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Kom werken bij de gemeente
“Ik leer hier zo ontzettend veel”
Start je loopbaan kansrijk. In een
gemeente waar alle, ja echt alle lijnen kort zijn. Zet direct een reuzenstap en doe mee met een van onze
traineeprogramma’s ‘Op Maat’. Meld
je vandaag nog aan voor het informatieve Café ‘Werken bij Ambacht’
op donderdag 5 maart.
We zoeken trainees voor de volgende gebieden: (invoering) Omgevingswet, Bestuurlijk Domein
(sociaal domein, duurzaamheid en
energietransitie), Openbare Ruimte
en Communicatie. “Je krijgt bij ons
bijvoorbeeld alle ruimte en vrijheid
om je werkzaamheden en tijd zelf

Agenda

02

feb

19

Om 20.00 uur
Commissie ABA Financiën
Raadzaal gemeentehuis

mrt

18

Om 20.00 uur
Commissie RZ De Volgerlanden
Raadzaal gemeentehuis

feb

feb

17

Om 20.00 uur
Commissie WOS
Raadzaal gemeentehuis

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

in te delen”, vertelt traineebegeleider Bradley van der Hoeven van de
gemeente. “En we zijn een kleine,
gezellige, informele, open en betrokken organisatie. Een warm bad
waarin alle collega’s zich graag laten
onderdompelen.”
Geweldige eerste stap
Een van de eerdere trainees is Mark
de Vries, inmiddels beleidsmedewerker Openbare Ruimte. “Met drie
masters op zak krijg ik in deze kleine
gemeente alle facetten van het werk
te zien en daar leer ik zo ontzettend
veel van! Al na acht maanden rolde
ik met veel plezier in mijn huidige

functie. Het is een geweldige eerste
stap in je carrière. Ik raad iedereen
aan om te solliciteren.”
Aanmelden
Vanaf 1 april kun je anderhalf jaar
deelnemen aan het traineeprogramma ‘Op maat’. Op donderdag 5 maart
vanaf 15:30 uur vertellen we je alles
wat je wilt weten en kun je al je vragen stellen in Café ‘Werken bij Ambacht’ (Gemeentehuis). Meld je hiervoor aan vóór 1 maart via p.baldee@
h-i-ambacht.nl. Kijk voor meer informatie en/of direct solliciteren op
www.h-i-ambacht.nl/traineeprogramma.

Traineebegeleider Bradley van der Hoeven nodigt trainees uit voor Café
‘Werken bij Ambacht’ op 5 maart!

Gewoon Ambacht

Een fris nieuw klaslokaal voor alle
leerlingen van Hendrik-Ido-Ambacht
De gemeenteraad stemde maandag 3 februari in met een nieuw
integraal huisvestingsplan voor de
basisscholen (IHP). Hiermee stelt
de raad een bedrag van ruim 18
miljoen euro beschikbaar voor de
nieuwbouw van vier scholen als
vervanging van bestaande schoolgebouwen. Ook komt er een nieuwe
school in De Volgerlanden om de
groei in de wijk op te vangen. De
schoolbesturen zijn nauw betrokken
geweest bij het opstellen van het
plan.

Wethouder Flach, die huisvesting
van het onderwijs in zijn portefeuille heeft, is blij met het raadsbesluit.
“Veel schoolgebouwen zijn behoorlijk oud en voldoen niet meer aan
de eisen van deze tijd. We willen
dat alle leerlingen kunnen leren in
gebouwen met een goed binnenklimaat, met ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Ruimtes waar het prettig verblijven is. Door het nieuwe
huisvestingsplan krijgt ieder kind
straks onderwijs in een modern,
schoon en duurzaam schoolgebouw
Nu kunnen we verder met de uit-

werking en uitvoering van het IHP,”
aldus wethouder Flach.
Uitvoeringsprogramma
De plannen die in het IHP zijn opgenomen, worden de komende
maanden uitgewerkt in een Uitvoeringsprogramma. In dit programma
wordt uitgewerkt in welke volgorde
de scholen worden gebouwd, wat
de kosten exact zijn en wat er met
de ruimte om de scholen gebeurt.
Het uitvoeringsprogramma wordt in
nauw overleg met de schoolbesturen opgesteld.

Duurzaam

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

Acties

Collecte

Energie besparen en duurzamer
leven doet u op uw manier. Wilt
u ook iets doen? Dat kan! Bijvoorbeeld door mee te doen aan
duurzame acties.

Er is geen collectevergunning
afgegeven.

tot maart 2020
groepsaankoop
spouwmuurisolatie
Zie www.regionaalenergieloket.nl

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook

Kijk voor meer inspiratie op
www.iedereendoetwat.nl.

Twitter
YouTube
Instagram

DOE
M E E!

Storm Ciara zorgde in Ambacht niet voor grote problemen, maar we namen wel voorzorgsmaatregelen. Zo plaatsten
we maandagochtend een extra overbrugging op het laagste deel van de waterbushalte.

@gemeentehia
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Werk in de wijk

Afval

Kom in actie tijdens de Landelijke
Opschoondag op 21 maart!
Zwerfafval zorgt bij veel inwoners
voor grote ergernis. U kunt zelf ook
iets doen aan minder zwerfafval.
Doe mee aan de Landelijke opschoondag op zaterdag 21 maart.
Op deze dag ruimen scholieren en
inwoners op verschillende plaatsen
in Hendrik-Ido-Ambacht zwerfafval
op. Iedereen kan meedoen, jong en
oud, buurten, verenigingen en collega’s.
1

Vanaf 10.00 uur bent u van harte
welkom op het gemeentehuis om
materialen op te halen, zoals hesjes, grijpers en afvalzakken. Hebt u
geen groep, maar wilt u toch graag
meedoen? Meld u via www.bit.ly/
LOD2020-HIA alvast aan en sluit
later eventueel aan bij een groep.
Afvalbingo
Alle deelnemers ‘winnen’ sowieso
een schonere buurt, maar kunnen
ook meedoen met de Afvalbingo.
Gewapend met afvalgrijpers en bingokaart is geen stukje zwerfafval
veilig. Kinderen worden ware afvalhelden. Bij een volle bingokaart
ontvangen zij als beloning een leuke verrassing. En dat is niet alles:
Alle deelnemende groepen maken
kans op een fantastische prijs!

2

Zien we u op de Landelijke Opschoondag? Zo maken we met elkaar
Ambacht Afvalvrij!

Hoge Kade; afronding
werkzaamheden nieuwbouw
zwembad ‘De Louwert’;
tot eind april 2020
Vrouwgelenweg/Parkzone. Gewijzigde route voor doorgaand
(auto)verkeer) ter hoogte
van de Parkzone; rechtdoor
rijden niet meer mogelijk; weg
vervolgen via de (nieuwe)
Karper en Forel. Afsluiting
Vrouwgelenweg is opgeheven.
Omleidingsroute fietsers blijft
tot de fietsdoorsteek Parkzone
gereed is.

6

7

•

3

Ambachtsezoom: bouwrijp maken toekomstig bedrijvenpark; •
tot eind december 2020

4

Perengaarde 1 t/m 115, zijde
Laan van Welhorst; bestratingswerkzaamheden voor de
winkels;
tot en met 14 februari 2020

5

Rotonde Jacobuslaan: aanleggen warmtenet onder fietspad
op de rotonde. Fietsers moeten langs de andere kant van
de rotonde rijden.
Tot en met vrijdag 21 februari
2020

•
•

•

Fietspad Antoniuslaan, weggedeelte vanaf huisnummer 5 t/m
27; werkzaamheden; fietsers
moeten daar afstappen.
Tot en met 19 februari 2020
Garages Warmoeziershof aan
de zijde van huisnummer 30;
werkzaamheden aan binnenterrein;
van 17 februari tot en met
28 februari 2020
Overige werkzaamheden,
op diverse plaatsen:
Veegwagen, maaien en
schoffelen in hele gemeente,
doorlopend;
Snoeiwerkzaamheden (beplanting en hagen); door heel de
gemeente
Renovatie groen; wijk Oostendam; tot begin april 2020.
Snoeien van een derde deel
van de bomen voornamelijk
in De Volgerlanden; vanaf 17
februari 2020 tot en met april
2020.
Controle en snoei van alle
bomen: februari 2020 - eind
2022

Openbare commissievergaderingen februari
Op maandag 2 maart 2020 vergadert
de gemeenteraad. Als voorbereiding
daarop vergaderen de commissies
in februari. Op de agenda’s van de
commissievergaderingen staan de
volgende vaste agendapunten: opening, vaststelling van de agenda,
spreekrecht burgers, mededelingen
en ingekomen stukken, informatie
van het college/de portefeuillehouder, uitwisseling regionale samenwerking, agendapunten volgende
vergadering en sluiting. De commissievergaderingen vinden plaats in
de raadzaal van het gemeentehuis.
De specifieke agendapunten vindt

u hieronder per commissie vermeld: • Begraafplaatsenbeleidsplan 20202030
Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken • NRIJ raadsbrief
Maandag 17 februari 2020, 20:00 uur
• Besluitenlijst commissie WOS van Algemeen Bestuurlijke
20 januari 2020
Aangelegenheden-Financiën
• Zienswijze op MeerJarenPlan DG&J Woensdag 19 februari 2020, 20:00 uur
• Verordening beleidsadviesraad
• Besluitenlijst ABA-Financiën van
Jeugd/Wmo
22 januari 2020
• Presentatie t.b.v. input zienswijze • Rapport Rekenkamercommissie
regionale visie sociaal domein
• Brief nr.8 raad 3 februari inzake
PFOA en GenX/Chemours
Ruimtelijke Zaken - De Volgerlanden
Dinsdag 18 februari 2020, 20:00 uur U kunt de stukken ook via de ge• Besluitenlijst commissie RZ - De meentesite inzien: www.h-i-ambacht.
Volgerlanden van 21 januari 2020 nl/gemeenteraad. In het scherm kunt

u dan klikken op Vergaderstukken in adres en telefoonnummer.
raadsinformatie.
Tijdens de vergadering krijgt u maxiWilt u uw mening geven over een maal vijf minuten het woord van de
agendapunt of over een onderwerp voorzitter. Wanneer er meerdere indat behoort tot het werkterrein van sprekers zijn gaat dit in volgorde
één van de commissies? Maak dan van aanmelding. Tenslotte doet de
gebruik van het spreekrecht aan het voorzitter of een lid van de raad
begin van de vergadering. Dit moet een voorstel voor de behandeling
u ten minste 48 uur voor aanvang van uw inbreng. De totale spreekvan de vergadering melden bij de tijd bedraagt dertig minuten. Meer
griffier. De griffier is bereikbaar via over het spreekrecht kunt u lezen
telefoonnummer 14 078 en e-mail in de gemeentegids en op de gegh.logt@h-i-ambacht.nl. U geeft meentesite.
dan aan over welk onderwerp u iets
wilt zeggen. Vermeld ook uw naam,

Officiële publicaties
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Kennisgevingen
Bestemmingsplan “Vrouwgelenweg 21-23” vastgesteld
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening bekend dat
het bestemmingsplan “Vrouwgelenweg 21-23” op 3 februari 2020 door
de gemeenteraad is vastgesteld en
ter inzage ligt van 13 februari 2020
tot en met 25 maart 2020:
Het bestemmingsplan Vrouwgelenweg 21-23 is een partiële herziening van het bestemmingsplan ‘De
Volgerlanden-West’. Deze partiële
herziening maakt de bouw van twee

woningen op het perceel Vrouwgebp39Vrouwgelenw21-3001
lenweg 21-23 mogelijk.
- het bestemmingsplan is geplaatst
op de gemeentelijke website
Stukken ter inzage
www.hendrik-ido-ambacht.nl;
Van 13 februari tot en met 25 maart - De papieren versies van de stukligt het vastgestelde bestemmingsken zijn tijdens de openingsuren in
plan ter inzage. U kunt de betreffente zien in de informatieruimte van
de stukken vinden op de volgende
het gemeentehuis, Weteringsingel
locaties:
1 te Hendrik-Ido-Ambacht.
- Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl is het vastgestelde digitale Indienen beroep en verzoek
bestemmingsplan geplaatst. Deze om voorlopige voorziening
kunt u vinden via het volgende plan- Gedurende de termijn van terinzageidentificatienummer: NL.IMRO.0531. legging kan beroep tegen het vast-

gestelde bestemmingsplan worden
ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
postbus 20019, 2500 EA Den Haag
door:
- belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben kenbaar gemaakt
bij de gemeenteraad;
- belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat
te zijn geweest tijdig zienswijzen
kenbaar te maken bij de gemeenteraad;

Het vastgestelde bestemmingsplan
treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Bovengenoemden kunnen ook een verzoek
om voorlopige voorziening indienen
bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State. In dit geval treedt de besluitvorming niet in werking voordat op
dit verzoek is beslist.

ling van het bestemmingsplan bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA Den Haag.

wijzigingen die door de gemeenteraad in het bestemmingsplan
zijn aangebracht ten opzichte van
het ontwerp-bestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen.

Ontwerpbestemmingsplan De Baak 16 e.o.
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
maken bekend dat op grond van het
bepaalde in artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening, de gemeenteraad in de vergadering van 3 februari
2020 het bestemmingsplan De Baak
16 e.o. heeft vastgesteld.
Het bestemmingsplan Bedrijvenpark
Ambachtsezoom is met ingang van
20 juni 2019 geheel onherroepelijk
geworden. Het perceel de Baak 16
is door de gemeente aangekocht
en wordt onderdeel van het Bedrijvenpark Ambachtsezoom. Met dit
bestemmingsplan wordt dat planologisch mogelijk gemaakt.

In dit nieuwe bestemmingsplan
op https://ro.h-i-ambacht.nl/0531/
wordt op de plaats van De Baak 16
E2438795-1E41-4E22-9FCBvestiging van bedrijven mogelijk geD59669F8173B/
maakt en zijn een aantal wegen en - Op de site ruimtelijkeplannen.nl zijn
kavelgrenzen verlegd. Het gebied
de bestanden geplaatst, identificaligt aan de zuidzijde van het Bedrijtienummer (IDN): NL.IMRO.0531.
venpark Ambachtsesoom, dat wordt
bp28DeBaak16eo-3001
ontwikkeld.
- De pdf-bestanden staan op de gemeentelijke website www.h-i-amStukken ter inzage
bacht.nl Kijk bij ‘alle onderwerpen’
Van 13 februari t/m 25 maart 2020
en klik op ‘ruimtelijke plannen’.
liggen gedurende een periode van
zes weken het bestemmingsplan Indienen beroep en verzoek om
De Baak 16 e.o. en de bijbehorende voorlopige voorziening
stukken ter inzage. U kunt de betref- Gedurende de termijn van terinzafende stukken vinden op de volgen- gelegging kunnen belanghebbenden
de locaties:
beroep instellen tegen het besluit
- De bronbestanden zijn geplaatst van de gemeenteraad tot vaststel-

Beroep kan worden ingesteld door:
a. een belanghebbende die tijdig een
zienswijze bij de gemeenteraad tegen het ontwerp-bestemmingsplan
kenbaar heeft gemaakt;
b. een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in
staat is geweest tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad in
te dienen;
c. iedere belanghebbende, voor zover het beroep is gericht tegen de

Het besluit van de gemeenteraad tot
vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na
afloop van de beroepstermijn van
zes weken. Bovengenoemden kunnen indien zij beroep instellen, ook
een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State. In dat geval treedt
het besluit niet in werking voordat
op dit verzoek is beslist.

Wet Milieubeheer: kennisgeving plaatsen van mobiele puinbreker Veersedijk 271
De directeur van de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid maakt, ingevolge
de Wet milieubeheer, hoofdstuk 10
afvalstoffen, artikel 10.52, het volgende bekend.
In de afgelopen periode is een kennisgeving van het daarbij aangegeven

besluit ingediend op: 31 januari 2020
door Joop Rodenburg Sloopwerken
en puinrecycling B.V. ingevolge artikel
4.1 van het “Besluit mobiel bouw- en
sloopafval” voor het plaatsen van een
mobiele puinbreker aan de Veersedijk
271 te Hendrik-Ido-Ambacht.

De werkzaamheden vinden plaats in
de periode van 17 februari 2020 tot
en met 16 mei 2020, gedurende 4 á
5 fases en 2 á 3 werkdagen per fase
van 07.00 uur tot 19.00 uur.
Indien daaraan behoefte bestaat
kunnen telefonisch inlichtingen wor-

den ingewonnen bij de Omgevings- Dordrecht, 12 februari 2020
dienst Zuid-Holland Zuid telefoonburgemeester en wethouders
nummer 078 - 7708585.
van Hendrik-Ido-Ambacht
De directeur vestigt er de aandacht namens dezen, de directeur
op dat deze kennisgeving uitsluitend Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
een informatief karakter heeft.

Algemene Plaatselijke Verordening/Bijzondere Wetten
Verleende besluiten**
Adres

Omschrijving

nabij Louwersplein 1
het organiseren van een evenement tijdens de Zomerparkdag
		

Datum activiteit

Datum bekendmaking

29 augustus 2020 van 9:00 tot 22:00 uur,
opbouw vanaf 8:00 uur en afbouw tot 23:00 uur

10 februari 2020

nabij Louwersplein 1

ontheffing voor het versterken van geluid middels
29 augustus 2020 van 9:00 tot 22:00 uur
een geluidsinstallatie i.v.m. een evenement tijdens
de Zomerparkdag		

10 februari 2020

nabij Louwersplein 1

ontheffing voor het verstrekken van (zwak) alcoholische drank
doorlopend
tijdens het jaarlijkse evenement tijdens de Zomerparkdag		

10 februari 2020

** 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.

Officiële publicaties
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Omgevingsvergunning
Nieuwe aanvragen*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Brederodehof 8

vervangen schuur

bouwen, planologisch afwijken

24 januari 2020

Burgemeester van Akenwijk 2

herbouwen schuur

bouwen

28 januari 2020

Elzengaarde 35

plaatsen speeltoestel

bouwen

18 januari 2020

Hark 147

bouwen vrijstaande woning

bouwen, planologisch afwijken

19 december 2019

Laantjes C1

woningproject 58 woningen fase 2

bouwen, planologisch afwijken

29 januari 2020

Reeweg 74

bouwen schuur

bouwen

23 januari 2020

van Renesseborch 17

vervangen gevelkozijnen

bouwen

26 januari 2020

Willem de Zwijgerstraat 1a

plaatsen 42 appartementen met parkeerkelder

bouwen

20 december 2019

Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Banckertplein 21 t/m 212

aanpassen entrees en interne verbouwing begane grond

bouwen

5 februari 2020

Brasem 28

plaatsen dakkapel voor -en achterzijde

bouwen

6 februari 2020

Fonteinkruid 4

realiseren nieuw kozijn op tweede verdieping

bouwen

3 februari 2020

Grotenoord 2

plaatsen damwand en hekwerken

bouwen, planologisch afwijken

7 febrauri 2020

Struweel 32

plaatsen dakkapel voorzijde

bouwen

7 febrauri 2020

Jan Wissenlaan 44

plaatsen aanbouw

bouwen

7 februari 2020

Weigering ontheffing kapverbod**
Adres

omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Wassenaar van Obdampark 5

vellen twee watercypressen

houtopstand vellen

7 febrauri 2020

Besluit verlenging beslistermijn **
Op 5 februari 2020 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning, locatie Vrouwgelenweg 69, ingediend op 19 december 2019 voor
een verbouwing van woning en schuur te verdagen tot uiterlijk 26 maart 2020
Op 7 februari 2020 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning, locatie Paulusweg 39, ingediend op 29 oktober 2019 voor aanbouw
woonhuis te verdagen tot uiterlijk 19 maart 2020

* 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.
** 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

