@gemeentehia
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Lopen in de historie
in De Volgerlanden
Onze nieuwste wijk De Volgerlanden is 20 jaar jong. De komende
tijd laten we bijzondere Ambachtse
organisaties die in De Volgerlanden
gevestigd of actief zijn, aan het
woord en vertellen we meer over
de festiviteiten op 21 september.
Vandaag…. wandelen met het Historisch Genootschap.

Wat weten jullie van
De Volgerlanden?
We lopen tijdens de feestdag langs
acht plekken in De Volgerlanden. De
wandeling begint met de oorsprong
van de naam van de wijk. En in de
wijk lopen we ook via het Perenlaantje uit 1920 en vertellen we over
de vroegere tuinbouw in dit gebied,
de sloperijen en de steenbakkeWe staan stil bij 20 jaar De Volger- rijen.
landen, maar vóór de bouw van de
wijk is nog veel meer gebeurd in Is aanmelden voor de wandeling
Hendrik-Ido-Ambacht. Het Histo- nodig?
risch Genootschap weet daar uiter- Om zeker te zijn van deelname aan
aard alles van. Onder andere Alie de wandeling, is aanmelden aan te
Tas en Ger van der Straaten vertel- raden. Er zijn drie momenten dat
len je tijdens de feestdag over acht u mee kunt wandelen, namelijk
interessante historische feiten in de om 11.00 uur, om 13.30 uur en om
wijk.
15.30 uur. Ook is het mogelijk om
21 september bij de grote tent in
Wat doen jullie tijdens de feestdag het Sophiapark langs te komen en,
op 21 september?
indien er nog plek is, aan te sluiten.
We maken wandelingen van een uur De tent is tevens het startpunt van
door een deel van De Volgerlanden, de wandeling.
waarbij we iets van de geschiedenis van dit gebied vertellen en met Kijk voor meer informatie op www.
foto’s laten zien hoe het was.
devolgerlanden20jaar.nl. Hier kunt
u zich ook aanmelden voor de wandeling.

Ervaar de Zomerparkdag

09

aug
sept

05

Om 19.30 uur
Gecombineerde
commissievergadering
Raadzaal gemeentehuis

sept

04

Van 10.00 tot 17.00 uur
Zomerparkdag
Evenement door
hele gemeente

sept

Agenda
31

Op zaterdag 21 september wordt het 20-jarig bestaan van De Volgerlanden gevierd. Wandel een uur mee met
Alie Tas en Ger van der Straaten om meer te weten te komen over de historie in de wijk.

Van 19.30 tot 21.30 uur
Spreekuur politie
Politiebureau
Weteringsingel 1
Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

Houdt u van muziek? Bent u liefhebber van theater? Of loopt u
warm voor een sport? Kom dan
op 31 augustus naar de Zomerparkdag en ervaar zelf wat er op
al deze gebieden mogelijk is. De
Zomerparkdag is bovendien dé
dag waarop u kennis maakt met
actieve Ambachtse verenigingen
op onder andere muzikaal, sportief, cultureel en maatschappelijk
gebied. Dat is nog niet alles. Het
thema van de 17e Zomerparkdag
is ‘Duurzaamheid’. Op het Duurzaamheidsplein kunt u onder andere meedoen aan wedstrijden,
elektrische oldtimers bekijken en
inspiratie opdoen. Op het evenemententerrein worden de hele dag

door demonstraties gegeven. Hebt
u een vraag aan een wethouder?
Twee wethouders zijn aanwezig
en ze gaan graag met u in gesprek. Wethouder Ralph Lafleur
is van 11.00 tot 12.00 uur in de
Lounge op het Duurzaamheidsplein en wethouder Steven van Die
ziet u graag bij de gemeentekraam
tussen 14.00 en 15.00 uur.
Het programma van de Zomerparkdag vindt u in het hart van deze
Brug. Daar vindt u alle optredens
en een plattegrond in een handig
uitneembaar formaat.
Graag tot ziens op de
Zomerparkdag!

CAI Fonds projecten

De Stichting CAI Fonds geeft financiële steun aan verschillende stichtingen in Hendrik-Ido-Ambacht met sociale doelen. Zo heeft de Stichting
CAI een bijdrage geleverd aan de inrichting van woningen van Stichting
Anderdak waar jonge volwassenen met een fysieke of verstandelijke beperking kunnen wonen. Ook stichting Vier het leven ontving een bijdrage
om ouderen een verzorgd avondje uit te bezorgen.

Qbuzz-bussen in de prijzen

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

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook

YouTube

Twitter

Instagram

Het ontwerp van Qbuzz-bussen valt in de prijzen. Zij winnen de Red Dot
Design Award in de categorie Communication Design. De Red Dot is een
van de grootste design competities van de wereld.

@gemeentehia
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Maandelijkse alarmering sirenes

Werk in de wijk

Test op maandag 2 september
Als zich in onze gemeente of regio
een groot ongeval voordoet, dan
wordt u gealarmeerd via sirenes. Afhankelijk van de omstandigheden,
loeien de alarmering sirenes in de
hele gemeente of een deel daarvan.
In heel Nederland worden deze sirenes maandelijks, op de eerste maandag om precies 12.00 uur, getest. Dit
gebeurt op maandag 2 september.
Gaat de alarmering sirene op een ander moment dan dit? Sluit vervolgens
ramen, deuren en schakel de regionale rampenzender Radio Rijnmond,
te ontvangen op 93.4 FM, in.

1

2

In de gemeente staan op verschillende plekken containers waar u textiel in kunt gooien. Weet u nog wat
hier wel en niet in mag? Zoekt u een container? Kijk dan op: www.sympany.nl/vind-een-container

Doe mee met de actie spouwmuurisolatie
Goede isolatie zorgt voor een prettig
en comfortabel huis dat koel is in de
zomer en warm in de winter. Daarom
organiseert de gemeente samen met
het Regionaal Energieloket een actie
om het isoleren van uw muren goedkoper en makkelijk te maken. De actie
loopt tot eind maart 2020. U kunt met
de actie meedoen door zich hiervoor
in te schrijven op: www.regionaalenergieloket.nl/hendrik-ido-ambacht.

3

4

Hoge Kade; werkzaamheden
nieuwbouw binnenbad
zwembad De Louwert;
werkzaamheden sloop oude
(huidige) binnenbad.
Tot einde 2019
Jacobuslaan: reconstructie
tussen kruising met BaarsZalm en rotonde Veersedijk;
volledige afsluiting voor alle
verkeer.
Vanaf zaterdag 20 juli tot en
met vrijdag 30 augustus

5

•

•

Ambachtsezoom: bouwrijp ma- •
ken toekomstig bedrijvenpark;
Tot eind 2019
Bongerd van Amandelgaarde
tot Bramengaarde: aanbrengen definitieve bestrating; vol- •
ledige afsluiting van Bongerd
tussen Amandelgaarde tot
Bramengaarde (inclusief de
twee kruisingen).
Vanaf maandag 2 september
tot en met vrijdag 20 september 2019

IJsduiker: aanbrengen van
definitieve bestrating op het
Eiland; volledige afsluiting.
Vanaf dinsdag 13 augustus tot
en met vrijdag 13 september
2019

Overige werkzaamheden, op
diverse plaatsen:
Veegwagen, maaien en
schoffelen in hele gemeente,
doorlopend;
Snoeiwerkzaamheden (beplanting en hagen); door heel de
gemeente
Herinrichting van de rotondes;
beplanten rotonde Droomeiland Krommeweg/Laan van
Welhorst – rotonde Ambachtsezoom – rotonde Ambachtsezoom/Sophialaan/Rietlaan
Werkzaamheden grondwatermeetnet augustus /september

Openbare commissievergadering 4 september 2019
Aanvang 19.30 uur
Op maandag 9 september 2019 ver- De specifieke agendapunten vindt
gadert de gemeenteraad. Als voor- u hieronder voor deze gezamenlijke
bereiding daarop vergaderen de commissie vermeld:
commissies in september.
Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken
Op de agenda’s van de commissie- • Zesde wijziging GR-DG&J
vergaderingen staan de volgende
vaste agendapunten: opening, vast- Ruimtelijke Zaken - De Volgerlanden
stelling van de agenda, spreekrecht • Eerste voortgangsrapportage
burgers, mededelingen en ingekoCAI-projecten 2019
men stukken, informatie van het • Rapportage projecten
college/portefeuillehouder,
agenstructuurvisie 1e halfjaar 2019
dapunten volgende vergadering en • Lokale woonvisie “de blik
sluiting. De commissievergaderinvooruit”
gen vinden plaats in de raadzaal • Vaststelling bestemmingsplan
van het gemeentehuis.
‘Langeweg 101’

• Grondstoffenbeleidsplan
2019-2023
• Herstart project Zuidwende-Zuid
Algemeen Bestuurlijke
Aangelegenheden-Financiën
• Aanvraag ter beschikking stellen
investeringsbudget i.v.m. strategische verwerving woning
U kunt de stukken ook via de gemeentesite inzien op www.h-iambacht.nl/gemeenteraad. In het
scherm kunt u dan klikken op Vergaderstukken in raadsinformatie.

Wilt u uw mening geven over een
agendapunt of over een onderwerp
dat behoort tot het werk-terrein van
een van de commissies? Maak dan
gebruik van het spreekrecht aan
het begin van de vergadering. Dit
moet u ten minste twee werkdagen
voor de vergadering melden bij de
griffier. De griffier is bereikbaar via
telefoonnummer 14 078 en e-mail
gh.logt@h-i-ambacht.nl. U geeft dan
aan over welk onderwerp u iets wilt
zeggen. Vermeldt ook uw naam,
adres en telefoonnummer.

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.

Officiële publicaties
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Bestemmingsplan Bedrijvenpark Ambachtsezoom onherroepelijk
Het bestemmingsplan Bedrijvenpark
Ambachtsezoom is met ingang van
20 juni 2019 geheel onherroepelijk
geworden. Dit betekent dat dit bestemmingsplan in werking is getreden en het juridisch kader is waaraan
bijvoorbeeld aanvragen om omge-

vingsvergunningen worden getoetst.
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 3 december 2018
gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden omdat de beroepszaken bij de

Raad van State door de indieners bacht, grenzend aan de gemeente
Zwijndrecht. De begrenzingen van
zijn ingetrokken.
het plangebied worden bepaald door
de Ambachtsezoom aan de noordzijLigging en begrenzing
de, agrarische gronden aan de oostvan het plangebied
Het plangebied is gelegen aan de zijde, de woningen/percelen aan De
zuidwestzijde van Hendrik-Ido-Am- Baak aan de zuidzijde en de afrit van

de Rijksweg A16 aan de westzijde.
De digitale bestanden met IDN
NL.IMRO.0531.bp22Ambachtz2016-3001
staan op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Algemene Plaatselijke Verordening/Bijzondere Wetten
Verleende besluiten**
Adres

Omschrijving

Datum activiteit

Datum bekendmaking

Ring 1 t/m 20

plaatsen keet en hoogwerker

19 augustus tot 20 september 2019

19 augustus 2019

26 oktober 2019 tussen 19:00 en
22:00 uur, opbouw vanaf 09:00 uur
afbouw tot 24:00 uur

20 augustus 2019

Laagveen 17 t/m 20
Halloweenfeest
		
		

Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Dadelgaarde 87

realiseren twee dakkapellen

bouwen

19 augustus 2019

Fonteinkruid 43

plaatsen antennedrager en overkapping

bouwen

24 juli 2019

De Laantjes ongenummerd

bouwen 77 woningen De Laantjes

bouwen

30 juli 2019

Roestuin 53

plaatsen dakkapel voorzijde

bouwen

13 augustus 2019

De Spiegel 23

vergroten dakkapel voorzijde

bouwen

16 augustus 2019

Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Brederodehof 64

vervangen huidige winkelpui

bouwen

16 augustus 2019

Vrouwgelenweg 7a

gewijzigd bouwen woning

bouwen

19 augustus 2019

Weteringsingel 57

plaatsen dakopbouw en dakkapel

bouwen

19 augustus 2019

* 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

