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Bescherm uw keyless entry
auto
Haal een sleutelbox op
Burgemeester Jan Heijkoop demonstreerde maandagmiddag in het
gemeentehuis de sleutelbox voor
auto’s met keyless entry. De gemeente wil namelijk bijdragen aan
een veilige woonomgeving. Ook het
terugdringen van het aantal autodiefstallen hoort daarbij. De hoeveelheid auto’s met keyless entry
oftewel een contactloze autosleutel,
neemt toe. Autodieven spelen daar
handig op in door, met relatief eenvoudig apparatuur, het signaal van
de sleutel naar de auto te kopiëren
of door te zenden.
Autodiefstallen en preventie
Met de zogenaamde sleutelbox wordt
de kans op autodiefstal verminderd.
Als de sleutel na gebruik hierin wordt
opgeborgen, dan kan het signaal van
de sleutel niet worden gekopieerd
of worden doorgezonden. Hierdoor
neemt de kans op diefstal af.
Het systeem is niet waterdicht. Als
u bijvoorbeeld op pad bent en de
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sleutel niet in de sleutelbox opbergt, dan kunnen autodieven uw
signaal opvangen en kopiëren. Voor
andere beveiligingsmogelijkheden
kunt u terecht bij uw autodealer.
Ontvang ook een sleutelbox
De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
geeft als preventieactie een aantal
sleutelboxen weg. Burgemeester Jan
Heijkoop: “Op deze manier dragen
inwoners zelf bij aan een vermindering van het aantal autodiefstallen. En dat is mooi, want het zorgt
ook voor een veilig(er) Hendrik-IdoAmbacht.” Op die manier willen we
het aantal autodiefstallen in onze
gemeente verder terugdringen. Wilt
u ook een sleutelbox ontvangen?
Ga dan met uw autosleutel met keyless entry naar de receptioniste in
het gemeentehuis. Op vertoon van
uw sleutel ontvangt u een sleutelbox. Het gemeentehuis is open op
maandag tot en met donderdag van
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van
08.30 - 16.00 uur.

Burgemeester Jan Heijkoop overhandigde de eerste sleutelbox aan een inwoner van Hendrik-Ido-Ambacht.

Verkiezingen

20 maart stemmen:
Provinciale Staten en
Waterschap
Op woensdag 20 maart kunt u
naar de stembus, want dan mag u
stemmen voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland en voor Waterschap Hollandse Delta. U hebt
daar ook iets over te zeggen, maar
waar staan ze voor?
Provinciale Staten
houden zich bezig met onder andere:
Ruimtelijke ordening (Waar moeten
natuurgebieden, bedrijventerreinen
en woonwijken aangelegd worden?)
Cultuur (Behoud van monumenten,
ondersteuning bibliotheken, enzovoort)
Eerste Kamer (De leden van de
Eerste Kamer worden gekozen
door de leden van de Provinciale
Staten.)
Met de andere stemmers beslist u
hoe de 55 zetels verdeeld worden
en dus wat voor beleid er gevoerd
wordt.

Waterschap Hollandse Delta
houdt zich bezig houden met onder andere:
Hemelwater (Regenbuien worden
steeds feller. Hoe worden de grote
hoeveelheden water die in korte tijd
uit de lucht komt vallen afgevoerd?)
Waterhuishouding (Wat moet het
maximaal waterpeil in de sloten
zijn, wat is de kwaliteit?)
Veilige dijken (Zijn ze sterk genoeg, hoe moeten ze sterker worden? Hoeveel wordt daarin geïnvesteerd en welke andere keuzes
maken we?)
Samen met de andere stemmers
beslist u hoe de 23 van de 30 zetels verdeeld worden en dus wat
voor beleid er gevoerd wordt.
Wilt u meer weten?
Kijk voor meer informatie dan op
https://bit.ly/watdoetwaterschap
en https://bit.ly/watdoetprovincie.
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Circulair Bedrijvenpark
Ambachtsezoom
Feestelijke start bouwrijpmaken
en kavelverkoop
Wie regelmatig langs de Ambachtsezoom rijdt, heeft de eerste bouwactiviteiten vast al gezien….. Tussen
de Ambachtsezoom, Langeweg en
De Baak ontwikkelt de gemeente
een kleinschalig, energieneutraal
en circulair bedrijvenpark. Er is ruim
15 hectare te koop als bedrijfskavels, variërend in grootte van 1.000
m2 tot 15.000 m2. Vandaag start de
verkoop.
Lokale ondernemers
Circulair bedrijvenpark Ambachtsezoom zoekt vooral lokale ondernemers, die willen investeren in
een duurzame toekomst. Maar ook
ondernemers van verder weg die
zich aangesproken voelen door het
duurzame karakter zijn welkom. Er
is ruimte voor 30 tot 50 bedrijven,
die samen zorgen voor 450 tot 750
arbeidsplaatsen.
Extra duurzaam
15 jaar geleden al ontstonden de
eerste plannen om in het voormalige tuindersgebied een bedrijventerrein te ontwikkelen. In 2016
besloot de gemeenteraad na een
inspirerend bezoek aan Park2020
in Hoofddorp om de ambities flink
op te schroeven en Ambachtsezoom
duurzamer te maken.

Circulair…
Alle materialen die gebruikt worden
voor gebouwen, straten en omgeving in bedrijvenpark Ambachtsezoom zijn 100% recyclebaar. Dit betekent dat de materialen van goede
kwaliteit zijn, een lange levensduur
hebben en telkens opnieuw gebruikt kunnen worden. Met 8 circulaire doelen creëren we meer biodiversiteit, verbeteren we water en
luchtkwaliteit en dragen we bij aan
de vermindering van co2 uitstoot.
Zo willen we bereiken dat we het
gebied beter achter laten dat het
nu is. Voor onze kinderen en kinds
kinderen.

Ondernemen in een prettige omgeving voor mens en natuur.

...is dat uitvoerbaar?
De kennis en inzichten op het gebied van circulariteit groeien nog
iedere dag. In het handboek Circulariteit is circulariteit vertaald in
concrete en uitvoerbare maatregelen. Daarnaast is volop ruimte
voor innovatie. Ondernemers die
een kavel kopen krijgen praktische
ondersteuning van een duurzaamheidsadviseur. André Flach, wethouder Economie: “Samen houden we
de ecologische voetafdruk van dit
bedrijvenpark zo klein mogelijk. Gewoon doen, dat vinden wij belangrijk in Ambacht”.

Meer informatie
Ga voor meer informatie en mogelijkheden naar de website van
bedrijvenpark Ambachtsezoom: www.ambachtsezoom.nl.
En volg @ambachtsezoom via Instagram:
www.instagram.com/ambachtsezoom

Flexibele kavelgrootte tussen 1.000 en 15.000 m2.

Veel water en groen

Gebouw als boom?

De ruggengraat van het bedrijvenpark is de 500 meter lange ecologische Middentocht met natuurvriendelijke oevers die het groenblauwe
hart van het plan vormt. Groene daken, groene gevels en bovengrondse
afvoer van overtollig hemelwater versterken het groenblauwe beeld. De
inrichting van het gebied met veel
water en groen is aantrekkelijk voor
verschillende dieren en planten. Het
is een inspirerende, gezonde en prettige omgeving om te werken en te
ontspannen.

Verbeteren van de waterhuishouding, meer biodiversiteit, een prettige werkomgeving voor de mensen
en energieneutraal. Dat zijn een paar
van de doelen die we stellen voor de
komende 10 jaar. Hoe we dat gaan
doen?
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ten voor vogels en insecten en zonnepanelen. Zo houd je regenwater
langer vast op je terrein (dat kan
je bijvoorbeeld gebruiken voor koeling). De planten zorgen voor schone
lucht en trekken vogels en insecten
aan die voedsel zoeken of nestelen.
En de zonnepanelen zetten licht om
Bijvoorbeeld door gebouwen te be- in schone energie. De groene omgeschouwen als bomen… met groene ving levert een fijne werkomgeving
daken, groene gevels, met nestkas- op.

De 500 meter lange ecologische middentocht.
18-03-19 15:43
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Eerste special: 20 jaar De Volgerlanden

Werk in de wijk

Dit jaar staan we met vier specials
stil bij de ontwikkeling van De Volgerlanden en bij de mensen die daar
wonen en werken. In deze editie van
de Brug vindt u de eerste special: 20
jaar De Volgerlanden.
Later dit jaar, namelijk in juni, september en december, vindt u de andere specials.
Wist u dat?
Als u de vier specials samenvoegt, dan
hebt u een bewaarexemplaar van 16 pagina’s over de jongste wijk in Ambacht!

Actualisatie gemeentegids
Akse Media is deze week gestart met
de adrescontrole voor de nieuwe gemeentegids. U wordt als organisatie/
vereniging per e-mail of telefonisch
benaderd om de gegevens te controleren en/of aan te passen.

voor 12 april:
- per e-mail: redactie@aksemedia.nl
(o.v.v. Gemeentegids Hendrik-IdoAmbacht)
- telefonisch: 0223-673010 (redactie
Akse Media)
- schriftelijk: Akse Media (t.a.v. GeU kunt ook zelf contact opnemen meentegids Hendrik-Ido-Ambacht),

Postbus 6033, 1780 KA Den Helder.
Staat uw organisatie/vereniging nog
niet in de gids? Meld u zelf dan
aan voor eventuele plaatsing in het
adressengedeelte.

Haal gratis compost op

1

Perzikengaarde tussen
Elzengaarde en Bongerd dicht;
aanleg definitieve bestrating
25 februari t/m 29 maart 2019

2

Fietspad na Havenhoofd Noordeinde; werkzaamheden
fietspad, overlast, straks een
betere doorstroming
3 september 2018 - maart 2019

9

Hoge Kade; nieuwbouw binnenbad zwembad De Louwert
Tot juni 2019

10

7

8

Op zaterdag 30 maart is het Landelijke Compostdag. Op deze dag
kunnen alle inwoners gratis compost
afhalen op locatie, die per gemeente
verschillend is. Door gratis compost
uit te geven, bedanken bedrijven en
de gemeente de inwoners voor het
goed scheiden van GFT-afval. Daarnaast maken ze kennis met compost:
een waardevol product voor zowel de
bodem als voor het milieu.
Het afhaalpunt in Ambacht is een
andere locatie dan u gewend bent.
Dit jaar kunt u uw compost afhalen
op de parkeerplaats achter het skatepark:

3

4

Waelneslaan;
herstraatwerkzaamheden
december 2018 tot eind
maart 2019

5

Zilverreiger tussen Vrouwgelenweg en Watersnip; aanleggen definitieve bestrating, weg
wordt gefaseerd afgesloten
25 februari t/m 22 maart 2019

Wanneer? 30 maart 2019
Hoe laat? 10.00 - 16.00 uur
6

Laten we GFT-afval op een zorgvuldige manier blijven scheiden.

Nieuwe vacature:
senior communicatieadviseur!
Bent u een senior communicatieadop het gebied van communicatie.
viseur en op zoek naar een goede - Kan snel netwerken met organibaan met veel vrijheid en een leuk
saties in de Ambachtse gemeenteam? Dan zoeken wij u!
schap en de regio.
- Beheerst de Nederlandse taal goed.
Onze nieuwe senior communicatie- - Weet hoe woorden en beelden
adviseur:
werken.
- Heeft aantoonbaar universitair - Heeft ervaring met communicatie
werk- en denkniveau, bij voorkeur
over complexe vraagstukken.

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is
een kleine organisatie. Met ruim 100
medewerkers zetten wij ons voortdurend in voor onze inwoners, ondernemers en instanties.
Wil u meer weten? Kijk dan op
www.h-i-ambacht.nl/vacatures.

Sophiapromenade naast het
gemaal Volgerlanden;
aanbrengen afsluiter put
Tot en met eind mei 2019

•

•

IJdenhove; werkzaamheden
rioolreconstructie
9 januari 2019 - eind mei 2019
Pompe van Meerdervoortsingel; aanpassing busroute;
bebording ter plaatse aanwezig
18 februari 2019 - eind april 2019
Ambachtsezoom; bouwrijp maken toekomstig bedrijvenpark
21 februari - medio juli
PC Hooftsingel vanaf de
Waelneslaan tot aan de Van
Godewijckstraat; rioleringswerkzaamheden
4 maart tot 18 maart 2019

Overige werkzaamheden, op
diverse plaatsen:
veegwagen, maaien en
schoffelen in hele gemeente
doorlopend;
snoeiwerkzaamheden
(beplanting); door heel de
gemeente.
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Diamanten huwelijk

Wethouder Sport Steven van Die (links) bezocht afgelopen maandag de nieuwbouw van het binnenbad van De
Louwert. Hij werd er rondgeleid door projectadviseur Peter Post. “Bijzonder om te zien hoe alles hier nu vorm
krijgt”, zei de wethouder na afloop.

Het echtpaar Slotboom-Kok was op maandag 4 maart zestig jaar getrouwd. Burgemeester Jan Heijkoop heeft hen op woensdag 13 maart gefeliciteerd met hun diamanten huwelijk. Het echtpaar heeft drie kinderen,
vijf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.

Nog beter afval scheiden?
Elke dag hebben wij afval van groente,
fruit en andere etenswaren. Van bijvoorbeeld aardappelschillen, klokhuizen en
visgraten tot aan etensresten die overblijven na een maaltijd. Dit afval hoort
in de GFT-mol thuis. Helaas vinden wij
nog GFT-afval bij het restafval. Dat is
zonde! GFT-afval kan namelijk worden
gerecycled voor bijvoorbeeld biogas of
compost. Hoe kunnen we afval scheiden dan nog beter doen?

Denkt u mee?
Afval scheiden doen we samen.
Daarom zijn wij benieuwd naar uw
ideeën voor het goed scheiden van
GFT-afval in Ambacht. Komt u langs
op een van de locaties:

Vrijdag 22 maart, 17.00 - 18.30 uur,
Winkelcentrum Hoogambacht

Bedankt!
Levert u afval al gescheiden aan? Als
dank voor uw inspanning om GFT-afval gescheiden aan te leveren, kunt
Woensdag 20 maart, 09.00 - 12.00 uur, u gratis compost afhalen op zaterdag
Winkelcentrum de Schoof
30 maart. Lees hierover meer in het
Donderdag 21 maart, 15.30 - 18.00 uur, artikel “Haal gratis compost op” op
Cultureel Centrum Cascade/Bibliotheek pagina 6.

Officiële publicaties
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Wet milieubeheer: locatie Grotenoord 33
Op 28 december 2018 is een melding ontvangen in het kader van het
“Activiteitenbesluit milieubeheer”.
Het gaat over het veranderen van
het bedrijf gelegen aan de Grotenoord 33 te Hendrik-Ido-Ambacht.
Het betreft het toevoegen van de
locatie Noordeinde 124D, deze locatie is in gebruik als opslag en er
worden vermogens testen aan automobielen uitgevoerd. Deze melding

GFT heeft waarde.
Houdt u het
ook apart?

Hoorzitting zorgcomplex

is afgehandeld onder zaaknummer de aandacht op dat deze bekendmaking uitsluitend een informatief
Z-19-345563.
karakter heeft.
Indien daaraan behoefte bestaat
kunnen, onder verwijzing naar het Dordrecht,
zaaknummer, inlichtingen worden burgemeester en wethouders van
ingewonnen bij de Omgevingsdienst Hendrik-Ido-Ambacht
Zuid-Holland Zuid, tel.nr. 078 - 770 namens dezen, de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.
85 85.
De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vestigt er

Openbare hoorzitting van de be- Ambacht, Weteringsingel 1, 3342 AE
zwaarschriftencommissie van de ge- Hendrik-Ido-Ambacht.
meente Hendrik-Ido-Ambacht.
Wilt u als toehoorder de hoorzitting
Onderwerp: Behandeling van meer- bijwonen? Neem dan vooraf contact
dere bezwaarschriften tegen de om- op met de secretaris van de begevingsvergunning voor de bouw zwaarschriftencommissie, mevrouw
van een zorgcomplex tussen de Veer- M. van Groningen, bereikbaar bij het
Juridisch Kenniscentrum Drechtstesedijk en de Onderdijk.
den te Dordrecht onder telefoonnumTijdstip: 18.45 uur
mer (078) 770 2073.
Datum: maandag 25 maart 2019
Plaats: Gemeentehuis Hendrik-Ido-

Wet milieubeheer: Domino’s Pizza maatwerkbeschikking
Het college burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht heeft
besloten om aan Domino’s Pizza
Nederland, in het belang van de bescherming van het milieu, maatwerkvoorschriften op te leggen. De inrichting is gelegen aan De Schoof 234 te
Hendrik-Ido-Ambacht.

tooruren in te zien bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de
Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht.
Via telefoonnummer (078) 770 8585
kunt u een afspraak maken.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond
van artikel 7:1 van de Algemene wet
De beschikking met bijbehorende bestuursrecht bezwaar maken tegen
stukken is op afspraak tijdens kan- deze beschikking. Het maken van

moet worden ondertekend en dient
in ieder geval het volgende te bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van de beschikEen bezwaarschrift kan worden in- king waartegen bezwaar wordt gegediend gedurende een termijn van maakt;
6 weken na de verzending van deze - de gronden van het bezwaar.
beschikking. Een bezwaarschrift
bezwaar dient te geschieden door
het indienen van een bezwaarschrift
gericht aan de burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht,
Postbus 34, 3340 AA Hendrik-IdoAmbacht.

Voorlopige voorziening
Op grond van artikel 8:81 van de
Algemene wet bestuursrecht kunt u
een verzoek doen tot het treffen van
een voorlopige voorbij de Rechtbank
Rotterdam, sector bestuursrecht,
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.
Deze kan een voorlopige voorziening
treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat
vereist.

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

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Noordeinde 13

Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV

13 maart tot 01 oktober 2019

20 maart 2019

Langeweg 350

Instemming kabels en leidingen aan Ziggo Services BV

18 maart tot 20 september 2019

13 maart 2019

Hoge Kade 50

Ontheffing sluitingstijd Cultureel Centrum Cascade
tot 03:00 uur

31 maart, 15 juni, 6 oktober en
22 december 2019

7 maart 2019

** 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.

Omgevingsvergunning
Nieuwe aanvragen*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Evertsenstraat 80

realiseren aanbouw

bouwen, planologisch afwijken

8 maart 2019

Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Guldenweg 28

bouwen woning

bouwen, planologisch afwijken

15 maart 19

Van der Lekstraat 46

plaatsen dakkapel voorzijde

bouwen

13 maart 19

Veerweg 59

nieuwbouw kantoor, bedrijfshal en
houtloods

bouwen, planologisch afwijken
uitweg maken, hebben of veranderen

7 maart 19

Vrouwgelenweg 21

maken uitweg

uitweg maken, hebben of veranderen

8 maart 19

IJdenhove 232

realiseren nieuwe school

bouwen, planologisch afwijken

15 maart 19

* U kunt geen bezwaar maken of een zienswijze indienen tegen een aanvraag. Wel kunt u de stukken inzien. Hiervoor kunt u een afspraak te maken met de afdeling Beheer Openbare Ruimte
(team vergunningverlening en handhaving) op 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.

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 websites voor openingstijden)

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE
www.h-i-ambacht.nl/meldpunt
Bij spoed, ook buiten kantoortijden (078) 770 8100

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

