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Sporten in de buitenlucht
bij Baxfit
Op maandag 15 april was het eindelijk zo ver! Wethouder Lafleur opende Baxfit. Na een succesvolle pilot
in de winter 2017/2018, staan de
vrolijk gekleurde fitnesstoestellen
nu permanent in het Burgemeester
Baxpark. Fitnessen behoort nu ook
tot de sporten die in de buitenruimte beoefend wordt.

gen waarbij gebruik gemaakt wordt
van het eigen lichaamsgewicht. Het
is een mix van fitness en gymnastics en een mengeling van kracht en
explosiviteit.
Met dank aan stichting CAI fonds is
deze plek gerealiseerd. Baxfit maakt
sporten voor iedereen mogelijk, op
ieder tijdstip en op ieder niveau.
Of u nu tussendoor even een set
wilt doen of gezamenlijk een vaste
trainingsavond hebt. Het is allemaal
mogelijk. En dat in de frisse buitenlucht.

“Het is voor jong en oud belangrijk om gezond en fit te blijven. Ik
vind het mooi om te zien dat het
is gelukt om deze toestellen in het
Baxpark te realiseren voor al onze
inwoners”, vertelt de wethouder enthousiast.
Fysiotherapeuten,
jongerenorganisaties, ouderenorganisaties en
Een drietal heren die een demon- sportcentra zijn dol enthousiast en
stratie calisthenics gaven stalen geven aan de toestellen te gebruideze middag de show. Een calisthe- ken voor trainingen en revalidatienics workout bestaan uit oefenin- trajecten.

Agenda

06

mei

18

apr

apr

17

Vanaf 20.00 uur
Commissie
ABA-Financiën
Raadzaal
gemeentehuis
Van 19.00 tot 21.00 uur
Duurzaam Ambacht
Gemeentehuis
Vanaf 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal
gemeentehuis

Aangepaste
openingstijden
Op maandag 22 april (2e
Paasdag) is de Gemeentewinkel
gesloten. Vanaf 23 april van
09.00 tot 12.00 uur bent u weer
van harte welkom.

Wethouder Ralph Lafleur opent Baxfit in het Burgemeester Baxpark.

Druk bezochte Woonbeurs
De Volgerlanden
Zaterdag 13 april organiseerde Project De Volgerlanden de Woonbeurs.
In restaurant T-Beaune werden beelden getoond van de nieuwe projecten in de wijk. In het nieuwe gebied
‘De Vier Dorpjes’ is inmiddels het
eerste buurtje, de Laantjes, ontwikkeld. In de Laantjes bieden vijf partijen hun project aan.
Partijen
Tijdens de Woonbeurs informeerden
deze vijf partijen, namelijk Blauwhoed, BPD, VolkerWessels en Stemar
samen met Project De Volgerlanden
over de nieuwe woningen, appartementen en zelfbouwkavels. Ook de
betrokken makelaars kon u ontmoe-

ten tijdens de beurs. Namelijk Wisse
Makelaardij en Van Spronsen Makelaars. Bij deze makelaars kunt u terecht voor vragen over het aanbod
van woningen.
Aanbod
De woningen en zelfbouwkavels
in de Laantjes zullen de komende
maanden in verkoop gaan. Hiervoor
krijgt u informatie van Project De
Volgerlanden via de nieuwsbrief en
de website www.devolgerlanden.nl/
aanbod. De ontwikkelingen in het
nieuwe gebied ‘De Vier Dorpjes’ kunt
u online volgen via de sociale media
@devierdorpjes.

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

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram

GFT heeft waarde.
Houdt u het
ook apart?

@gemeentehia
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Leden en voorzitter Beleidsadviesraad
Jeugd/Wmo
Hebt u een mening, standpunt of
advies over ons beleid op Jeugdzaken en/of de Wmo, dan willen we u
graag in de nieuwe Beleidsadviesraad Jeugd/Wmo!

viesraad gevraagd en ongevraagd
adviseert aan college en gemeenteraad, hebben vooral te maken met
het verbeteren van eigen kracht en
zelfredzaamheid van mensen die
aanspraak (moeten) maken op voorWe vinden het belangrijk om onze zieningen binnen de domeinen jeugd
inwoners te betrekken bij de ontwik- en maatschappelijke ondersteuning.
keling van het beleid binnen het So- Denk hierbij aan:
ciaal Domein. Daarom zetten we de
Beleidsadviesraad Jeugd/Wmo op.
•
Veilig en gezond opgroeien van
Voor deze nieuwe raad zijn wij op
kinderen;
zoek naar leden en een voorzit- •
Ontzorgen van (overbelaste)
ter. Hebt u een mening, een standmantelzorgers;
punt of een advies met betrekking •
Het voorkomen van (meer en
tot Jeugdzaken en/of de Wmo (Wet
grotere) psychische problemamaatschappelijke
ondersteuning),
tiek;
dan verwelkomen we u graag in onze •
Mogelijk maken van vrijwillige
Beleidsadviesraad Jeugd/Wmo. Deze
inzet;
raad krijgt daadwerkelijk invloed •
Ontwikkelingen rondom het
op de beslissingen die het gemeenSociaal Wijkteam en het Jeugdtebestuur (College van B&W en de
team.
gemeenteraad) neemt op het gebied
van jeugdzaken en maatschappelijke Het advies van de Beleidsadviesraad
ondersteuning.
wordt door het college van B&W als
gelijkwaardige partner gezien en leThema´s
vert een aanzienlijk onderdeel van
De thema’s waarover de beleidsad- de overwegingen die leiden tot uit-

Gouden huwelijk

eindelijke besluitvorming over beleid
door de gemeenteraad.
Tijdsbeslag
De vergaderingen van de nieuwe adviesraad zullen gemiddeld 6 keer per
jaar in de avonduren plaats vinden.
De tijdsinvestering per vergadering is
inclusief het doorlezen van de stukken gemiddeld 7 uur per vergadering. Daarbuiten kan de adviesraad
zelfstandig en op eigen initiatief vergaderen.
Meer informatie
Hebben we uw interesse gewekt?
Dan nodigen we u graag uit voor een
bakje koffie en verdere kennismaking op het gemeentehuis. Hiervoor
kunt u contact opnemen met Lemmy Sekkour via (078) 770 2609 en
l.sekkour@h-i-ambacht.nl.
U kunt daarvoor ook contact opnemen met onze beleidsadviseur Sociaal Domein, Fokko Alkema via
(078) 770 2620 en
f.alkema@h-i-ambacht.nl.

Het echtpaar Kraanen-Stouten was op 11 april 50 jaar getrouwd. Burgemeester Jan Heijkoop heeft hen gefeliciteerd met hun gouden huwelijk.
Het echtpaar heeft twee kinderen en vier kleinkinderen.

Werk in de wijk

Blog: Je kunt elke dag kiezen
“Vanochtend heb ik het oud papier
apart gezet. Daarna fietste ik in 10
minuten naar mijn werk. Tijdens de
eerste bespreking dronk ik een kop
lekkere fairtrade koffie…. Herkenbaar, zo’n start van de werkdag?
Nu ik dit zo opschrijf, realiseer ik
me dat ik op een dag veel keuzes
maak die te maken hebben met
duurzaamheid. Afval scheiden, op
de fiets in plaats van met de auto
en fairtrade koffie in plaats van ‘gewone’.
In mijn werk als wethouder maak ik
samen met mijn collega’s ook elke
dag keuzes. We proberen telkens
de meest duurzame variant te kiezen. We ondertekenden in 2015 het
convenant ‘bij-vriendelijk handelen’
met Milieudefensie en planten inheemse bomen en struiken aan die
aantrekkelijk zijn voor insecten. We
kiezen voor LED lampen bij straatverlichting die vervangen moet
worden. Het nieuwe bedrijvenpark
Ambachtsezoom wordt circulair en
de materialen die we daar gebruiken zijn demontabel en herbruikbaar.
Ik ben benieuwd welke keuzes u
elke dag maakt op het gebied van
duurzaamheid. Wat zijn uw ideeën
om uw huishouden en misschien
wel de hele gemeente duurzamer
te maken? Ik ga hierover graag

met u in gesprek op donderdagavond 18 april, vanaf 19.00 uur op
het gemeentehuis. Samen met alle
Ambachters van alle leeftijden gaan
we een nieuw actieplan duurzaamheid opstellen. Met concrete acties,
ideeën en ambities voor de thema’s
energie, klimaatadaptatie en luchtkwaliteit, circulaire economie en afval en ‘samen doen’. Denkt u met
ons mee? Ik ben nieuwsgierig naar

uw ideeën!”
Ralph Lafleur
Wethouder Duurzaamheid, Ruimte,
Mobiliteit & Wonen
P.S. Wilt u onze enquête over duurzaamheid invullen? Dat kan via
http://bit.ly/ocd-vragenlijsten

1

Fietspad na Havenhoofd Noordeinde; werkzaamheden
fietspad, overlast, straks een
betere doorstroming
3 september 2018 –
eind april 2019

2

Hoge Kade; nieuwbouw
binnenbad zwembad
De Louwert
Tot juni 2019

3

P.C. Hooftsingel; gedeelte
tussen Waelneslaan en de
Van Godewijckstraat ; Herstraatwerkzaamheden;
half april 2019 – half mei 2019

4

Zilverreiger tussen Rietzanger
(zuid) en Zomertaling; aanleggen definitieve bestrating, weg
wordt gefaseerd afgesloten
1 april t/m 19 april 2019

5

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

8

9

10

•

•
6

IJdenhove: werkzaamheden
rioolreconstructie
9 januari 2019 - eind mei 2019

7

Pompe van Meerdervoortsingel; rioolwerkzaamheden,
bebording ter plaatse aanwezig
18 februari 2019 – eind april 2019

Ambachtsezoom; bouwrijp maken toekomstig bedrijvenpark
21 februari – medio juli 2019
Aanleggen middengeleiders
Sophialaan ter hoogte van aansluiting Elzengaarde
22 april t/m 26 april 2019:
halve baan afzetting door inzet
van verkeersregelaars;
29 april t/m 3 mei 2019:
rijbaan volledig dicht tussen
rotonde Rietlaan – Ambachtsezoom en aansluiting Bongerd
Begraafplaats Achterambacht;
bovengronds ruimen, verwijderen van grafbedekkingen van
graven waarvan de grafrechten
zijn verlopen, werkzaamheden
duren ongeveer een week.
Vanaf 15 april 2019.

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

@gemeentehia
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Vindt u duurzaamheid ook belangrijk?
De gemeente werkt aan een actieplan duurzaamheid. Dat willen we
graag doen met inbreng van alle
Ambachters van alle leeftijden. In
het actieplan schrijven we op wat
we de komende jaren samen aan
duurzaamheid gaan doen en hoe
we dat gaan aanpakken. Denk aan
bijvoorbeeld schonere energie, meer
biodiversiteit, beter afval scheiden
en verbeteren van luchtkwaliteit. Alle
ideeën zijn welkom!

Enquête en avond
Denkt en praat u met ons mee?
Vul dan voor 26 april aanstaande de enquête in via:
http://bit.ly/ocd-vragenlijsten.
U bent ook van harte welkom op
donderdagavond 18 april, vanaf
19.00 uur op het gemeentehuis aan
de Weteringsingel 1.

Meer weten? Neem dan contact op
via duurzaam@h-i-ambacht.nl of volg
Daarom gaat de gemeente graag met op Twitter: @duurzaamambacht.
inwoners, organisaties en bedrijven
in gesprek over duurzaamheid. Wat
doet u al? Wat zijn uw ideeën? Waar
Hi5Ambacht organiseert in samenwerking met de gemeente de vierde editie kunnen we elkaar helpen?
van de Gezond en Fitheidsdag 60+. Komt u ook? U bent van harte welkom!

Officiële publicaties
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Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Burgemeester en wethouders van 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) de omgevingsvergunning verlenen voor wat
betreft de volgende activiteiten:
Activiteit: - Bouwen
(art. 2.1, lid 1 onder a Wabo)
- Planologisch afwijken
		 (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo)
- Veranderen Rijksmonument
		 (art. 2.1, lid 1 onder f Wabo)
Voor : “vergroten van het gebouw,
aanpassen van het monument en wijzigen van de functie”.

Locatie :
Smidshoef 24 t/m 30
(Door een nieuw huisnummerbesluit
wordt het gehele pand Smidshoef 24
t/m 30 gewijzigd in Dorpsstraat 84 te
Hendrik-Ido-Ambacht)

nl onder nummer NL.IMRO.0531.pb19Smidshoef24/30-3001 raadplegen.
De bronbestanden van het besluit zijn
geplaatst op
http://ro.h-i-ambacht.nl/0531.

De aanvraag, de beschikking en de
bijbehorende stukken voor het vergroten van het gebouw, aanpassen
van het monument en wijzigen van
de functie” kunt u vanaf donderdag
18 april 2019 tot en met woensdag 29
mei 2019 inzien in de informatieruimte
van het gemeentehuis. U kunt ook
de informatie op de gemeentelijke
website https://www.h-i-ambacht.nl/
Inwoners_Ondernemers/Alle_onderwerpen/Ruimtelijke_plannen/Bouwplannen of op ruimtelijkeplannen.

Beroep
Gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken kan beroep worden
ingesteld door een belanghebbende,
die zich tijdig met een zienswijze ten
aanzien van de ontwerpbeschikking
tot het college van burgemeester en
wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht
heeft gewend, alsmede een belanghebbende die aantoont daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest.
Het beroepsschrift dient te worden

gericht aan Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus 50951,
3007 BM Rotterdam). Het beroepschrift moet voorzien zijn 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.
Dit besluit treedt in werking daags na
afloop van de beroepstermijn. Indien
binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B

(Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam)
binnenkomt, treedt het besluit niet in
werking voordat op dat verzoek is beslist.
U kunt ook digitaal beroep en een
voorlopige voorziening instellen bij
genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx.
Daarvoor heeft u een elektronische
handtekening (DigiD of eHerkenning)
nodig. Kijk op de genoemde website
voor de precieze voorwaarden.
Hendrik-Ido-Ambacht,
17 april 2019

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten
Verleende vergunningen/ontheffingen**
Adres

Omschrijving

Datum gebeurtenis

Datum bekendmaking

De Schoof 17

klein evenement tijdens Koningsdag bij plein van Delifrance

27 april 2019

5 april 2019

Rossenburgpad 10

bijschrijven exploitanten op exploitatievergunning van Happy Italy

doorlopend

5 april 2019

Rie Cramerpad grasveld

tijdelijke bouwplaats t.b.v. sanering gasleidingen

10 april tot 31 december 2019

9 april 2019

Reeweg 75 I, Sportpark
DVS’69 terrein

Incidentele festiviteit, schoolkorfbaltoernooi tussen 13:00 en 18:00 uur
eerste melding		

Reeweg 75 I, Sportpark
DVS’69 terrein

5 juni 2019

10 april 2019

Incidentele festiviteit, 50 jarig bestaan DVS’69 tussen 18:00 en 22:00 uur
tweede melding		

21 juni 2019

10 april 2019

Reeweg 75 I, Sportpark
DVS’69 terrein

Incidentele festiviteit, 50 jarig bestaan DVS’69 tussen 09:00 en 20:00 uur
derde melding		

22 juni 2019

10 april 2019

Gehele gemeente

diverse activiteiten tijdens Koningsdag 2019 gedurende de gehele dag
opbouw vanaf 26 april en afbouw tot en met 29 april 2019

27 april 2019

10 april 2019

Officiële publicaties
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Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten
Verleende vergunningen/ontheffingen**
Adres

Omschrijving

Datum gebeurtenis

Datum bekendmaking

Burgemeester Hofplein

kermis ten behoeve van Koningsdag tussen 11:00 en 23:00
opbouw vanaf 16 april en afbouw tot en met 29 april 2019

19 t/m 27 april 2019
m.u.v. zondag 21 april 2019

10 april 2019

Burgemeester Hofplein

ontheffing parkeren grote voertuigen t.b.v. de kermis

16 t/m 29 april 2019

10 april 2019

Burgemeester Hofplein

ontheffing plaatsen kampeermiddelen t.b.v. de kermis

16 t/m 29 april 2019

10 april 2019

Geweigerde vergunningen/ontheffingen**
Adres

Omschrijving

Datum gebeurtenis

Datum bekendmaking

Gehele gemeente

Kledinginzameling t.b.v. Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening
aan Oost-Europa

2020

5 april 2019

Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Kerkstraat 10

plaatsen luchtbehandelingskasten op dak kerkgebouw

bouwen

27 maart 2019

Louwersplein 39

wijzigen reklame en gevelwijziging

bouwen, handelsreclame maken

9 april 2019

Pruylenborg 23

plaatsen dakkapel voorzijde woning

bouwen

31 maart 2019

Schildmanstraat 24

realiseren dakopbouw en een dakkapel voorzijde woning

bouwen

5 april 2019

Vondelstraat 27

realiseren dakopbouw (nokverhoging) en dakkapel voorzijde woning bouwen

4 april 2019

Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Van Elkstraat 48

realiseren (nieuwe) dakkapel voorzijde woning

bouwen

10 april 2019

Pruylenborg 23

plaatsen dakkapel voorzijde woning

bouwen

12 april 2019

Schildmanstraat 24

realiseren dakopbouw (nokverhoging) en dakkapel voorzijde woning bouwen

12 april 2019

Warmoeziershof 37

plaatsen dakopbouw en dakkapel

12 april 2019

bouwen

Besluit verlenging beslistermijn
Besluit verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Op 10 april 2019 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning, locatie Nijverheidsweg 41,43 en 46, ingediend op 11 februari 2019
voor het aanbrengen van diverse gevelreclame en het plaatsen van reclamezuilen, te verdagen tot uiterlijk 20 juni 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

