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Cascade als multifunctionele ont-
moetingsplaats voor alle inwoners; 
het culturele hart van Ambacht. 
Dat is de wens van de gemeente 
en Stichting Cascade voor Cascade. 
Een architect heeft de eerste ideeën 
hiervoor uitgewerkt. We willen deze 
plannen graag met u delen en uw 
reactie horen. We nodigen u dan 
ook van harte uit voor een informa-
tieavond op woensdag 22 februari. 

De avond begint met een toelich-
ting op de toekomstplannen en het 
dienstverleningsconcept van Cas-
cade door Marjet van Os, directeur 
van Cascade. Daarna laat Roel ten 
Bras (architect van TenBrasWestin-
ga) tekeningen zien waarin de eer-
ste ideeën van de gemeente, Stich-
ting Cascade en partners voor een 
vernieuwd Cascade zijn uitgewerkt. 
U kunt uw reactie geven en vragen 
stellen.

Uniek moment
Door de leeftijd van het gebouw 
heeft Cascade komende jaren groot 
onderhoud nodig. Daarnaast moet 
de overheid al haar gebouwen op 
den duur (bijna) energieneutraal 
maken. Omdat het gebouw van de 
gemeente is, geldt dit ook voor 
Cascade. De combinatie van het 
noodzakelijke groot onderhoud, de 
opdracht overheidsgebouwen (bijna) 
energieneutraal te maken én de am-
bitie van Cascade als cultureel hart 
van Ambacht, zorgen voor een uniek 
moment om het gebouw en haar di-
recte omgeving op meerdere gebie-
den te verbeteren.

Komt u ook naar de informatie-
avond?
Wanneer: woensdag 22 februari  
Waar: Cultureel Centrum 
 Cascade, Hoge Kade 50
Hoe laat: 19.00 – 20.30 uur
 inloop vanaf 18.45 uur

Inkoopactie hybride warmtepompStembureaus verkiezingen 
op 15 maart

Hybride warmtepompen hebben altijd een binnenunit (bijvoorbeeld naast 
de Cv ketel, zie foto) en meestal een buitenunit.

Een tekening van hoe een vernieuwd Cascade eruit zou kunnen komen te zien. ©TenBrasWestinga

Energiezuinig wonen is steeds po-
pulairder. Logisch, want het is goed 
voor het milieu en voor uw porte-
monnee. Een hybride warmtepomp 
zorgt voor een besparing van 50 tot 
80% op uw gasverbruik en ener-
giekosten. Maak nu gebruik van de 
inkoopactie van het Regionaal Ener-
gieloket.

Allereerst dit: een hybride warmte-
pomp is niet voor alle koopwoningen 
geschikt. Vaak wel voor woningen 
die gebouwd zijn na 1980 en an-
dere goed-geïsoleerde woningen. De 
betrouwbare installateur bespreekt 
telefonisch met u of een hybride 
warmtepomp voor uw woning ge-
schikt lijkt. Zo ja, dan maakt hij een 
afspraak om de woning te bekijken 
en krijgt u een persoonlijke offerte. 
U zit nergens aan vast en beslist zelf 
of u de hybride warmtepomp laat 
installeren. U kunt zich tot en met 
zondag 26 maart 2023 inschrijven.

Inschrijven online informatieavond 
Op dinsdag 21 februari van 19.30 
tot 20.30 uur is er een online-
informatieavond over de voor- en 
nadelen van hybride warmtepom-
pen. Inschrijven voor deze avond 
en/of voor de inkoopactie kan via 
.regionaalenergieloket.nl/acties of 

via de bijgaande QR-code.
Hebt u vragen? Neem gerust contact 
op met het Regionaal Energieloket 

via 088 – 525 41 10 of 
projecten@regionaalenergieloket.nl.

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de 
verkiezingen voor de Provinciale Sta-
ten en Waterschappen. Dit jaar kunt 
u niet eerder stemmen in de dagen 
ervoor. U kunt dus alleen op de ver-
kiezingsdag zelf stemmen.

Overzicht stembureaus
U kiest zelf in welk stembureau in 
Hendrik-Ido-Ambacht u gaat stem-
men. De stembureaus zijn open van 

7.30 uur tot 21.00 uur. Alle stembu-
reaus in de gemeente zijn toeganke-
lijk voor mindervaliden. Bij het ge-
meentehuis is een stemmal aanwezig 
voor kiezers die slechtziend of blind 
zijn. Het kan voorkomen dat de plek 
van een stembureau kort voor de ver-
kiezingen nog verandert. Als dit zo is, 
dan leest u dat op 
www.h-i-ambacht.nl/verkiezingen.

Overzicht stembureaus

Gemeentehuis Weteringsingel 1

Emmastaete Emmasingel 12G

SOL Admiraal (obs De Bron) Admiraal de Ruyterlaan 1

St. Hervormde Jeugdfederatie Vijverhof 10

Wielstaete van Kijfhoekstraat 146

Gereformeerde Kerk Open Hof Schildmanstraat 72 A

OBS De Bron Bekestein 50

Wooncomplex De Kruidhof Kruidhof 3

Postduivenhoudersvereniging Reeweg 89
De Luchtbode

Wijkgemeente De Ark Olijfgaarde 12

Flatgebouw De Zalmhaven Zalm 84

Zorgorganisatie De Blije Borgh Gerard Alewijnsstraat 18

Sporthal De Sophiahal A Sophiapromenade 9, begane grond

Sophiastaete Druivengaarde 19

Yulius – De Volgerlanden Elzengaarde 144

Sporthal De Sophiahal B Sophiapromenade 9, sportzalen

De Voorn Voorn 10

Kijk voor meer informatie over de verkiezingen op 
www.h-i-ambacht.nl/verkiezingen.

Ook iets voor uw woning?

Informatiebijeenkomst toekomstplannen Cascade 

Zitting gemeentelijk stembureau
Op 16 maart 2023 stelt de gemeente 
een gemeentelijk stembureau (GSB) 
in. Dit is voor de verkiezing van de 
leden van de Provinciale Staten van 
Zuid-Holland en voor het algemeen 
bestuur van het waterschap Holland-
se Delta op 15 maart 2023.

Het GSB zit op het gemeentehuis 
(Weteringsingel 1) en heeft een zit-
ting op donderdag 16 maart 2023 
vanaf 09.00 uur. Als het GSB de 
werkzaamheden niet op donderdag 
16 maart 2023 afrondt, dan verdaagt 

zij de zitting. In dat geval hervat het 
GSB de zitting op hetzelfde adres 
op vrijdag 17 maart 2023. De zitting 
start dan weer om 09.00 uur.

Het GSB controleert tijdens deze 
openbare zitting de processen-ver-
baal. Deze zijn opgemaakt na het tel-
len van de stemmen van de verkie-
zingen van 15 maart 2023. Dit geldt 
voor de verkiezing van de leden van 
de Provinciale Staten van Zuid-Hol-
land en voor de verkiezing van de 
leden van het algemeen bestuur van 

het waterschap Hollandse Delta.

Wanneer het GSB fouten vaststelt, 
zal het de stembus waar het om gaat 
opnieuw laten tellen. Na alle contro-
les maakt de voorzitter van het GSB 
in het gemeentehuis de uitkomsten 
van de tellingen bekend. Ook maken 
zij van elke verkiezing een proces-
verbaal met de uitslag.

Meer informatie
Meer informatie over de verkiezingen 
staat op h-i-ambacht.nl/verkiezingen. 
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20 fe
b

21 fe
b

22 fe
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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
Geen collectes
van 13 t/m 18 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 t.h.v. no. 
49; bouw woningen tot 30 juni 
2023; bedrijven zijn   bereik-
baar van no. 49 – 79; omlei-
dingsroutes zijn ingesteld.

  Druivengaarde thv no. 38;
straatgedeelte van no. 38 – 50 
afgesloten in verband met 
verwijderen oude gasleiding; 
10 februari.   

  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 t.h.v. 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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Offi ciële publicaties woensdag 8 februari 2023

Naamgeving De Volgerlanden Oost de Erfjes en de Hofjes

Melding activiteitenbesluit milieubeheer voor het oprichten van een garagebedrijf 
op de locatie Nijverheidsweg 75 Hendrik-Ido-Ambacht

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij hebben besloten:
1. In te stemmen met de lijst van straatnamen voor het toekennen van straatnamen in De 

Erfjes en De Hofjes in De Volgerlanden.
2. In te stemmen met het voorstel voor benoeming van straatnamen in het gebied De Erfjes 

in De Volgerlanden. 

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kunt u binnen zes weken na de datum van dit 

besluit een gemotiveerd bezwaarschrift daartegen indienen bij het college van burgemeester 
en wethouders, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht.

De op het besluit betrekking hebbende stukken liggen gedurende een periode van zes 
weken ter inzage in de publieksruimte van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-
Ido-Ambacht.

De Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft een melding op grond van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer ontvangen. De melding is gedaan voor het oprichten van een garagebedrijf op 
de locatie Nijverheidsweg 75 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, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat de gemeente u weten dat 
er misschien iets verandert in uw omgeving.

Wanneer neemt de gemeente een besluit over de melding van de activiteit?
Een melding leidt niet tot een besluit. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden 
ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.

Hebt u vragen over de melding van de activiteit?
U kunt de melding bekijken en hierover vragen stellen. Hiervoor kunt u contact opnemen 
met de gemeente. 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.

Omgevingsvergunning van rechtswege**
Nijverheidsweg 41, aanbrengen reclame.
Verleende besluiten APV en bijzondere wetten**
Gemeente, plaatsen driehoeksborden | Louwersplein, vaste standplaatsvergunning.
Verleende omgevingsvergunningen**
Admiraal de Ruyterlaan 1, werkzaamheden SOL Admiraal | Van Godewijckstraat 2, plaatsen 
dakkapel/voordakvlak | Ring 382, plaatsen dakkapel/voordakvlak.
Besluit verlenging beslistermijn**
Klompenmakers 2, realiseren nieuwe 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.
*** 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).

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


