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Sandelingenpark Schoon!

Inwoonster Isolde van Meerten neemt initiatief
Handen uit de mouwen voor een
afvalvrij Sandelingenpark. Isolde
van Meerten nam het initiatief en
veel mensen volgen inmiddels haar
voorbeeld. Samen maken ze iedere
laatste zaterdag van de maand het
Sandelingenpark schoon.
Isolde ergerde zich al langer aan
het zwerfafval. Eind februari, op een
zonnige dag, wandelde ze door het
Sandelingenpark en besloot ze er
iets aan te gaan doen. “Vanuit een
wat moedeloos gevoel ontstond het
idee om met meerdere mensen het
Sandelingenpark op te gaan schonen”, vertelt Isolde vol passie. “Ik
bouwde een Facebook-pagina en
maakte een afspraak met wethou-

der Ralph Lafleur om hem het idee Zaterdag 24 april
voor te leggen. Hij reageerde en- Wie mee wil helpen is van harte welthousiast.”
kom. Iedere laatste zaterdag van de
maand van 10.00 tot 12.00 uur. De
Erg gezellig
eerstvolgende keer is dus op zaterDie eerste zaterdag van februari dag 24 april. Het verzamelpunt is de
kwamen er tot Isolde’s verbazing di- parkeerplaats bij de ijsbaan (einde
rect zes mensen helpen, de tweede Weteringsingel). Neem uw eigen afkeer meldden zich al 11 afvalrui- valzakken mee. Afvalgrijpers en rinmers. “Op het oog lijkt het redelijk gen om een afvalzak aan te bevesschoon, maar er ligt echt heel veel tigen zijn gratis verkrijgbaar op het
klein afvalspul om op te opruimen. gemeentehuis. Helpt u mee, denk
Het is ook nog eens erg gezellig dan aan de coronamaatregelen.
om dit met meer mensen te doen”, Loop in groepen van twee personen
vertelt Isolde. “Ik hoop van harte en houd voldoende afstand.
dat dit idee navolging krijgt elders
in Ambacht. Dat meer mensen het https://www.facebook.com/Sandelininitiatief nemen om afval te gaan genpark-Schoon-102843175194034
opruimen.”

Isolde van Meerten startte het initiatief Sandelingenpark Schoon!

De stand van Ambacht in coronatijd
Hoe staat Ambacht ervoor? Eind
maart 2020 kregen we te maken met
de eerste lockdown. Nu, ruim een
jaar later, zit nog steeds veel op slot.
We gingen de straat op en vroegen
aan Ambachters: hoe gaat het met u?
Diederik (31) bij Winkelcentrum
De Schoof
“Heel vreemd, maar ik zit midden in
een soort berusting. De beginmaanden van de eerste lockdown leed
ik echt onder alles wat niet kon en
mocht. Ik sliep slecht en voelde me
lusteloos en wat zwaarmoedig. Hoe
zou dit aflopen? Maar nu… niemand

weet waar en wanneer dit eindigt.
Als het al eindigt. En komt er dan
weer een ander virus? Feit is: er moet
echt iets veranderen in hoe we met
de wereld omgaan.”
Teunis (69) voor Cascade
“Mijn hart gaat volledig uit naar de
horeca, de winkeliers, de reisbureaus en alle andere ondernemers
die keihard worden getroffen door
het slepende coronavirus. Met mij
gaat het goed hoor, ik heb werk en
hou me netjes aan de regels. Voor
mij is dat een makkie. Maar kom op
dorpsgenoten, help de noodlijdende

ondernemers. Koop lokaal. Steek ze dat is verantwoord. Ik ben klaar met
een hart onder de riem. Laten we dat mokken en trek er weer op uit. Samet elkaar doen voor het mooie Am- men met mijn vriendin.”
bacht.”
Sasha (17) in het Sandelingenpark
“Ik probeer echt positief te blijven
Tiny (79) bij Winkelcentrum
en het vol te houden, maar ik snap
Hoogambacht
“Hoe het met me gaat? Beter. Ik niets meer van de regels. Sorry. De
kom weer wat meer onder de men- ene zegt dit en de andere dat. Heel
sen. Beetje kletsen met elkaar, dat verwarrend. Maar niemand vertelt
heb ik wel gemist hoor. Gelukkig is hoe wij jongeren het moeten volhouhet lente en komt de zomer er weer den. Afstand houden, niet met een
aan. Dan wil ik nog meer naar buiten groep vrienden samenkomen. Maar
gaan. Ik ben al twee keer ingeënt en het duurt te lang. Ik mis mijn vriendat maakt me ook wat sterker. Iets den zo!”
meer risico durf ik wel te nemen, en

Lonneke (44) op het plein voor
het gemeentehuis
“Zal ik iets wat geks zeggen: ik ben
hartstikke trots op ons dorp. We
doen het gewoon hartstikke goed.
Natuurlijk zie en hoor ik het leed
en daar sluit ik mijn ogen niet voor.
Tegelijkertijd voel ik een saamhorigheid die me trots maakt om een
Ambachter te zijn. We laten ons
niet klein krijgen door dat virus. We
helpen elkaar. Ik weet zeker dat we
straks tegen elkaar zeggen: dat hebben we heel goed gedaan.”

Groendakactie van start
Een groendak is een plat dak met
een grote variatie aan sedumplantjes. Het kan veel water vasthouden
en dat belast het riool minder bij
hoosbuien. Vooral met de steeds
vaker voorkomende zware regenval
in Nederland is dit een belangrijk
onderdeel van klimaatadaptatie-opgave.
Wat is de groendakactie
Samen met Groendakcoach organiseert de gemeente van 21 april t/m
30 mei een groendakactie. Als inwoner uit Ambacht kunt u in deze periode een groendak aanschaffen onder
aantrekkelijke voorwaarden:
• U krijgt een gratis dakinspectie;
• u krijgt een aantrekkelijke prijs
per vierkante meter en
• na aanleg van het groendak
ontvangt u een gratis bijenbankje.

De Ambachtse HackShieldspeler JaimeV werd vorige week door burgemeester Jan Heijkoop gehuldigd als eerste Cyber Agent van Hendrik-IdoAmbacht. Ook speler nummers 2 Linnielol en speler 3 Razer 2.0 ontvingen een prijs voor hun plaats in de top 3. Meespelen kan nog steeds.
Ga naar www.Joinhackshield.nl en meld je aan. Wie weet word jij dan
gehuldigd bij de eindhuldiging in juni. Naast een leuke prijs maak je ook
De gemeente verloot twee groendakans op een meet & greet met politiehond Bumper.

ken van 10 m2 onder de deelnemende inwoners en één groendak van 10
m2 onder deelnemende bedrijven.
Wilt u kans maken op een gratis
groendak? Ga dan naar www.groendakcoach.nl/gemeente-hi-ambacht/
voor meer informatie over de actie
en de voorwaarden.

Tip: Het Waterschap Hollandse Delta komt binnenkort met een subsidieregeling waterinitiatieven waar
groendaken onder vallen. Zo kunt u
tijdens de groendakactie naast een
voordelige m2-prijs ook nog geld terugkrijgen via deze subsidieregeling.

Wethouder duurzaamheid Ralph Lafleur en Groendakcoach directeur
Marc Rotmans bezochten onlangs Werkvisie de Hoop. De medewerkers
maken bijenbankjes (bijenhotels); een cadeau voor iedereen die tijdens
de groendakactie een groendak aanlegt.
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Cie WOS
Online te volgen

mei

18

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen

Commissie RZDe Volgerlanden
Online te volgen

mei

mei

17

Om 18.00 uur
Commissie ABA Financiën
Online te volgen

Commissie ABAFinanciën
Online te volgen

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

“Afval scheiden is simpel”
Goed scheiden van afval begint
thuis. En het is eenvoudig als je de
keuken goed inricht. Dat zegt Astrid
den Toom, afvalcoach van HVC. “Doe
het voor de generaties na ons.”
Je hoort wel eens dat afval scheiden
moeilijk is. Mensen denken misschien aan bakjes met etensresten,
maar volgens Astrid den Toom is
overal een oplossing voor. “Er bestaan slimme oplossingen om afval
te scheiden. De afvalcoaches van
HVC staan voor je klaar om alle vragen te beantwoorden. Wanneer je
het doorhebt, is het simpel.”
Hergebruiken
Van afval worden nieuwe dingen gemaakt. Astrid: “We willen ernaar toe
dat we al ons afval hergebruiken.
Niet alleen onze gezondheid staat op
het spel, maar ook het welzijn van
de volgende generaties. We moeten
samen het afval scheiden. En het
kán! We zien gelukkig dat het steeds

Werk in de wijk

beter gaat, dat steeds meer mensen
doorhebben dat bijvoorbeeld etensresten ook in de ondergrondse container voor het gft mogen.”
Ezelsbruggetje
Vooral plastic levert vragen op, maar
Astrid heeft een ezelsbruggetje:
“Stel jezelf drie vragen: is het een
verpakking, is het leeg en komt het
uit de keuken of badkamer? Is het
antwoord drie keer ja, dan moet het
bij het plastic. Als afvalcoach luister
ik naar de problemen van inwoners
of scholen en kom met simpele en
concrete oplossingen. Ook voor jongeren. Het project ‘Afvalvrije scholen’
is daar een voorbeeld van.”
Chat met een afvalcoach
Ben je nog op zoek naar tips om
afval te scheiden? Chat dan eens
met Astrid of één van haar collegaafvalcoaches via www.hvcgroep.nl/
klantenservice.
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3
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Geen collecte
van 26 april t/m 1 mei 2021

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook
•

Twitter
YouTube

•

Instagram

•

Aubade
vanuit huis
Dit jaar is er geen live aubade
bij het gemeentehuis. In plaats
daarvan worden alle Ambachters opgeroepen om thuis in
de voordeur, op het balkon of
in de tuin het volkslied mee te
zingen. In het hele land spelen
beiaardiers vanaf 10.00 uur het
Wilhelmus zodat iedereen thuis
uit volle borst kan meezingen.
Als teken van verbinding en als
start van de Koningsdag speelt
het carillon bij het gemeentehuis
tussen 09.55-10.00 uur. Ook de
beiaardiers van de kerken zijn
gevraagd hieraan mee te doen.
Het volledig programma van Koningsdag vindt u verderop in de
Brug of via www.oranjevereniginghiambacht.nl.

Astrid den Toom op de stand op de Zomerparkdag in 2019.

Ambachtsezoom: bouw- en
woonrijp maken toekomstig
bedrijvenpark.
Tot eind december 2021.
Inrichten Waterbusplein:
tot voorjaar 2022.
Van Assendelftgaarde en de
Halfweg: werkzaamheden
project Kruiswiel fase 3,
12 april tot 2e week oktober
2021.

Overige werkzaamheden,
op diverse plaatsen:
Veegwagen, maaien en
schoffelen in hele gemeente:
doorlopend.
Controle en snoei van alle
bomen: februari 2020 - eind
2022.
Omgeving Burg. Van Akenwijk,
aanbrengen damwanden en

Denkt u mee over de toekomst
van Hendrik-Ido-Ambacht?
Stellingen
In de aanloop naar de ontmoetingen
plaatsen wij stellingen op onze sociale media. Zo kunt u voorafgaand
aan de ontmoetingen al met ons
meedenken en uw mening geven.
Dit kan op verschillende manieren:
u kunt online een reactie plaatsen bij de berichten en per e-mail
(omgevingsvisie@h-i-ambacht.nl).

Denk en praat mee tijdens deze
tweede Ontmoeting en de Slotont- Meer weten?
moeting! Op deze manier is de om- www.h-i-ambacht.nl/omgevingsvisie.
gevingsvisie niet alleen een visie van
de gemeente, maar van iedereen.

•

•

Bongerd, bouw van een toegangsbrug naar de speelweide
langs Sophialaan en realisatie •
veilige oversteekplaats; doorgaand verkeer afgesloten ter
hoogte van huisnummers 4-6: •
28 april t/m 12 mei; omleiding
met borden.
•

Omgevingsvisie

De gemeente gaat graag met Ambachters (digitaal) in gesprek over
de toekomst van Ambacht om zo
onze Omgevingsvisie te kunnen
maken. U kunt op donderdag 29
april meedenken over hoe onze
gemeente de komende twintig jaar
verandert en wat dat betekent voor
de leefomgeving.

•

DOE
M E E!

Wanneer?
Donderdagavond 29 april:
Ontmoeting 2
Dinsdagavond 25 mei:
Slotontmoeting

Aanmelden via:
http://bit.ly/OntmoetingenHIA

•

•

•

graven watergangen: naar
verwachting eind mei gereed.
Rondom Perenlaantje, aanbrengen drainagesysteem en viertal
gestuurde boringen: naar
verwachting eind mei gereed.
Werkzaamheden aan diverse
beschoeiingen in de
gemeente:tot 23 april.
Het verwijderen van 37 gemeentelijke bomen
(vergunningsvrij) op diverse
locaties (voor details
www.bit.ly/bomengemeentehia)
De Volgerlanden-Oost
aanbrengen voorbelasting
De Erfjes (zuid) en de Hofjes:
t/m begin mei
De Laantjes, woonrijpmaken:
tot november 2021
De Straatjes, bouwrijpmaken:
tot november 2021
Stekelbaars / Voorn, aanbrengen van zes extra parkeerplaatsen: 28 april t/m 6 mei
Stekelbaars: aanpassing in
de versmalling bij het Molsysteem: 7 mei t/m 10 mei
Reeweg (tussen Weteringsingel
en Sandelingenstraat) reinigen
en inspecteren riool: maand
april
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Inleveractie #NOSHANK succesvol
Anoniem wapens inleveren. Dat kon
van 12 t/m 15 april in de gemeentes
Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht
op verschillende locaties van jongerenwerk. In totaal werden 24 wapens
ingeleverd. De actie ‘#NOSHANK’
was daarmee een succes.

Mooie gesprekken
Politie, gemeenten en jongerenwerk
zijn blij met de actie. Niet alleen gezien
het aantal wapens dat nu van straat
is. Wijkagent Guido de Winter: “We
gingen óók voor het gesprek met de
jeugd en ouders, we wilden het tegengeluid organiseren. Er zijn veel mooie

en goede gesprekken gevoerd, wat
echt te danken is aan de goede samenwerking met jongerenwerk Diverz
en De Sociale Basis. Hopelijk wordt
het bij je hebben van wapens nu een
gesprek aan de keukentafel tussen
jongeren en hun ouders. Want het dragen van wapens is niet normaal.”

Wijkteam kan hulp bieden bij financiële problemen. Hij kijkt naar de financiële situatie, geeft tips en zoekt
uit waar u recht op heeft. Ook kan hij
contact leggen met andere organisa-

ties. Kijk op www.sociaalwijkteamambacht.nl of bel: 078 - 6822416. Of
meld u aan via de SDD: www.socialedienstdrechtsteden.nl/bewindvoering
of bel 078-7708910.

het gemeentehuis.

bekendmaking een bezwaarschrift
indienen. Het bezwaarschrift moet
worden gericht aan het college van
burgemeester en wethouders van
Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34,
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht.

Hebt u (hoge) schulden? Krijg weer grip
op uw financiële situatie
Uw baan verliezen, een scheiding,
teveel toeslagen terug moeten betalen of huurachterstand. Het kan
iedereen overkomen. Hebt u (hoge)
schulden? Het Sociaal Wijkteam en

de Sociale Dienst Drechtsteden kun- men pakken wij elke kans aan om
uw schulden op te lossen. Met elkaar
nen u hierbij helpen.
brengen wij weer rust in uw leven en
Elke financiële situatie is anders en zorgen wij voor grip op uw financivraagt om een andere aanpak. Sa- ële situatie. Ali Kocak van het Sociaal

Officiële publicaties
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Kennisgevingen
Verkeersbesluiten elektrisch oplaadpunt
Wij informeren u over een aantal ge- - een elektrisch oplaadpunt aan de
Aalscholver t.h.v. nr. 47;
nomen verkeersbesluiten:
- een elektrisch oplaadpunt aan de - een elektrisch oplaadpunt aan
Hoogveen t.h.v. nr. 18.
Agnes Bartoutslaan t.h.v. nr. 30;
- een elektrisch oplaadpunt aan de
De bekendmaking van deze verSteur t.h.v. nr. 98;

keersbesluiten is terug te vinden op
www.officielebekendmakingen.nl en
ligt met bijbehorende stukken met
ingang van de dag na bekendmaking
gedurende zes weken voor iedereen
ter inzage in de informatieruimte van

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij deze besluiten
is betrokken, binnen zes weken na

Bestemmingsplan “Rijksstraatweg 42b” gewijzigd 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 “Rijksstraatweg 42b e.o.” op 12 april 2021 door
de gemeenteraad gewijzigd is vastgesteld en ter inzage ligt van 22 april
t/m 2 juni 2021.
Op het ontwerpbestemmingsplan
zijn twee zienswijzen ingediend.
Het betreft het verschuiven van een
bouwvlak binnen de woonbestem-

ming en een geringe vergroting van - Op de website www.ruimtelijkeplande woonbestemming van een van
nen.nl is het vastgestelde digitale
de percelen en aanvullende regels
bestemmingsplan geplaatst. Deze
met betrekking tot het aanbrengen
kunt u vinden via het volgende planvan gesloten verharding boven de
identificatienummer: NL.IMRO.0531.
gasleiding. Het bestemmingsplan is
bp24RvRRijksstraat-3001
daarop gewijzigd vastgesteld.
- het bestemmingsplan is geplaatst
op de gemeentelijke website
Stukken ter inzage
www.hendrik-ido-ambacht.nl.
Van 22 april 2021 t/m 2 juni 2021l
ligt het vastgestelde bestemmings- Indienen beroep en verzoek om
plan ter inzage. U kunt de betreffen- voorlopige voorziening
de stukken vinden op de volgende Gedurende de termijn van terinzagelocaties:
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 daags na afloop
van de beroepstermijn. Bovengenoemden kunnen tevens 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.

- het bestemmingsplan is geplaatst door:
- belanghebbenden die tijdig ziensop de gemeentelijke website
wijzen hebben kenbaar gemaakt
www.hendrik-ido-ambacht.nl.
bij de gemeenteraad;
- belanghebbenden die kunnen aanIndienen beroep en verzoek om
tonen redelijkerwijs niet in staat
voorlopige voorziening
te zijn geweest tijdig zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagekenbaar te maken bij de gemeenlegging kan beroep tegen het vastteraad;
gestelde bestemmingsplan worden
ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Het vastgestelde bestemmingsplan
postbus 20019, 2500 EA Den Haag treedt in werking daags na afloop

van de beroepstermijn. Bovengenoemden kunnen tevens 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.

Bestemmingsplan “Achter Vrouwgelenweg 80” 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 “ Achter
Vrouwgelenweg 80” op 12 april 2021
door de gemeenteraad is vastgesteld
en ter inzage ligt van 22 april t/m
2 juni 2021. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen
ingediend. Het bestemmingsplan is
daarop ongewijzigd vastgesteld.

Stukken ter inzage
Van 22 april 2021 t/m 2 juni 2021 ligt
het vastgestelde bestemmingsplan
ter inzage. U kunt de betreffende
stukken vinden op de volgende locaties:
- Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl is het vastgestelde digitale
bestemmingsplan geplaatst. Deze
kunt u vinden via het volgende planidentificatienummer: NL.IMRO.0531.
bp34Vrouwgelenw80-3001
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Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure bouw garage De Noorden 1
Burgemeester en wethouders van de
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) een vergunning hebben verleend voor de volgende activiteiten:
- Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a
Wabo)
- Planologisch afwijken (art. 2.1, lid
1 onder c Wabo)

die geen afbreuk doet aan de landschappelijke kwaliteit van het gebied
waarvan zij onderdeel uitmaakt. Op
de ontwerp beschikking zijn geen
zienswijzen ingediend. Ruimtelijk gezien is er geen reden om geen medewerking te verlenen aan dit plan.
Stukken inzien
De aanvraag, de definitieve beschikking en de bijbehorende stukken liggen 6 weken ter inzage van 22 april
tot en met 2 juni 2021. U kunt de
stukken inzien op:

Voor de bouw van een garage op het
perceel De Noorden 1 te Hendrik-Ido- - www.ruimtelijkeplannen.nl
Ambacht.
Het planidentificatie nummer is:
NL.IMRO.0531.pb23DeNoordenHet gevraagde bijgebouw behoort bij
1bw-3001
de toekomstige woning op het per- - Op de gemeentelijke website
ceel De Noorden 1. Het gaat hier dan
www.h-i-ambacht.nl/Inwoners_Onook om een beperkte ontwikkeling
dernemers/Alle_onderwerpen/Ruim-

telijke_plannen/Bouwplannen
de indiener, de dagtekening, een om- Ook liggen de stukken in de infor- schrijving van het besluit waartegen
matieruimte van het gemeentehuis. het beroep is gericht en de gronden
van het beroep. Voor de behandeling
Beroep instellen
van het beroep wordt door de rechtDe aanvrager en belanghebbenden, bank een bedrag aan griffierecht gehedie zienswijzen naar voren hebben ven. U kunt ook digitaal beroep instelgebracht tegen de ontwerpbeschik- len bij genoemde rechtbank via http://
king of aan wie redelijkerwijs niet loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
kan worden verweten dit niet te heb- Daarvoor heeft u een elektronische
ben gedaan, kunnen tegen deze be- handtekening (DigiD of eHerkenning)
schikking op grond van de Algemene nodig. Kijk op de genoemde website
wet bestuursrecht een beroepschrift voor de precieze voorwaarden.
indienen binnen zes weken na de
dag waarop deze ter inzage is ge- Voorlopige voorziening
legd. Dit kan bij Rechtbank Rotter- De beschikking treedt in werking
dam, Bestuursrecht team B (Postbus nadat de termijn voor het indienen
50951, 3007 BM Rotterdam).
van een beroepschrift is verstreken.
Het indienen van een beroepschrift
Het beroepschrift moet zijn voorzien houdt de werking van het besluit
van een handtekening en in elk geval niet tegen. Hebben u of andere bebevatten: de naam en het adres van langhebbenden er veel belang bij dat

dit besluit niet in werking treedt, dan
kan een belanghebbende, die een
beroepschrift heeft ingediend, de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team
B (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam) verzoeken om een voorlopige
voorziening (tijdelijke beslissing) te
treffen. Voor de behandeling van het
verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
U kunt ook digitaal een verzoek om
voorlopige voorziening instellen bij
genoemde rechtbank via de website
van De Rechtspraak (https://www.
rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-derechter/Rechtszaak-starten). Daarvoor
heeft u een elektronische handtekening (DigiD of e-Herkenning) nodig.
Kijk op de genoemde website voor
de precieze voorwaarden.

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten
Verleende besluiten**
Adres

Omschrijving

Datum activiteit

Datum bekendmaking

Hark

de aanleg van een laagspanningkabel door Stedin Netten BV

25 mei tot 31 juli 2021

21 april 2021

Onderdijkse Rijweg

de aanleg van een huisaansluiting door Netwerk Exploitatiemaatschappij BV

10 mei tot 30 oktober 2021

21 april 2021

Waalstraat 1 t/m 10

het plaatsen van wegafzetting en een kraan

23 april 2021

12 april 2021

Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Admiraal de Ruyterlaan 36

realiseren dakkapel en constructieve wijziging zoldervloer en kap

bouwen

11 april 2021

Aert van Nesstraat 74

maken constructieve doorbraak tussen keuken en woonkamer

bouwen

12 april 2021

Emmasingel 25

plaatsen airco-unit in voortuin

bouwen

30 maart 2021

Hark 9

plaatsen dakkapel voorzijde

bouwen

5 april 2021

Het Jaagpad 1
plaatsen damwand, verlengen duiker en maken uitrit
		

bouwen, uitweg maken, hebben
of veranderen, planologisch afwijken

8 april 2021

Onderdijkse Rijweg 207

wijzigen gebruik van het bijgebouw

bouwen

27 maart 2021

Reeweg 148

realiseren parkeerplaatsen

planologisch afwijken

26 maart 2021

Vrouwgelenweg 98

bouwen woning

bouwen

8 april 2021

Zwanebloem 51

plaatsen hek in voortuin

bouwen, planologisch afwijken

25 maart 2021

Ingetrokken aanvraag op eigen verzoek*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Thorbeckestraat 63

draairaam in voorraam maken aan voorgevel beganegrond

bouwen

15 april 2021

Besluit buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Reeweg 104

plaatsen dakkapel en maken deuropening in draagmuur

bouwen

13 april 2021

Officiële publicaties

woensdag 21 april 2021

Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Breedeweer 43

realiseren bijbehorend bouwwerk

bouwen

16 april 2021

Energieweg 3 t/m 13 (oneven)

realisatie 6 bedrijfunits

bouwen

12 april 2021

Graaf Willemlaan 39

realiseren nokverhoging en dakkapel voorzijde

bouwen

16 april 2021

De Hil 34

plaatsen dakkapel voorzijde

bouwen

16 april 2021

Van Kijfhoekstraat 31

maken uitweg

uitweg maken, hebben of veranderen

13 april 2021

De Noorden 1

bouwen garage

bouwen, planologisch afwijken

13 april 2021

Weteringsingel 118A

uitbreiden woning aan zijgevel en wijzigen voorgevel

bouwen, planologisch afwijken

16 april 2021

* 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 www.sophia.nl voor openingstijden)

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE
www.fixi.nl
Bij spoed, ook buiten kantoortijden (078) 770 8100

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

