijken en 
veilige (vaar)wegen. Het gaat spe-
cifiek onder meer over droogte en 
wateroverlast, hogere dijken en de 
staat van het rioolwater. U kiest op 
woensdag 15 maart het nieuwe be-
stuur van het Waterschap Hollandse 
Delta.

Wie mag er stemmen?
Bij de verkiezingen Provinciale Sta-
ten en Waterschappen gelden an-
dere voorwaarden om te mogen 
stemmen.

U mag stemmen bij de verkiezingen 
Provinciale Staten als u:

• 18 jaar of ouder bent op de dag 
van het stemmen (15 maart 2023)

• de Nederlandse nationaliteit heeft
• op 30 januari 2023 staat inge-

schreven in de BRP (Basisregistra-
tie Personen)

• niet uitgesloten bent van het kies-
recht

U mag stemmen bij de verkiezingen 
Waterschappen als u:
• 18 jaar of ouder bent op de dag 

van het stemmen (15 maart 2023)
• de Nederlandse nationaliteit heeft 

of een EU-burger bent
• geen EU-burger bent en op 30 ja-

nuari een geldig verblijfstitel heeft
• op 30 januari 2023 staat inge-

schreven in de BRP
• niet uitgesloten bent van het kies-

recht

U krijgt 2 stempassen als u mag 
stemmen voor beide verkiezingen. 
Een voor de Provinciale Staten en 
een voor de Waterschappen.

Waar kunt u stemmen?
Kijk voor alle stembureaus
in Hendrik-Ido-Ambacht op
https://bit.ly/stembureausHIA.

Hulp nodig?
Hebt u hulp nodig bij uw
stemkeuze? Ga dan naar
https://zuid-holland.mijnstem.nl en
https://hollandsedelta.mijnstem.nl

Waarom uw stem belangrijk is

15 maart: verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen

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 Sociaal 
Wijkteam Ambacht.

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

Met het aangekondigde vertrek van 
burgemeester Jan Heijkoop zoekt 
Hendrik-Ido-Ambacht een nieuwe bur-
gemeester. De gemeenteraad vindt 
het belangrijk dat ook alle inwoners 
hierover meedenken.

Daarom hebben we een vragenlijst 
opgesteld waarop u kunt aangeven 

wat u belangrijk vindt aan een nieuwe 
burgemeester. U vindt de vragen via 
h-i-ambacht.nl/ZoekenNaarDeBeste.
Het beantwoorden duurt ongeveer 
3 minuten en is mogelijk tot en met 
zondag 5 maart 2023. We danken u 
voor uw hulp! Via raad.h-i-ambacht.nl/
nieuwe-burgemeester houden we u op 
de hoogte van onze zoektocht.

Op woensdag is in Hendrik-Ido-
Ambacht de weekmarkt. Er zijn nog 
wat kramen beschikbaar voor bij-
voorbeeld stoffen, lederwaren of sie-
raden. Kruiden en stroopwafels. Of 
telefoonhoesjes, fietsonderdelen of 
gereedschap. Tussen 09.00 en 15.00 

uur biedt de parkeerplaats achter 
winkelcentrum ‘De Schoof’ ruimte 
aan maar liefst 64 kramen.

Wilt u meer weten of u meteen aan-
melden voor een standplaats? Mail 
dan naar stadsmarkten@dordrecht.nl.

Inloopochtend over dementie

Wie is de beste burgemeester 
voor Hendrik-Ido-Ambacht?

Met een kraam op de 
weekmarkt?
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Om 20.00 uur
Raadsvergadering

Om 20.00 uur
Commissie WOS

Om 20.00 uur
Commissie RZ-
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
Jantje Beton
6 tot en met 11 maart 2023

Werk in de wijk

 Inrichten Waterbusplein,
 tot en met maart 2023.

 Veersedijk afgesloten t.h.v.
 no. 49;

 bouw woningen tot 30 juni 
2023; bedrijven zijn bereikbaar 
van no. 49 - 79; omleidings-
routes zijn ingesteld.

 Burgemeester Jonkerkade;
 vervangen brug in het verlengde 
Pompe van Meerdervoortsingel;

 6 t/m 10 maart 2023; kort-
durende verkeershinder en 
fietsverkeer richting De Vol-
gerlanden wordt op bepaalde 
momenten omgeleid door het 
parkje. 

 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.

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

• Kappen van 5 vergunningsvrije 
bomen locatie Toepad 1 - 11 en 
herplanten van 3 sierkersen; 
kappen van 1 vergunningsvrije 
boom t.h.v. Olykamp 7 (meer 
informatie op 
www.h-i-ambacht.nl/bomenkap).

• De Volgerlanden; De Straatjes; 
werkzaamheden woonrijp ma-
ken tot medio juni 2023. Gefa-
seerde uitvoering aansluitend 
op de geplande opleveringen 
van de projectwoningen. Mo-
gelijk enige overlast voor de 
nieuwe bewoners.
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Openbare raadsvergadering maandag 6 maart 2023
Op 6 maart a.s. vindt er een raads-
vergadering plaats. Deze vergade-
ring start om 20.00 uur en zal ook 
digitaal te volgen zijn. U kunt als 
publiek via de website van de ge-
meente de vergadering in beeld en 
geluid volgen: https://hendrikidoam-
bacht.raadsinformatie.nl/ 

Op de agenda staan de vaste pun-
ten: opening, vaststelling van de 
agenda, spreekrecht burgers, vra-
genhalfuurtje raadsleden, notulen 
vorige raadsvergadering, lijst van 
ingekomen stukken en eventuele 
mededelingen en de sluiting.

Op grond van de adviezen van de 
raadscommissies zijn de raadsvoor-
stellen onderverdeeld in hamerstuk-
ken (H) en bespreekstukken (B). De 
raad behandelt de volgende voor-
stellen:

1.  Opening
2.  Vaststelling van de agenda
3.  Spreekrecht inwoners
4.  Vragenhalfuurtje raadsleden
5.  Notulen raadsvergadering
  6 februari 2023
6.  Lijst van ingekomen
  stukken en mededelingen
7.  Voorstellen Algemeen

  Bestuurlijke Aangelegen-
  heden - Financiën
7.1 H Zienswijze oprichting
  Stichting waarborgfonds
  veiligheidsregio’s
8.  Voorstellen Welzijn,
  Onderwijs en Sociale Zaken
8.1 H Zienswijze ingroeiperiode
  kostenverdeling GR Sociaal
9.  Voorstellen Ruimtelijke
  Zaken - De Volgerlanden
9.1 B Achtste herziening
  exploitatieplan
  De Volgerlanden-Oost
10.  Comptabiliteitsbesluiten
11.  Sluiting

U kunt de stukken via de gemeente-
site inzien: www.raad.h-i-ambacht.nl. 
In het scherm kunt u klikken op ‘Ver-
gaderstukken’.

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 
vergadering te melden bij de grif-
fier. De griffier is bereikbaar via te-
lefoonnummer 14 078 en per e-mail 
gh.logt@h-i-ambacht.nl. Geef hierbij 
uw naam, (mail)adres, telefoonnum-
mer en het onderwerp door waar-

over u iets wilt zeggen.

Tijdens de vergadering krijgt u maxi-
maal vijf minuten 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 op de 
gemeentesite.

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 ZORG

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam

• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam

• Druivengaarde 15, sociaal wijkteam

Melding activiteitenbesluit milieubeheer voor oprichten expeditiebedrijf 
Nijverheidsweg 62
Zaaknummer Z-23-421748
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ont-
ving een melding op grond van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer voor 
het oprichten van een expeditiebe-
drijf op de locatie Nijverheidsweg 62 

in Hendrik-Ido-Ambacht.

Waarom publiceert de gemeente dit 
bericht?
Een melding wordt bij de gemeente 
gedaan om toestemming te krijgen 

om iets te bouwen, verbouwen, slo-
pen, kappen of aan te leggen. Met 
dit bericht laat de gemeente u weten 
dat er misschien iets verandert in uw 
omgeving. Een melding leidt niet tot 
een besluit. Tegen deze melding kunt 

u geen bezwaar indienen. Deze pu-
blicatie betreft slechts een wettelijk 
verplichte bekendmaking.

Hebt u vragen?
U kunt de melding bekijken en hier-

over vragen stellen aan de gemeen-
te. Dit kan via het telefoonnummer 
14078.

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.

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).

Officiële publicaties

Verkeersbesluiten**
Kreek, gehandicaptenparkeerplaats | Bezembinder, gehandicaptenparkeerplaats | Aelbert 
Cuyplaan, elektrische laadvoorziening | Hooftwijk, elektrische laadvoorziening | Olykamp, 
elektrische laadvoorziening | Moerasvaren, elektrische laadvoorziening | Ring, elektrische 
laadvoorziening | Duizendschoon, elektrische laadvoorziening | Fonteinkruid, elektrische 
laadvoorziening.

Verleende besluiten APV en bijzondere wetten**
Duizendschoon 27, rectificatie: plaatsen telekraan | Gerard Alewijnstraat 20-126 plaatsen 
bouwobjecten | Dadelgaarde t.h.v. 29, plaatsen bouwobjecten | gemeente, plaatsen 
driehoeksborden | Onderdijkse Rijweg, leggen laagspanningskabel | Sikkel, leggen LS kabel.

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunningen*
Beatrixhof 28, vervangen voordeur | Nibbelinkstraat 57, bouwen aanbouw | Jan Wissenlaan 5, 
uitbreiden Kindcentrum De Tweestroom.

Verleende omgevingsvergunningen**
Achterambachtseweg 14, afwijken bestemmingsplan uitbreiding woning | Klompenmakers 2, 
realiseren woning.

Ingetrokken omgevingsvergunningen op eigen verzoek*
Krommeweg nabij nummer 12, realiseren 2 woningen.

Geweigerde omgevingsvergunning**
Van Polanenstraat 31, plaatsen zonnepanelen.

Besluiten verlenging beslistermijn**
Marijke-, Willem de Zwijgerstraat en Christinastraat | nieuwbouw grondgebonden woningen | 
Veersedijk 211, bouwen woning.

* 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 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.


