Gemeentenieuws

Woensdag 26 april 2017

Op weg naar een dementievriendelijk Hendrik-Ido-Ambacht
Onder de titel ‘Samen dementievriendelijk’ promoot een speciale
werkgroep van het Sociaal Wijkteam Ambacht allerlei activiteiten
rondom een ‘Dementievriendelijk
Ambacht’. Ook bieden zij het telefoonnummer (078) 682 24 16
waar u terecht kunt met vragen
over dementie of als u zich zorgen maakt over iemand.

n De werkgroep ‘Samen dementievriendelijk’ met van v.l.n.r. Paulien Schalk, Merel Muller, Alice van Wingerden
en Cristine Ruinard.

Nederland telt op dit moment ruim 270.000 mensen met dementie. Door de vergrijzing en het ouder
worden van de bevolking wordt dat in 2040 ruim een half miljoen mensen. De gemeente Hendrik-IdoAmbacht heeft op 16 september jl. met Stichting Alzheimer Nederland een overeenkomst gesloten. Er zijn
samenwerkingsafspraken gemaakt, die ervoor zorgen dat mensen met dementie zo lang mogelijk thuis in
hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en als volwaardig burgers aan de samenleving meedoen.

Activiteitenkalender
n W
 oensdag 26 april
Van 19.30 tot 21.30 uur
Spreekuur politie
Politiebureau
Weteringsingel 1

Firma Jos van der Graaf B.V. uit
Dordrecht heeft de afgelopen weken hard gewerkt aan het opknappen van het voorterrein van het
gemeentehuis.
Werkzaamheden
Het gehele voorterrein is herstraat.
Het bruidslaantje aan weerszijden
van het voorterrein wordt op dit
moment nog herstraat. Dit gebeurt
met hetzelfde bestratingsmateriaal. Dit was noodzakelijk omdat
de bestrating zo’n 20 cm verzakt
was en de plassen op de bestra-

n D
 onderdag 4 mei
19.00 - 21.00 uur
Dodenherdenking
Vanaf gemeentehuis

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

Zes Koninklijke
Onderscheidingen
Vandaag is het een spannende
dag voor zes Ambachters. Zij
krijgen een lintje opgespeld
door burgemeester Jan Heijkoop voor alles wat zij voor
de samenleving hebben gedaan. Of nog steeds doen. Het
is voor henzelf nog een verrassing, dus we kunnen u volgende week pas vertellen wie
er een Koninklijke Onderscheiding hebben gekregen. Houdt
u deze krant in de gaten, want
hier leest u volgende week
woensdag wie de kersverse
Leden in de Orde van OranjeNassau zijn!

Meer weten of meedoen?
Hebt u vragen, suggesties of
ideeën over omgaan met dementie en de ‘Dementievriendelijke Gemeente’? Of wilt u zich
aanmelden als vrijwilliger? Neem
dan contact op met het Sociaal
Wijkteam Ambacht via telefoonnummer (078) 682 24 16 of via
info@sophia.nl.

Voorterrein gemeentehuis
Koningsdag in Ambacht weer als nieuw!

n D
 onderdag 27 april
Hele dag
Koningsdag
Activiteiten in de hele
gemeente

n M
 aandag 8 mei
Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

Het aanbod
• Ondersteuning, begeleiding,
informatie en advies door het
Sociaal Wijkteam Ambacht telefoonnummer (078) 682 24 16 of
via info@sophia.nl
• De gemeente en De Blije Borgh
bieden samen respijtzorg aan.
Dat is een vorm van tijdelijke
zorg waardoor mantelzorgers
ontlast worden. Bel voor
meer informatie en aanmelden naar de Cliëntenservice
van De Blije Borgh, telefoonnummer (078) 681 10 10.
• U bent ook van harte welkom
in het Alzheimer café Zwijndrecht/Hendrik-Ido-Ambacht (Plantageweg 3, Zwijndrecht). Daar
is elke eerste woensdagavond

van de maand een bijeenkomst
voor iedereen die met dementie
te maken heeft. Zaal open 19.00
uur, aanvang 19.30 uur, einde
circa 21.30 uur. Vragen? Bel mevr.
van der Slot, telefoonnummer
06 54 665 264 of mail naar
alzheimercafézwijndrecht@gmail.com
• Als inwoner of ondernemer in
Hendrik-Ido-Ambacht kunt u onze
gemeente dementievriendelijker
te maken door de online training
‘GOED’ omgaan met dementie’
te volgen. In die training leert u
beter contact te maken als u iemand met dementie tegenkomt.
Kijk voor meer informatie op:
www.samendementievriendelijk.nl

Op donderdag 27 april vieren we
weer Koningsdag in Ambacht. Ook
dit jaar belooft het een feestelijke
dag te worden. De Oranjevereniging heeft een mooi programma
samengesteld.
BreakfastRun
De BreakfastRun is sinds 2006 niet
meer weg te denken in HendrikIdo-Ambacht. Dit unieke hardloopevenement om 6.00 uur op
Koningsdag met honderden deelnemers, trekt lopers uit alle delen
van Nederland. Dit jaar vindt de
BreakfastRun al voor de 12de keer
plaats. De Oranjevereniging werkt
samen met Vrienden tegen Kanker
om deze hardloopwedstrijd te organiseren. Beide partijen zijn heel
blij met deze samenwerking. Meer
schouders kunnen nu dit evenement dragen en er wordt ook nog
eens een goed doel gesteund, namelijk de strijd tegen kanker!
U kunt kiezen voor een 5 km of
een 10 km prestatieloop. Het parcours van 10 km is geijkt, waarmee
het voor de fanatieke sporter een
officieel parcours is. Reden genoeg
om de loopschoenen aan te trek-

ting bleven staan. De kolken zijn
eveneens vernieuwd omdat ze allemaal kapot waren.
Hetzelfde patroon in de bestrating
zoals dat in het verleden aanwezig was, is weer teruggebracht. Bij
de entree van het gemeentehuis is
nieuw straatwerk aangebracht. Tegelijkertijd is de beplanting meegenomen en vernieuwd.
Bloeiende omlijsting
De toegang tot het gemeentehuis
ziet er mede door de bloeiende
omlijsting weer piekfijn uit.

ken en deel te nemen. Inschrijven
kan via www.ovhia.nl.
Aubade
Om 9.00 uur start de aubade, voorafgegaan door een korte opening
door burgemeester Jan Heijkoop.
We sluiten de aubade feestelijk af
met ballonnen oplaten door de
kinderen. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn op
het voorplein van het gemeentehuis, Weteringsingel 1.
Vrijmarkt
Ook dit jaar is er een kindervrijmarkt in winkelcentrum De Schoof
en winkelcentrum Hoogambacht.
Kinderen tot 12 jaar kunnen zich
hiervoor inschrijven bij de winkel
van Groots en Kleintje Kinderkleding in De Schoof of bij Verhage
Volgerlanden in Hoogambacht. Het
is belangrijk om dit tijdig te doen,
omdat het aantal plaatsen beperkt
is.
Meer informatie
Kijk voor het gehele programma van Koningsdag op
www.oranjevereniging-hiambacht.nl.

Burgemeester op bezoek

n Burgemeester Jan Heijkoop was op bezoek in de klas van groep 7
van de Willem de Zwijgerschool. Zij kregen een gastles van het 4-5 mei
comité over wat er tijdens de oorlog in Hendrik-Ido-Ambacht gebeurde.

50 jaar
getrouwd

GFT-afval: kleine
moeite, groot effect
gft heeft waarde.

n Het echtpaar van HeldenFlach was op 18 april vijftig
jaar getrouwd. Burgemeester
Jan
Heijkoop
heeft
hen
gefeliciteerd met hun gouden
huwelijk. Het echtpaar heeft 4
kinderen en 10 kleinkinderen.

?
t
r
a
p
a
k
o
o
t
e
h
u
t
d
u
o
h
Al het klein Groente, Fruit en
Tuinafval hoort in de GFT-mol!

GFT is een bron voor
groen gas en compost.
Hou het daarom apart.

Verbeter de aarde.
Doe etensresten en
GFT in de juiste bak.

Maandag
maandelijkse
test sirenes
Als zich in onze gemeente of
regio een groot ongeval voordoet, dan wordt u gealarmeerd
via sirenes. Afhankelijk van de
omstandigheden loeien de sirenes in de hele gemeente of
een deel daarvan.
De sirenes worden in heel Nederland maandelijks op iedere
eerste maandag van de maand
om 12.00 uur precies getest.
Dat gebeurt ook op maandag
1 mei. Gaat de sirene op een
ander moment dan de eerste
maandag van de maand, dan
doet u het volgende: Sluit ramen en deuren en schakel de
regionale rampenzender Radio
Rijnmond in. Radio Rijnmond
is te ontvangen op 93.4 FM.

Afval scheiden. Samen halen we eruit wat erin zit.
Het is weer de tijd van het jaar
om buiten te zijn. Koffie in de zon,
koken met de eerste groenten en
fruit uit eigen moestuin. Schillen,
pitten en snijafval kunnen meteen
in de GFT-bak, maar soms blijven
er ook etensrestjes over. Etensresten die je niet meer gebruikt in
een ander gerecht, mogen in de
GFT-bak. Ook als het bijvoorbeeld
een botje van een kippenpoot is.
Al het gft en etensresten zorgen
voor groen gas en vruchtbare
compost.
Alledaags GFT-afval
Een bananenschil, oud theezakje,
die bloemen die nu toch écht weg
kunnen, een restje pastasaus na
het avondeten. Allemaal waardevol afval, wanneer het in de GFTbak belandt. Dan kan er groen gas

en compost van gemaakt worden.
Groen gas
Een volle GFT-bak geeft 21 dagen
gas om mee te koken. Een gemiddeld gezin produceert jaarlijks zo’n
160 kilo GFT-afval. De helft daarvan belandt al in de GFT-bak, maar
de rest gaat nu nog vaak verloren.
Dat is natuurlijk jammer. Het is
dan ook nuttig om te weten dat u
op groen gas weer kunt koken of
zelfs het huis ermee kunt verwarmen. Ook compost uit GFT maakt
dat u geen kunstmest nodig hebt,
waardoor u kosten bespaart.

Jeugd op straat
De laatste ‘R’ is weer in de maand.
Dit betekent dat we langzamerhand weer van mooie temperaturen kunnen gaan genieten. De tijd
van gezellige avonden in de tuin
waarbij ook jongeren elkaar buiten
opzoeken.
Jongeren ontmoeten elkaar bij
voorkeur in groepjes op straat, bij
een winkelcentrum of in het park,
uit het zicht van hun ouders. Hoewel dat hangen misschien zinloos
lijkt, heeft het wel degelijk een
functie. Ze groeien op, zijn volop
bezig hun identiteit te ontwikkelen
en nieuwe contacten te leggen.”
Aanspreekbaar
“De meeste pubers hebben geen
kwaad in de zin maar zoeken alleen een plek om samen te zijn.
Ik begrijp heel goed dat dit voor
omwonenden hinderlijk kan zijn,
zeker als het gepaard gaat met
luidruchtig of baldadig gedrag,
herrie van muziek en brommers en
afval op straat. Vaak wordt dan de
politie gebeld, maar ik adviseer altijd om eerst zelf een praatje met
ze te maken. Dat werkt veel beter.
Mensen vinden zo’n groep soms
bedreigend, maar de meeste jongeren zijn prima aanspreekbaar.
Zo lang je ze op een respectvolle
manier benadert en rustig uitlegt
waar je last van hebt en ze vraagt
om mee te werken aan een oplossing. Vindt u het lastig om dit alleen te doen? Misschien is er een
buurman of -vrouw die daarbij kan
helpen. Lost dat niets op, denk er
dan eens aan om contact op te
nemen met het Jongerenwerk in
Ambacht. De jongerenwerkers zijn
ook in de buitenruimte aanwezig,
oftewel ambulant. De jongerenwerkers bezoeken regelmatig locaties
waar jongeren zich ophouden om
een praatje te maken en te luisteren wat de jongeren bezig houdt.

n Ton Brouw is wijkagent in Hendrik-IdoAmbacht wijken Oostendam en Kruiswiel.

Eventueel overlast gevend gedrag
kunnen zij dan bespreekbaar maken. (www.jongerenwerkhia.nl)
Grenzen
Ook grenzen opzoeken hoort bij
opgroeien. Maar als jongeren de
grens over gaan en echt strafbare
feiten plegen, zoals vernieling,
mishandeling, diefstal, alcoholof drugsmisbruik, moet duidelijk
zijn dat we dit gedrag niet tolereren. Het is belangrijk dat we
probleemgedrag bij jongeren in
een zo vroeg mogelijk stadium
signaleren. Zo kunnen we samen
(gemeente, jongerenwerk, ouders
en politie) kijken hoe we kunnen
voorkomen dat zo’n jongere verder
afglijdt. Ook u kunt daarbij helpen.
Ziet u dat jongeren, al dan niet in
groepsverband, zich schuldig maken aan strafbare feiten? Bel dan
de politie en noteer signalementen
en kentekens. Normaal gesproken
belt u daarvoor 0900-8844, maar
als u de dader(s) op heterdaad betrapt kunt u ook 112 bellen.”
Uw wijkagent
Meer informatie of contact met uw
wijkagent? Vul op www.politie.nl
(Mijn Buurt) uw postcode in. Automatisch verschijnen dan naam en
foto van uw eigen wijkagent.

Hidde en Jeroen winnen
samen eerste prijs

Meer weten?
Het apart inzamelen van GFT-afval
loont. Kijk voor meer informatie
op www.hvcgroep.nl.

Nieuw verwijsbord bij
begraafplaats
n Voorste rij v.l.n.r. Burgemeester Schrijer, Jeroen Stam, Hidde Cornelissen,
Aaron Huang, Yrsa de Roos, Burgemeester Heijkoop

AFVAL IN DE
JUISTE BAK
WWW.H-I-AMBACHT.NL/AFVAL

Tijdens de Nationale Herdenking
op 4 mei herdenken we de Nederlandse slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog en oorlogssituaties
en vredesmissies nadien.
In bijna elke gemeente bevindt
zich wel een oorlogsgraf. De Oorlogsgravenstichting (OGS) houdt
de herinnering aan alle Neder-

landse oorlogsslachtoffers levend
bij huidige en toekomstige generaties. Dit doen zij door hun levensverhalen te verzamelen en te
delen. Deze begraafplaatsen met
oorlogsgraven zijn herkenbaar
door het verwijsbord van de OGS.
Recentelijk is het verwijsbord bij
de Algemene Begraafplaats Waalhof vernieuwd.

Winnaars woordkunstenwedstrijd
bekend
Krachtig, raak en beklemmend.
Het winnende gedicht ‘Stilte’ van
Hidde Cornelissen en Jeroen Stam
laat de lezer met precies dat gevoel achter dat zo kenmerkend
is als we denken aan slachtoffers
van de oorlogen van nu en van de
Tweede Wereldoorlog in het bijzonder. Je voelt haast de pijn en
leegte die de oorlog in hun leven
veroorzaakt.
De beide jongens ontvingen woensdag 19 april in Cascade de eerste
prijs uit handen van burgmeester
Jan Heijkoop. De jury koos uit de
genomineerde gedichten nog twee
anderen: die van Yrsa de Roos
(tweede plaats) en Aaron Huang
(derde plaats). Ze mogen hun gedichten voorlezen tijdens de her-

denkingsplechtigheden op 4 mei.
Nieuw jasje
De wedstrijd stond dit jaar voor
het eerst open voor alle jeugd tot
18 jaar uit beide gemeenten en
Heerjansdam. Nieuw is ook dat het
niet alleen een gedicht hoefde te
zijn, maar dat ook andere vormen
van woordkunst ingeleverd mochten worden.
Thema
Dit jaar heeft Arendo Joustra de
jaarthema-tekst De kracht van het
persoonlijke verhaal geschreven.
Hierin beschrijft Joustra hoe je
persoonlijke verhalen kan inzetten
bij een herdenking of viering. De
volledige tekst is te lezen op de
website van het Nationaal Comité
4 en 5 mei: www.4en5mei.nl.

Welkom

Tijdens een ceremonie in de
Ambachtkamer van het gemeentehuis, ontvingen woensdag 19 april zeven volwassenen en een aantal kinderen de
Nederlandse nationaliteit. Burgemeester Jan Heijkoop leidde
de ceremonie en feliciteerde
hen. Om Nederlander te worden hebben de meesten een
inburgeringscursus gedaan: ze
hebben de Nederlandse taal
geleerd en ze hebben van alles geleerd over wonen en werken in Nederland. Dit geldt niet
voor allemaal, twee van hen
zijn door middel van de optieprocedure Nederlander geworden.

Programma
dodenherdenking
donderdag 4 mei 2017

Werk in de wijk

18.45 uur 		 Openstelling gemeentehuis
tot 19.00 uur		 Ontvangst belangstellenden
19.00 uur		Welkomstwoord en mededelingen over verder
verloop programma
			
19.10 uur		Formeren stille tocht (deze wordt vooraf gegaan
door tamboers van Drumfanfare Celebration) en
vertrek naar begraafplaats via de Hoge Kade en
de Waelneslaan
19.45 uur		 Aankomst op begraafplaats
19.50 uur		 Toespraak door burgemeester J. Heijkoop
19.55 uur		 Declamatie
19.58 uur		 Het luiden van de kerkklokken
20.00 uur		 Twee minuten stilte
20.02 uur		Trompetters van brassband De Bazuin blazen ‘De
Taptoe’
		Zingen van Wilhelmus (twee coupletten) gelijktijdig in top hijsen Nederlandse vlag
20.15 uur		 Kranslegging
		 Begeleiding defilé langs monument
20.30 uur		 Einde plechtigheid
*Brassband De Bazuin brengt vanaf 19.05 uur muziek ten gehore
op de begraafplaats Waalhof.

Kaartgegevens ©2017 Google

➊ Iepengaarde, Wijngaarde en Sophiapromenade; bouwen appar-

tementsgebouw Palissade
22 februari 2016 – 30 juni 2017

➋ 	Nijverheidsweg; vervangen riolering vanaf kruising Antonius-

laan-Nijverheidsweg tot halverwege distributiecentrum van PLUS
(fase 3)
2 april – 10 mei 2017

➌ Elzengaarde tussen Bongerd en Boomgaarde: aanleggen

definitieve bestrating
1 mei – 9 juni 2017

➍ Herbestrating ventweg en parkeervakken thv Dorpsstraat 128-

132
18 april – 12 mei 2017

➎	Kruising Bongerd - Elzengaarde - Bramengaarde: opnieuw

bestraten
18 april – 3 mei 2017

Geheel Hendrik-Ido-Ambacht
• Veegwagen
• Rioolwerkzaamheden; uitvoeren van lokale reparaties (voornamelijk van binnenuit) verspreid over de gemeente; week 10 tot en met
week 20 2017
• Herstelwerkzaamheden aan trottoirs en parkeervakken op diverse
locaties in de wijk Krommeweg; vanaf heden gedurende de eerstkomende maanden
• Maaien, schoffelen, hagen knippen c.a. vanaf heden tot oktober
door de gehele gemeente
• Kolken zuigen week 14 t/m 26 door HVC door de gehele gemeente
• Rooiwerkzaamheden door de gehele gemeente op diverse locaties
• Maaien van de uitzichtlocaties (ruwe gras) in week 17

Officiële publicaties
Kennisgeving
GECOÖRDINEERD ONTWERPBESLUIT
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘
ONDERDIJK 126-128’ (INCLUSIEF AANVRAAG HOGERE GRENSWAARDE) EN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken
op grond van artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening bekend dat vanaf
27 april tot en met 8 juni 2017 het
ontwerpbestemmingsplan ‘Onderdijk
126 - 128’ met plan-identificatienummer
NL.IMRO.0531.bp26Onderdijk126-2001
ter inzage ligt samen met de aanvraag
voor een hogere grenswaarde en
met een omgevingsvergunning voor
de bouw van vier woningen aan de
Onderdijk 126 – 128. Het betreft een
gecoördineerd besluit.
Ontwerpbestemmingsplan
De locatie Onderdijk 126 – 128 betreft
een braakliggend terrein. Een aantal
particuliere initiatiefnemers, welke zich
hebben verenigd in CPO ‘t Ambacht, zijn
voornemens ter plaatse vier vrijstaande
woningen te realiseren met bijbehorende garages/bergingen. Het plan is
strijdig met het vigerend bestemmingsplan omdat de beoogde vrijstaande
woningen buiten het bouwvlak vallen.
Om het plan juridisch-planologisch
mogelijk te maken moet het vigerende
bestemmingsplan worden gewijzigd en
moet een aanvraag hogere grenswaarde

voor geluid worden ingediend. Voor de
realisatie van de woningen dienden de
omgevingsvergunningen ‘bouwen’ en
‘inrit’ en de omgevingsvergunning ‘kappen’ voor het vellen van houtopstanden
te worden aangevraagd. Op de planontwikkeling is de coördinatieregeling
van toepassing. De aanvraag hogere
grenswaarde en de omgevingsvergunningen ‘bouwen’ en ‘inrit’ zijn onderdeel
van het gecoördineerd ontwerpbesluit.
De omgevingsvergunning ‘kappen’ voor
het vellen van houtopstanden wordt
separaat aangevraagd.
Stukken ter inzage
Van 27 april 2017 tot en met
8 juni 2017 ligt het gecoördineerd
ontwerpbesluit ontwerpbestemmingsplan ‘Onderdijk 126 – 128’ (inclusief
de aanvraag hogere grenswaarde) en
omgevingsvergunningen, inclusief de
onderliggende stukken ter inzage.
U kunt de betreffende stukken vinden
op de volgende locaties:
- De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn geplaatst op
http://ro.h-i-ambacht.nl/0531/822A16FBFE97-4953-B1BC-6AFAE87CBB34/
- Op www.ruimtelijkeplannen.nl is
het digitale ontwerpbestemmingsplan
geplaatst. Dit kunt u vinden via het
plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.
bp26Onderdijk 126-2001.
- Een pdf-versie van het ontwerpbestemmingsplan hebben wij geplaatst
op de gemeentelijke website
www.h-i-ambacht.nl/Onderdijk 126-128.

- De papieren versie van de stukken is tijdens de openingsuren in te
zien in de hal van het gemeentehuis,
Weteringsingel 1 te Hendrik-IdoAmbacht.
Zienswijze indienen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen indienen
op het gecoördineerd ontwerpbesluite
ontwerpbestemmingplan ‘Onderdijk
– 128’ (inclusief de aanvraag hogere
grenswaarde) en omgevingsvergunningen. Een zienswijze moet uiterlijk
8 juni 2017 schriftelijk ingediend worden bij de gemeenteraad van HendrikIdo-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA te
Hendrik-Ido-Ambacht.
Voor het indienen van mondelinge
zienswijzen kunt u uiterlijk 18 mei 2017
een afspraak maken met dhr. H. Post
van de afdeling Beleid en Ontwikkeling
(telefoonnummer (078) 770 2616 of
mailadres H. Post@H-I-Ambacht.nl).
Z-16-314558
KENNISGEVING BESCHIKKING
WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT
UITGEBREIDE PROCEDURE
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
hebben besloten om de voorschriften
verbonden aan de verleende omgevingsvergunningen aan Du Pont de
Nemours, nu Chemours Netherlands
B.V., ambtshalve te wijzigen.

Du Pont de Nemours (Nederland) B.V.,
nu Chemours Netherlands B.V., betreft
een inrichting voor de productie van
synthetische organische polymeren
gelegen aan de Baanhoekweg 22 te
Dordrecht.
Het gaat om de voorschriften bij de volgende omgevingsvergunningen verleend
aan Du Pont de Nemours (Nederland)
B.V., nu Chemours Netherlands B.V.,:
• omgevingsvergunning van 3 oktober
2013, met het kenmerk 2013023603 en
• omgevingsvergunning van 6 juni
2016, met kenmerk D-16-1575554.
Concreet betreft het een aanscherping van de emissienormen voor de
Teflon®PTFE en de Teflon®FEP fabrieken voor de stoffen FRD903 en E1.
Inzage
U kunt de beschikking en andere ter
zake zijnde stukken inzien van 24 april
2017 tot en met 6 juni 2017 op werkdagen in het gemeentehuis te Hendrik-IdoAmbacht, afdeling Publiekszaken, loket
Vergunningverlening en Handhaving,
Weteringsingel 1 te Hendrik-IdoAmbacht.
- elke werkdag van 08:30 uur tot 12:30
uur en van 13:30 uur tot 16:00 uur;
- op de maandagavond, na telefonische afspraak, tel. 078 - 770 26 27, van
17:00 uur tot 20:00 uur.
Beroep
Tegen de beschikking kan door belang-

hebbenden, beroep worden ingesteld
bij de Rechtbank Den Haag, sector
bestuursrecht, Postbus 20302, 2500
EH Den Haag. Op grond van artikel 6:7
van de Awb bedraagt de termijn voor
het indienen van een beroepschrift 6
weken. De termijn vangt, ingevolge artikel 6:8, vierde lid, van de Awb, aan met
ingang van de dag na de dag waarop
een exemplaar van de beschikking ter
inzage is gelegd.
Inwerkingtreding
De beschikking treedt in werking met
ingang van de dag na het einde van
de beroepstermijn, tenzij voor deze
datum beroep is ingesteld en ingevolge artikel 8:81 van de Awb om een
voorlopige voorziening is verzocht. Dat
kan als onverwijlde spoed dat vereist.
Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus
20302, 2500 EH Den Haag.
De beschikking treedt dan niet in werking voordat de Voorzieningenrechter
een uitspraak heeft gedaan.
Deze kennisgeving staat ook op
www.ozhz.nl.

Officiële publicaties
Omgevingsvergunningen
TERINZAGELEGGING ONTWERPUITWERKINGS- EN WIJZIGINGSPLAN ‘DE
VOLGERLANDEN-OOST, GEBIED C1-C2’
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 en afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht het
ontwerp van het uitwerkings- en wijzigingsplan ‘De Volgerlanden-Oost, gebied
C1-C2’ ter inzage ligt van vrijdag
28 april 2017 tot en met donderdag
8 juni 2017.
Inhoud van het ontwerp
uitwerkings- en wijzigingsplan
In het bestemmingsplan De
Volgerlanden-Oost, dat onherroepelijk
is, is ten behoeve van woningbouw een
uitwerkingsplicht opgenomen. Daarnaast
is ter plaatse van de toentertijd voorziene ontwikkeling van een scholencluster
binnen dit gebied een wijzigingsbevoegdheid (ex artikel 3.6 Wro) opgenomen, die omzetting van de bestemming
‘Maatschappelijk’ naar wonen mogelijk
maakt. Aan die uitwerkingsplicht en
aan die wijzigingsbevoegdheid wordt
met het ontwerpplan invulling gegeven.
Het ontwerpplan omvat de bouw van
maximaal 478 nieuwe woningen in
het gebied tussen de Vrouwgelenweg
en de Veersedijk, ten noorden van de
Jacobuslaan. Het uitwerkings- en wijzigingsplan voorziet in een relatief globale regeling (met een directe bouwtitel), waarbij de kwaliteitscriteria worden
geborgd middels de als bijlage bij de
regels opgenomen ‘Dorpenpaspoorten’.
Omdat het kostenverhaal als bedoeld
in de Wet ruimtelijke ordening plaats
vindt via de uitgifte van de gronden, is
de vaststelling van een exploitatieplan
in de zin van afdeling 6.4 van de Wet
ruimtelijke ordening niet vereist.
Stukken ter inzage
Van vrijdag 28 april 2017 tot en met
donderdag 8 juni 2017 ligt het ontwerp
van het uitwerkings- en wijzigingsplan

‘De Volgerlanden-Oost, gebied C1-C2’
met de bijbehorende stukken, waaronder het ‘Ontwerpbesluit hogere grenswaarden’, ter inzage. Het ontwerpuitwerkings- en wijzigingsplan is in te zien
op de site www.ruimtelijkeplannen.nl,
onder publicatienummer NL.IMRO.0531.
bp06VolgerlOstUP02-2001.
Tevens zijn de stukken te raadplegen
via de gemeentelijke website
www.h-i-ambacht.nl (door onder
‘ik woon’ op ‘ruimtelijke plannen’ en
vervolgens op ‘in procedure’ te klikken).
De papieren versie is tijdens de openingsuren in te zien in de hal van het
gemeentehuis, Weteringsingel 1 te
Hendrik-Ido-Ambacht.
Zienswijzen
Gedurende de terinzagelegging kan een
ieder een zienswijze indienen over het
ontwerpuitwerkings- en wijzigingsplan.
Schriftelijke zienswijzen moeten
worden gericht aan het college van
Burgemeester en Wethouders van
Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340
AA Hendrik-Ido-Ambacht.
Voor het indienen van mondelinge
zienswijzen dient u vóór 9 juni 2017
contact op te nemen met de projectleider, de heer P. Verheul, te bereiken via
doorkiesnummer (078) 770 2754.
Omgevingsvergunning ‘Tankstation
Frankepad’
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken
op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de
Algemene wet bestuursrecht (Awb)
bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend op de aanvraag
om omgevingsvergunning ‘Tankstation
Frankepad’. Met deze vergunning wordt
het planologisch mogelijk gemaakt
dat een bestaand tankstation aan de
Nijverheidsweg verplaatst wordt naar de
locatie aan het Noordeinde. Deze omgevingsvergunning is op 25 april 2017
verzonden.
Omgevingsvergunning
‘planologisch afwijken’
De afgelopen jaren is de bereikbaarheid

POSTADRES postbus 34
	3340 AA
Hendrik-Ido-Ambacht
telefoon
14 078
e-mail
gemeente@h-i-ambacht.nl
website
www.h-i-ambacht.nl

gemeentehia

van het industrieterrein Antoniapolder
verbeterd door de aanleg van het
Noordeinde. Hiermee is een belangrijke
verbindingsweg gecreëerd tussen de
A15 met het industrieterrein en met
De Volgerlanden. Ook de aanleg van
de Verlengde Antoniuslaan draagt
verder bij aan de bereikbaarheid van
de bedrijven. Vanwege de Verlengde
Antoniuslaan wordt het noordelijk
deel van de Nijverheidsweg ter hoogte
van de Antoniuslaan afgesloten voor
doorgaand verkeer. Hierdoor wordt de
functie van het aldaar gevestigde tankstation beperkt. Met het verplaatsen
van het tankstation naar de locatie aan
het Frankepad wordt een extra impuls
gegeven aan de mobiliteit op het industrieterrein. Het verplaatsen van dit
tankstation past echter niet binnen de
regels van het geldende bestemmingsplan ‘Antoniapolder +’. Om dit tankstation planologisch mogelijk te maken is
toepassing gegeven aan de uitgebreide
procedure op grond van artikel 2.12.
lid 1, sub a, onder 3º van de Wabo,
waarmee de omgevingsvergunning is
verleend voor de activiteit ‘handelen in
strijd met ruimtelijke regels’.
Met deze omgevingsvergunning is
slechts de planologische mogelijkheid
gecreëerd voor het verplaatsen van het
tankstation. Voor het daadwerkelijk
oprichten ervan zal in een later stadium
separaat een omgevingsvergunning voor
de Wabo-activiteit ‘bouwen’ worden
aangevraagd.
Stukken ter inzage
Vanaf 25 april 2017 ligt gedurende een
periode van zes weken de verleende
omgevingsvergunning inclusief de bijhorende ruimtelijke onderbouwing ter
inzage. U kunt deze stukken vinden op
de volgende locaties:
- de bronbestanden van de vergunning
zijn geplaatst op http://ro.h-i-ambacht.
nl/0531/B5A803AE-28A7-4902-AE2110758A7BA4A1/
- op www.ruimtelijkeplannen.nl is de
digitale omgevingsvergunning geplaatst.
Dit kunt u vinden via het planidentificatienummer NL.IMRO.0531.

pb13TankFrankepad-3001;
- een pdf-versie van de omgevingsvergunning en de bijhorende ruimtelijke onderbouwing is geplaatst op de
gemeentelijke website
www.h-i-ambacht.nl onder <ik woon>,
<ruimtelijke projecten>, <ruimtelijke plannen>, <Tankstation Frankepad>;
- de papieren versie van de stukken is tijdens de openingsuren in te
zien in de hal van het gemeentehuis,
Weteringsingel 1 te Hendrik-IdoAmbacht.
Beroep en voorlopige voorziening
Indien u rechtstreeks in uw belang
getroffen bent en u hebt tijdig een
zienswijze ingebracht op de ontwerpomgevingsvergunning, dan kunt u
schriftelijk en gemotiveerd een beroepschrift indienen. Dit kunt u richten aan
de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht
team B, Postbus 50951, 3007 BM te
Rotterdam. De termijn voor het indienen
van uw beroepschrift is zes weken na
de datum van verzending van de omgevingsvergunning.
In het geval u geen zienswijze hebt
ingediend, kunt u alsnog beroep instellen indien:
- de verleende omgevingsvergunning
gewijzigd is ten opzichte van de ontwerp-omgevingsvergunning;
- u aan kunt tonen dat u redelijkerwijs
niet in staat bent geweest tijdig uw
zienswijze kenbaar te maken.
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 te Rotterdam
wordt ingediend, treedt het besluit niet
in werking voordat op dat verzoek is
beslist.

handtekening (DigiD of eHerkenning)
nodig. Verdere informatie hierover treft
u op de genoemde website.
Nieuwe aanvragen
omgevingsvergunning*
• Barbeel 8, bouwen van een carport,
-bouwen, 19 april 2017
• Boskamp 29, plaatsen dakkapel/voordakvlak, -bouwen, 7 april 2017
• Brasem 37, plaatsen dakkapel/voorzijde, -bouwen, 18 april 2017
• Graaf Willemlaan 91, gevelwijziging
87-89-91, -bouwen, 13 april 2017
• Wilhelminasingel 8, plaatsen
dakkapel/voorgeveldakvlak, -bouwen,
19 april 2017
• Wilhelminasingel 8, aanbouw
achterzijde van de woning, -bouwen,
19 april 2017
* 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 14078.
Verleende omgevingsvergunningen*
(regulier)
• Kerkstraat 12, het vellen van een
taxus en een esdoorn, - houtopstand
vellen, 19 april 2017 (particulier)
• Louwersplein 27, interne verbouwing/
uitbreiding Plus Supermarkt, -bouwen,
19 april 2017
*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 14078.

U kunt ook digitaal beroep en een
voorlopige voorziening instellen bij
genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx.
Daarvoor hebt u een elektronische

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEWINKEL (BALIES PUBLIEKSHAL)
ma en wo
14.00 - 19.30 uur
di, do en vr 09.00 - 12.00 uur
OPENINGSTIJDEN RECEPTIE (PUBLIEKSHAL)
ma t/m vr
08.00 - 17.00 uur
MELDPUNT OPENBARE RUIMTE
www.h-i-ambacht.nl/meldpunt
Bij spoed, ook buiten kantoortijden 078 - 770 81 00

SOCIAAL WIJKTEAM EN JEUGDTEAM AMBACHT
T (078) 682 24 16
E info@sophia.nl
I www.sociaalwijkteamambacht.nl
I www.jeugdteamambacht.nl
Inlooppunten (zie websites voor openingstijden)
• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam
• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam
• Tromplaan 49, sociaal wijkteam
Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht
woensdag 26 april 2017

