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Zeker weten dat u NL-Alert ontvangt?
Laad hem op en laat hem aan!
Een grote brand, een gifwolk, naderend noodweer: u moet er niet aan
denken, maar als het gebeurt wilt
u op tijd weten wat er aan de hand
is. Wat u dan het beste kunt doen,
waar u informatie vindt, hoe u anderen kunt helpen. NL-Alert waarschuwt en informeert u over noodsituaties via uw mobiele telefoon.
Hoe werkt NL-Alert?
NL-Alert ontvangt u op uw mobiele
telefoon. U hoeft hiervoor niets in te
stellen, het werkt automatisch. Het
is gratis en anoniem, uw telefoonnummer blijft onbekend. Wel moet
uw mobiel opgeladen zijn én aan
staan om NL-Alert te ontvangen. Als
er een NL-Alert binnenkomt, hoort
u een hard en doordringend alarmgeluid. Dat klinkt anders dan een
normaal bericht. Staat uw mobiel
uit, dan mist u het NL-Alert. NL-Alert
wordt alleen tijdens de noodsituatie
verstuurd en komt niet binnen wanneer u uw mobiele telefoon op een
later moment weer aanzet. Dan mist

u bijvoorbeeld een waarschuwing
om ramen en deuren te sluiten.
NL-Alert testbericht
Wilt u weten hoe het is om een NLAlert te ontvangen? Op maandag 7
juni rond 12:00 uur zendt de overheid een NL-Alert testbericht uit. Zo
ervaart u hoe een NL-Alert klinkt en
eruit ziet.
Alarmeringssirene
Naast het NL-Alert kennen we ook
de waarschuwing per sirene. Deze
gaat af bij acuut gevaar. Ga dan
direct naar binnen, sluit ramen,
deuren en ventilatiesystemen en
luister naar de regionale rampenzender Radio Rijnmond. Deze sirene
testen we in heel Nederland iedere
eerste maandag van de maand om
precies 12.00 uur. De eerstvolgende
sirenetest is net als het testbericht
van NL-Alert op maandag 7 juni. Op
Twitter kunt u nieuws volgen van
de Veiligheidsregio ZHZ en Ambacht
Veilig: @VRZHZ en @ambachtveilig.

Meer informatie over NL-Alert vindt u op www.nl-alert.nl.

Afval

Ontvang tips voor een
Week zonder Afval
Ook al leveren we een groot deel van
ons afval gescheiden in om het te
laten recyclen, het is nog veel beter
om de berg afval te verkleinen. Met
een paar simpele tips hebt u met
gemak een legere vuilniszak. Tot en

met 6 juni is het de landelijke Week
Zonder Afval. Doet u mee met de tips
om minder weg te gooien? Kijk voor
tips en inspiratie op
weekzonderafval.nl.

Sociaal
Startersbeurs
Drechtsteden
Ben jij tussen de 18 en 26 jaar,
klaar met je opleiding (mbo-2
of hoger) en op zoek naar een
baan? En woon je in de Drechtsteden? Dan is de Startersbeurs
Drechtsteden misschien wel iets
voor jou!

Zwerfafval, een bron van ergernis voor veel mensen. Onlangs startte een inwoonster het initiatief om het Sandelingenpark zwerfafval vrij te maken. Dit bleek zo succesvol dat afgelopen zaterdag de overstap is gemaakt naar
het Baxpark. Met een aantal inwoners prikte wethouder Ralph Lafleur de nodige blikjes, papiertjes en ander
zwerfval uit het park.

De Startersbeurs is een nieuwe
regeling en biedt je de kans om
gedurende maximaal zes maanden werkervaring op te doen in
een bedrijf naar eigen keuze.
Meer informatie? Kijk op de website van de Starterbeurs: http://
bit.ly/StartersbeursDrechtsteden.
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23

05

juni
juni

22

Om 20.00 uur
Commissie RZ –
De Volgerlanden
Online te volgen

juni

21

Om 20.00 uur
Commissie WOS
Online te volgen

Om 20.00 uur
Commissie ABA –
Financiën
Online te volgen

juli

07

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen

juni

Agenda

Werk in de wijk

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen

1

Ambachtsezoom: bouw- en
woonrijp maken toekomstig
bedrijvenpark. Eind december
2021.

•

•
2

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

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram

3

wat hoort er bij plastic?
doe de check:

3x ja? Dan hoort het bij plastic,
blik & drinkpakken.

•

Uitzonderingen
Spuitbussen, deze horen bij restafval.

•

Epilepsie NL
van 7 t/m 12 juni 2021

Werkzaamheden Van Assendelftgaarde en de Halfweg,
project Kruiswiel fase 3,
tot 2e week oktober 2021.

•

•
4

• is het een verpakking?
• is het leeg?
• komt het uit keuken of badkamer?

Collecte

Inrichten Waterbusplein, tot
voorjaar 2022.

Molenwerf 2 t/m 12, herstraatwerkzaamheden, woningen
bereikbaar via loopschotten;
31 mei tot half juni 2021
Overige werkzaamheden, op
diverse plaatsen:
Veegwagen, maaien en
schoffelen in hele gemeente,
doorlopend;
Controle en snoei van alle
bomen: februari 2020 - eind
2022;

•

Omgeving Burg. Van Akenwijk,
aanbrengen damwanden en
graven watergangen-naar
verwachting eind juni gereed;
Rondom Perenlaantje, aanbrengen drainagesysteem en
viertal gestuurde boringen;
naar verwachting eind juni
gereed;
Werkzaamheden aan diverse
beschoeiingen in de gemeente
– loopt door in juni.
Diverse locaties – rijdende
afzetting van GKB in verband
met snoeiwerkzaamheden.
Noodkap van 27 bomen op
diverse locaties (zie onze website bit.ly/bomengemeentehia).

De Volgerlanden-Oost
• aanbrengen voorbelasting De
Erfjes (zuid) en de Hofjes, tot
eind juni.
• De Laantjes, woonrijpmakentot november 2021.
• De Straatjes, bouwrijpmaken
tot november 2021.

hvcgroep.nl/plastic

Eigenaar aanhanger gezocht

Regionale Energiestrategie

Op het Banckertplein staat al weken een aanhanger met kenteken
TP-BV-79. Dit kenteken is van een
gesloopt voertuig, waardoor wij de
eigenaar niet hebben kunnen achterhalen. Ook op andere manieren konden wij de eigenaar niet vinden. Dit
is een laatste oproep voor de eigenaar om zich te melden bij de BOA’s
van onze gemeente via 14078. We
verwijderen de aanhanger als deze er
na 10 juni 2021 nog staat. De kosten
hiervan verhalen we op de eigenaar,
als deze alsnog bekend wordt.

De Drechtsteden willen in 2030 samen 0,37 terawattuur (TWh) aan
duurzame elektriciteit opwekken
door zon of wind. Dat is 1,1% van de
landelijke opgave. Dat doen we vooral met zon op grote daken en deels
door zonnevelden en windenergie
in restruimtes en op vier locaties in
de regio. Ook wil de regio 12.00025.0000 woningen aardgasvrij maken, van de landelijke opgave van
1,5 miljoen.
De regio beschrijft dit in de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES), die
zij - net als de andere energieregio’s
in Nederland - in juli moet aanbieden
aan het Rijk. De afgelopen maanden
is allerlei onderzoek gedaan en inwoners, deskundigen en andere be-

langhebbenden dachten mee over
deze RES. Het document ligt nu ter
besluitvorming voor bij de zeven
gemeenteraden en de besturen van
de Waterschappen en de Provinciale
Staten. Op 5 juli staat dit document
op de agenda van onze gemeenteraad.
De volledige RES 1.0 vindt u op:
www.drechtstedenenergie.nl/res.
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Openbare raadsvergadering maandag 7 juni 2021
Op maandag 7 juni vindt er een
raadsvergadering plaats. Deze digitale vergadering start om 20.00 uur.
U kunt als publiek de vergadering
in beeld en geluid volgen via onze
website: https://hendrikidoambacht.
raadsinformatie.nl/.
Op de agenda staan de volgende
vaste punten: opening, vaststelling
van de agenda, spreekrecht burgers,
vragenhalfuurtje raadsleden, notulen vorige raadsvergadering, lijst
van ingekomen stukken en eventuele mededelingen en de sluiting.

stellen onderverdeeld in hamerstuk- 7.2 D Langetermijn financiering
Stedin Holding N.V.
ken (H) en debatstukken (D).

9.3 H Zienswijze jaarstukken 2021
en begroting 2022 Gevudo

De raad behandelt de volgende 8. Raadsvoorstellen Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken
voorstellen:

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

7. Raadsvoorstellen Algemeen
Bestuurlijke Aangelegenheden –
Financiën

7.1 H Zienswijzen jaarstukken
2020 en begroting 2022 de GR
Drechtsteden en GR Veiligheidsregio, GR Bureau Openbare Verlichting, GR Natuur- en Recreatieschap
IJsselmonde, Omgevingsdienst ZHZ,
GR Dienst Gezondheid & Jeugd en
Op grond van de adviezen van de
Drechtwerk
raadscommissies zijn de raadsvoor-

Officiële publicaties

8.1 D Rekenkamerrapport Sportief
Hendrik-Ido-Ambacht
8.2 H Vaststellen beleidskader
Onderwijsachterstandenbeleid
9. Raadsvoorstellen Ruimtelijke
Zaken – De Volgerlanden
9.1 D Grondexploitatie Bedrijvenpark Ambachtsezoom 2021
9.2 D Grondexploitatie De Volgerlanden 2021

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
griffier. De griffier is bereikbaar via
telefoonnummer 14 078 en e-mail
gh.logt@h-i-ambacht.nl. Geef hierbij

uw naam, (mail)adres, telefoonnummer en het onderwerp door waarover u iets wilt zeggen.
Tijdens de vergadering krijgt u maximaal 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 in de
gemeentegids en op de gemeentesite.
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Definitieve beschikking Vrouwgelenweg 119 Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend dat zij in het kader van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (met gebruikmaking van
artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3°
Wabo) vergunning hebben verleend
voor de volgende activiteiten:

bijbehorende stukken liggen vanaf
28 mei 2021 zes weken ter inzage.
U kunt de stukken inzien op:
- www.ruimtelijkeplannen.nl Het
planidentificatie nummer is:

weken na de dag waarop deze ter
inzage is gelegd. Dit kan bij Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht
team B (Postbus 50951, 3007 BM
Rotterdam).

Daarvoor heeft u een elektronische
handtekening (DigiD of e-Herkenning) nodig. Kijk op de genoemde
website voor de precieze voorwaarden.

Het beroepschrift moet zijn voorzien
van een handtekening en in elk geval bevatten: de naam en het adres
van de indiener, de dagtekening,
een omschrijving van het besluit
waartegen het beroep is gericht en
de gronden van het beroep. Voor de
behandeling van het beroep wordt
door de rechtbank een bedrag aan
griffierecht geheven.
U kunt ook digitaal beroep instellen
bij genoemde rechtbank via http://
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Voorlopige voorziening
De beschikking treedt in werking
nadat de termijn voor het indienen
van een beroepschrift is verstreken.
Het indienen van een beroepschrift
houdt de werking van het besluit
niet tegen. Hebben u of andere
belanghebbenden er veel belang
bij dat dit besluit niet in werking
treedt, dan kan een belanghebbende, die een beroepschrift heeft
ingediend, de voorzieningenrechter

NL.IMRO.0531.pb22Vrouwgelenw119-3001

- Op de gemeentelijke website
http://bit.ly/bouwplanHIA

- Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a
Wabo)
- Planologisch afwijken (art. 2.1, lid
1 onder c Wabo)
Voor de bouw van een vervangende woning op het perceel Vrouwgelenweg 119 te Hendrik-Ido-Ambacht.

Beroep instellen
De aanvrager en belanghebbenden,
die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen de ontwerpbeschikking of aan wie redelijkerwijs
niet kan worden verweten dit niet
te hebben gedaan, kunnen tegen
deze beschikking op grond van de
Stukken inzien
Algemene wet bestuursrecht een
De aanvraag, de beschikking en de beroepschrift indienen binnen zes

van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus 50951,
3007 BM Rotterdam) verzoeken om
een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de
behandeling van het verzoek wordt
een bedrag aan griffierecht geheven.
U kunt ook digitaal een verzoek om
voorlopige voorziening instellen bij
genoemde rechtbank via de website
van De Rechtspraak (www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/ Rechtszaak-starten). Daarvoor
heeft u een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.
Kijk op de genoemde website voor
de precieze voorwaarden.

Bekendmaking Wet Milieubeheer Veerweg 65
Op 13 april 2021 ontvingen wij gegevens in het kader van het “Activiteitenbesluit milieubeheer”. Het gaat
over het veranderen van de inrichting, zijnde een op- en overslagbedrijf in gebuikte metalenvoorwerpen

en schroot, gelegen aan de Veerweg
65 te Hendrik-Ido-Ambacht. De verandering betreft de toevoeging van
een nieuwbouw opslagloods en kantoor. Deze melding is afgehandeld
onder zaaknummer Z-21-389827.

Indien daaraan behoefte bestaat
kunt u, onder verwijzing naar het
zaaknummer, inlichtingen inwinnen
bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (078 – 7708585).

dienst Zuid-Holland Zuid vestigt er burgemeester en wethouders van
de aandacht op dat deze bekend- Hendrik-Ido-Ambacht
making uitsluitend een informatief
namens dezen, de directeur Omgekarakter heeft.
vingsdienst Zuid-Holland Zuid
Dordrecht,

De directeur van de Omgevings-

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten
Verleende besluiten**
Adres

Omschrijving

Datum activiteit

Datum bekendmaking

Willem de Zwijgerstraat
(achterzijde LIDL)
Rijksstraatweg

het plaatsen van een tijdelijk bouwdepot (containers, keet, dixi)

28 mei tot 4 juni 2021

26 mei 2021

het leggen van een laagspanningskabel door Stedin Netten BV

10 mei tot 01 oktober 2021

2 juni 2021

Sophiapromenade
Rijksweg A16

het leggen van een OV kabel door Stedin Netten BV
het leggen/verwijderen van midden- en laagspanningskabels
door Stedin Netten BV

14 juli tot 31 december 2021
3 mei 2021 tot 31 mei 2022

2 juni 2021
2 juni 2021

Antoniuslaan

het leggen van een OV kabel door Stedin Netten BV

5 mei tot 31 december 2021

2 juni 2021

Officiële publicaties
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Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten
Verleende besluiten**
Adres

Omschrijving

Datum activiteit

Datum bekendmaking

Het Tasveld

het verwijderen van een LD gasleiding door Stedin Netten BV

7 juni 2021 tot 7 juni 2022

2 juni 2021

Vrouwgelenweg

het verwijderen van een laagspanningskabel door Stedin Netten BV

1 juni tot 30 juni 2021

2 juni 2021

Vrouwgelenweg

het leggen van een laagspanningskabel door Stedin Netten BV

23 augustus 2021 tot 22 augustus 2022

2 juni 2021

**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.

Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Graaf Willemlaan 9
Zoutziedersstraat 1

plaatsen opbouw op aanbouw
bouwen opbouw en dakkapel

bouwen
bouwen

29 april 2021
27 april 2021

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning op eigen verzoek *
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Ambachtsezoom, kavel Omega 8

realiseren tankstation(ongefaseerd) voor wegverkeer, wascentrum
inclusief aflevering waterstof en bouwen bedrijfspand

bouwen

26 mei 2021

Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Hark 9

plaatsen dakkapel voorzijde

bouwen

28 mei 2021

Isaac Sweerslaan 25

plaatsen dakkapel voorzijde

bouwen

27 mei 2021

Het Jaagpad 1
plaatsen damwand, verlengen duiker en maken uitrit
		

bouwen, planologisch afwijken,
uitweg maken, hebben of veranderen

27 mei 2021

Thorbeckestraat 63

draairaam en klepraam in voorraam maken, begane grond

bouwen

27 mei 2021

Vrouwgelenweg 98

bouwen woning (met vergunningsvrije aanbouw en veranda)

bouwen

26 mei 2021

Geweigerde omgevingsvergunning**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Amandelgaarde 30

maken extra uitweg

uitweg maken, hebben of veranderen

25 mei 2021

Besluit omgevingvergunningsvrij plan **
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Kreek 18

aanbouw aan zijkant van woning

bouwen

28 mei 2021

Besluit verlenging beslistermijn**
Op 25 mei 2021 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie Emmasingel 25, ingediend op 30 maart 2021
voor het plaatsen van een airco-unit in de voortuin, te verdagen tot uiterlijk 6 juli 2021.

Besluit verlenging beslistermijn**
Op 26 mei 2021 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie Rijksstraatweg ongenummerd, kavel E, ingediend op
9 maart 2021 voor het bouwen van een vrijstaande woning, te verdagen tot uiterlijk 21 juli 2021.

Besluit verlenging beslistermijn**
Op 27 mei 2021 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie De Straatjes C2.2, ingediend op 17 december 2020
voor het bouwen van 37 woningen “project Het Oude Ambacht”, te verdagen tot uiterlijk 9 juli 2021
* 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) op telefoonnummer 14 078.

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

INLOOPPUNTEN
(zie www.sophia.nl voor openingstijden)

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE
www.fixi.nl
Bij spoed, ook buiten kantoortijden (078) 770 8100

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam
• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam
• Tromplaan 49, sociaal wijkteam

