@gemeentehia
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Feestelijke opening zwembad De Louwert
1 en 2 november
Het nieuwe binnenbad van zwem- van harte welkom en kunnen kijken
bad De Louwert wordt vrijdag 1 no- naar of deelnemen aan de volgende
vember in gebruik genomen. En dit activiteiten:
gaan we natuurlijk vieren!
08.00 - 09.30 uur
Daarom hebben we een programma Banen zwemmen voor alle leeftijden
met verschillende activiteiten. Komt
u naar de feestelijke opening?
10.00 - 11.30 uur
Familiezwemmen voor ouders met
Programma vrijdag 1 november
kinderen t/m 12 jaar
Wilt u het nieuwe zwembad bezichtigen zonder deelname aan een 12.00 - 13.30 uur
activiteit (zwemmen niet mogelijk)? Familiezwemmen voor ouders met
Dan is hier gelegenheid voor:
kinderen t/m 12 jaar

19.00 - 21.00 uur
13.30 - 14.30 uur
Bezichtiging van het nieuwe bin- Demo zwemlessen reddingsbrigade
nenbad
in wedstrijdbad (deelname niet mogelijk)
Komt u kijken? Meldt u dan aan via
i.burgler@h-i-ambacht.nl.
13.30 - 14.30 uur
Demo en duiken onder begeleiding
Programma zaterdag 2 november
vanaf 14 jaar in doelgroepenbad
Wilt u het binnenzwembad bekijken en gelijk uitproberen? Kom dan Naast de activiteiten
langs op zaterdag 2 november en Buiten het nieuwe binprobeer het binnenbad (gratis) uit. nenbad is het ook geExploitant Sportfondsen heeft voor zellig. Zo is er in de
deze openingsdag van 08.00 tot nieuwe horeca voorziening een
16.00 uur een afwisselend program- hapje en een drankje verkrijgbaar.
ma samengesteld, waar de red- En de hele dag door kunnen kindingsbrigade Hendrik-Ido-Ambacht, deren met Jip, de mascotte van het
Seahorse Diving en vele anderen zwembad, op de foto. Af en toe
aan meewerken. Alle bezoekers zijn gaat Jip wel even rusten.

Herfstbuien
Wat kunt u doen?
Door herfstbuien kunnen bladeren
en takken op de straat terechtkomen. Hierdoor kunnen de straatkolken verstopt raken. Wateroverlast is
helaas niet altijd te voorkomen.
Toch is er veel dat u ook zelf kunt
doen:
- Als u deksels van rioolputten vrijhoudt van bladeren en vuil om verstopping te voorkomen, dan kan het
regenwater goed en snel weglopen.
- Loop of rijd niet door plassen waarvan u de bodem niet kunt zien.
- Probeer plaatsen af te zetten waar
putdeksels zijn weggedrukt en bel
direct de gemeente.
- Zorg dat uw dakgoten bladvrij zijn,
zodat er geen lekkages of verstoppingen kunnen ontstaan.

Het echtpaar Koestering-Hagedoorn was op zondag 13 oktober vijftig jaar
getrouwd. Burgemeester Jan Heijkoop heeft hen woensdag 16 oktober gefeliciteerd met hun gouden huwelijk. Het echtpaar heeft drie kinderen en vijf
kleinkinderen.

Kijk voor meer informatie op
www.wshd.nl.

Het echtpaar Den Boer-Den Hoed was op donderdag 10 oktober vijftig jaar
getrouwd. Burgemeester Jan Heijkoop heeft hen woensdag 16 oktober gefeliciteerd met hun gouden huwelijk. Het echtpaar heeft drie kinderen, één
kleinkind en één achterkleinkind.

@gemeentehia

woensdag 23 oktober 2019

Werk in de wijk

11

nov

07

nov

07

Om 19.00 uur
Begrotingsraad
Raadzaal gemeentehuis

nov

04

Om 19.00 uur
Begrotingsraad
Raadzaal gemeentehuis

nov

Agenda

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

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

Collecte
Diabetes Fonds
28 oktober t/m 2 november 2019

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram

Duurzaam

Acties

DOE
M E E!

Energie besparen en duurzamer
leven doet u op uw manier. Wilt
u ook iets doen? Dat kan! Bijvoorbeeld door mee te doen aan
acties die de gemeente organiseert.
tot 26 oktober
groepsaankopen zonnepanelen
en isolatie duurzame buurtactie*

Het is de Week van Ons Water! Bespaar drinkwater en geld met een
regenton. Knip deze bon uit en haal nog een regenton t/m zaterdag
26 oktober bij Intratuin in Ambacht. In de Week van Ons Water krijgt u
namelijk 25 euro korting! Deze actie heeft een maximum van 200 stuks.
Dus wees er snel bij, want op=op!

Het is weer tijd voor de
jaarlijkse buurtkerstboom!
Ook dit jaar kunt u voor uw buurt
weer een kerstboom aanvragen. Een
kerstboom is voor jong en oud en
brengt mensen bij elkaar. Samen
met uw buren kunt u de boom versieren en zorgen voor een gezellige
kerstsfeer in de straat.
Wilt u de kerstsfeer ook in uw buurt
ervaren? Meld u dan aan! De gemeente zorgt voor de kerstboom. U en uw
buurtbewoners zorgen samen voor de
verlichting en versiering in de boom.
Maak van de kerstboom het pronkstuk van uw buurt, want de mooiste
boom valt weer in de prijzen!

Hoe vraag ik een buurtkerstboom
aan?
1. Meld u aan door een e-mail te sturen naar wbw@h-i-ambacht.nl (dit
kan tot 14 november, OP=OP).
2. Vermeld in de e-mail uw naam,
adresgegevens, wijknaam en de
gewenste locatie voor de kerstboom.
3. Maak een foto van de versierde
buurtkerstboom en mail deze
voor 16 december naar wbw@h-iambacht.nl.
4. U ontvangt een bevestiging of uw
buurtkerstboom in aanmerking
komt voor de mooiste boom in
Ambacht.

1

2

3

4

16-26 oktober
actie ‘Bon voor een ton’ **
tot maart 2020
groepsaankoop
spouwmuurisolatie*
Kijk voor meer inspiratie
op www.iedereendoetwat.nl.

* zie www.regionaalenergieloket.nl
** zie ook deze pagina bovenaan

5

Hoge Kade: werkzaamheden
nieuwbouw binnenbad zwembad De Louwert, werkzaamheden sloop oude (huidige)
binnenbad
Tot einde 2019

6

Vrouwgelenweg tussen Zilverreiger/Forel en Jacobuslaan:
aanleg Parkzone-Oost, afgesloten tussen Zilverreiger/Forel
en Karper
14 oktober t/m 20 december
Ambachtsezoom: bouwrijp ma- •
ken toekomstig bedrijvenpark
Tot einde 2019
•
Elzengaarde: definitief aanleggen rijbaan tussen inrit Yulius
en Sophialaan, volledig afge•
sloten
14 oktober t/m 8 november
Sophialaan ter hoogte van
aansluiting Elzengaarde: aanleggen midden geleiders en
verplaatsen bushalte
- 14 t/m 20 oktober; halve
baan afzetting en eventueel
inzet verkeersregelaars
- 21 t/m 27 oktober; rijbaan
volledig dicht

•

Sophialaan/Rietlaan/Ambachtsezoom: asfaltwerkzaamheden. De volledige kruising is
afgesloten voor alle verkeer.
Het verkeer richting Langeweg, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Intratuin e.d. wordt door
middel van bebording omgeleid via de Laan van Welhorst
of Ambachtsezoom
21 t/m 25 oktober

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;
vervanging beschoeiing Gemeenlandskade en achter de
Stenen Bogerd: vanaf
1 september 2019 - 1 november 2019.

@gemeentehia
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Strooiseizoen
gedeeltelijk van start
Ondank de milde temperaturen is
het straks wel zover; de vorst gaat
aanbreken. Daarom gaat het strooiseizoen gedeeltelijk van start om bij
eventuele gladheid, de straten en
wegen veilig te maken.

Sociaal

Er wordt dan gewerkt volgens het
gladheidsbestrijdingsplan. De belangrijkste hoofdwegen, doorgaande
wegen, ontsluitingswegen en de
fietsroutes worden als eerste preventief gestrooid. Overige belangrijke
locaties, zoals bruggen en bushaltes
wordt handmatig gestrooid.

Pizzabijeenkomst: 29 oktober
Trek in een pizza én jouw mening
geven? Kom dan naar de pizzabijeenkomst! Jongerenwerk Vivenz en
de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
horen graag van jou als jongere
waar jullie behoefte aan hebben

in Ambacht. Zijn er genoeg leuke
plekken in de buitenlucht? Zijn er
leuke ideeën? Kom en geef jouw
mening. De pizza staat klaar!
Wanneer? dinsdag 29 oktober

Hoe laat?
@		
		
		
Toegang
		

18.30 - 20.30 uur
Baxhuis,
Hoge Kade 58
in Ambacht
gratis | aanmelden via
jongerenwerk@vivenz.nl

Samen in actie voor duurzaamheid
In het actieplan duurzaamheid 20192022 staan tientallen grote en kleine acties om Hendrik-Ido-Ambacht
duurzamer te maken. Iedereen die
wil, kan meedoen!

en circulaire economie zijn in het
actieplan vertaald naar uitvoerbare
acties voor gemeente, inwoners, ondernemers en organisaties. Via een
enquête en een werksessie in april
konden Ambachters ideeën aandraGrote uitdagingen van deze tijd, zo- gen. De gemeenteraad stelde het
als energiebesparing, overstappen actieplan vast.
op schone energie, verbeteren van
de luchtkwaliteit, meer biodiversiteit

Uw steentje bijdragen
Ralph Lafleur, wethouder Duurzaamheid: “Niemand kan er meer omheen.
We moeten samenwerken om te zorgen dat deze planeet voor onszelf en
de generaties na ons leefbaar blijft. Ik
roep alle Ambachters op hun steentje
bij te dragen! Meer initiatieven zijn
van harte welkom. Samen vormen we
een duurzaam netwerk waar we ken-

nis delen, elkaar inspireren, helpen matie en groepsaankopen, inwoners
en naar oplossingen zoeken.”
stimuleren om asbestdaken te vervangen door groene klimaatdaken en
Speerpunten
duurzaamheideducatie voor kinderen.
De gemeente heeft vijf speerpunten
voor de komende jaren: meer groen Wilt u het actieplan lezen? Dat kan
en biodiversiteit in openbaar gebied, op www.h-i-ambacht.nl/duurzaam.
bouwen aan een duurzaam netwerk, Wilt een uw initiatief delen met
inwoners en ondernemers helpen bij anderen? Laat het ons weten via
energiebesparing door goede infor- duurzaam@h-i-ambacht.nl.

DUURZAAM AMBACHT

Verbod op het
oplaten van balonnen.
Collectieve inkoopacties
voor isolatie en
zonnepanelen.

Gemeente HendrikIdo-Ambacht
draagt bij aan de
landelijke duurzaamheidsdoelen. In
het actieplan
duurzaamheid
2019-2022 staan
deze en alle andere
duurzaamheidsacties.
Helpt u ook mee?
Initiatieven zijn ook
welkom! Mail naar:
duurzaam@h-i-ambacht.nl

Afval = grondstof! Betere
gescheiden inzameling, duidelijke
informatie over afvalscheiding,
afvalvrije scholen.

“Samen zijn we verantwoordelijk om deze
planeet voor onszelf en de generaties na
ons leefbaar te houden. Samen met alle
Ambachters werken we daarom aan een
duurzaam Ambacht!”

Informatie over
energiebesparing via het
energieloket, bijeenkomsten en
publicaties.

Buurtaanpak met
maatwerkadvies voor
verduurzamen van woningen en
aardgasvrije wijken.

Ralph Laﬂeur
wethouder Duurzaamheid
Meer groene
tuinen en
groene
daken als
waterbuﬀer.

Duurzaam netwerk van inwoners,
bedrijven en maatschappelijke
organisaties werkt samen aan een
duurzame gemeente.

Onze kinderen leren
over duurzaamheid,
klimaatverandering, recycling
en de energietransitie.

LED in openbare
verlichting.

(Her)gebruik van
duurzame materialen in
de openbare ruimte.

‘Dag asbestdak, hallo
klimaatdak!’
Actie: verwijder je
asbestdak en krijg
een tegoedbon voor
een sedumcasette.

Jaarlijkse klimaattop
voor scholen.

Stimuleren duurzaam ondernemen
door aandacht voor energiebesparing,
het streven naar Ambacht: 100%
LED certiﬁcaat, het onderzoeken van
collectief plaatsen van zonnepanelen en
milieubarometer voor bedrijven.

Ruimte voor
de (deel)ﬁets.

Elektrische laadpalen
op elk bedrijventerrein
en bij winkelcentra voor
schone mobiliteit.

Meer biodiversiteit door bijenlinten,
500 extra bomen, groene tuinen,
gevels, daken, bermen en duurzaam
groenbeheer.

Officiële publicaties
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Ambtshalve uitschrijvingen
BESLUIT TOT AMBTSHALVE UITSCHRIJVING ALS INGEZETENE UIT DE
BASISREGISTRATIE PERSONEN (ART.
2.22 WET BRP)
Burgemeester en wethouders van
Hendrik-Ido-Ambacht hebben besloten de adresgegevens te wijzigen van:

Bonifacio, J.A., geboortedatum 28-11- is bij de gemeente niet bekend. De
1997, datum uitschrijving 22-08-2019 gemeente heeft na onderzoek de volgende adresgegevens opgenomen:
Allali, Y. El, geboortedatum 07-08onbekend
1991, datum uitschrijving 15-04-2019 Adres:		
onbekend
Woonplaats:
Allali, M.E. El, geboortedatum 04-09Land:		
onbekend
1993, datum uitschrijving 15-04-2019

Born, M., geboortedatum 31-12-1978, Allali. B. El, geboortedatum 06-05datum uitschrijving 16-07-2019
1991, datum uitschrijving 15-04-2019
Meel, P.J.M. van, geboortedatum 17- Het laatst in de basisregistratie per08-1977, datum uitschrijving 16-07- sonen (BRP) opgenomen adres is niet
2019
meer juist. Een nieuwe verblijfplaats

wijziging heeft gevolgen voor voorzie- aan het college van burgemeester
ningen, zoals: toeslagen, uitkeringen, en wethouders, Postbus 34, 3340 AA
Hendrik-Ido-Ambacht.
zorgverzekering, AOW en pensioen.

Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u
het niet eens met dit besluit? Stuur
dan een bezwaarschrift naar het colDe registratie als inwoner van Neder- lege van burgemeester en wethouland is hiermee beëindigd. De gemeen- ders. Dit doet u binnen zes weken
te heeft deze wijziging doorgegeven na de dag van deze bekendmaking.
aan allerlei instellingen, zoals: belastingdienst, uitkeringsinstanties, pensi- Schriftelijk bezwaar
oenfondsen en zorgverzekeraars. Deze Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift

Uw bezwaarschrift is alleen geldig als
u de volgende gegevens vermeldt:
uw naam en adres; een duidelijke
omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld
een kopie van deze publicatie); de
reden waarom u bezwaar maakt; het
telefoonnummer waarop u overdag
bereikbaar bent; de datum en uw
handtekening.

Ontwerpbesluit Wijziging aanwijzing routering Gevaarlijke Stoffen Hendrik-Ido-Ambacht
In samenspraak met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) is de
routering gevaarlijke stoffen geactualiseerd. Dit gebeurt in samenspraak
met OZHZ om op basis van eenduidigheid, herziening van Wet Vervoer
Gevaarlijke Stoffen en tussentijdse
aanpassingen in de wegenstructuur
voor de regiogemeenten te komen

tot een geactualiseerde routering college van B&W heeft op 7 oktober
van het vervoer van gevaarlijke stof- 2019 het ‘ontwerp Wijziging aanwijzing routering Gevaarlijke Stoffen
fen over de weg.
Hendrik-Ido-Ambacht’ vastgesteld.
Bij de vaststelling van de route ge- Dit ontwerp ligt gedurende 6 weken
vaarlijke stoffen wordt de openbare van 23 oktober 2019 tot en met 4
voorbereidingsprocedure zoals be- december 2019 ter inzage in de infordoeld in afdeling 3.4 van de Alge- matieruimte van het gemeentehuis.
mene wet bestuursrecht gevolgd. Het Daarnaast is het ontwerp ook digi-

taal te lezen op www.h-i-ambacht.nl wordt de wijziging aanwijzing routeonder thema ‘Externe Veiligheid’.
ring Gevaarlijke Stoffen Hendrik-IdoAmbacht voorgelegd ter vaststelling
Inspraak en vervolg
door de Raad. Wilt u uw mening
U kunt in de periode van ter inzage geven over het ontwerp? Kijk hoe u
reageren op het ‘ontwerp Wijziging dit kunt doen via de gemeentelijke
aanwijzing routering Gevaarlijke Stof- website onder www.h-i-ambacht.nl/
fen Hendrik-Ido-Ambacht’. Na verwer- bezwaar.
king van de eventuele zienswijzen

Wijzigingsbesluit aanwijzing hondenuitlaatplaatsen, losloop- en verbodsgebieden
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat zij op
1 oktober 2019 het wijzigingsbesluit
aanwijzing
hondenuitlaatplaatsen,
losloop- en verbodsgebieden Hendrik-Ido-Ambacht 2011 heeft vastgesteld. Met het wijzigingsbesluit

wordt de openbare groenvoorziening
aan de straat Bongerd ten westen
van de weg tot aan het water niet
meer aangewezen als uitlaatstrook.
In de plaats daarvan wordt een gedeelte van de openbare groenstrook
langs de Krommeweg aangewezen

als uitlaatstrook.

ticale stalen opslagtanks. De locatie
bevindt zicht op het perceel kadastraal bekend sectie F1312, F1321 en
F1323 te Hendrik-Ido-Ambacht. Deze
melding is geregistreerd onder zaaknummer Z-19-355679.

Indien daaraan behoefte bestaat
kunnen, onder verwijzing naar het
zaaknummer, inlichtingen worden
ingewonnen bij de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid, telefoonnummer
(078) 770 8585.

Ter inzage
Een ieder kan op verzoek, tegen betaling van de kosten, een afschrift
krijgen van het wijzigingsbesluit aanwijzing hondenuitlaatplaatsen, los-

loop- en verbodsgebieden Hendrik- king kunt u contact opnemen met
Mark de Vries, afdeling Beheer OpenIdo-Ambacht 2011.
bare Ruimte, telefoon 14 078.
Het is wettelijk niet mogelijk om een
zienswijze, of bezwaar tegen dit besluit in te dienen.
Voor vragen over deze bekendma-

Wet Milieubeheer
Op 19 juni 2019 hebben wij gegevens
ontvangen in het kader van het “Activiteitenbesluit milieubeheer” (hierna:
het Besluit). Het gaat over het oprichten van een inrichting, zijnde een
bedrijf voor de assemblage van ver-

De directeur van de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid vestigt er de aandacht op dat deze bekendmaking
uitsluitend een informatief karakter
heeft.

Dordrecht,
burgemeester en wethouders
van Hendrik-Ido-Ambacht
namens dezen, de directeur
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Algemene Plaatselijke Verordening/Bijzondere Wetten
Verleende besluiten**
Adres

Omschrijving

Datum activiteit

Datum bekendmaking

Start en finish Sophiapromenade 162 Halloweenoptocht met reptielentent op terras
25 oktober 2019 tussen 14:00 en 21:00 uur
en route rond winkelcentrum 			
Hoogambacht			

18 oktober 2019

Sophiapromenade 162

Ontheffing geluid op terras

25 oktober 2019 tussen 14:00 en 21:00 uur

18 oktober 2019

Veersedijk 215 t/m 235

Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netbeheer BV

22 oktober 2019 tot 19 december 2019

23 oktober 2019

Vrouwgelenweg

Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netbeheer BV

14 oktober 2019 tot 31 december 2019

23 oktober 2019

Olijfgaarde-Dadelgaarde

Instemming kabels en leidingen aan Reggefiber ttH BV

1 november 2019 tot 28 februari 2020

23 oktober 2019

Stekelbaars 3

Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netbeheer BV

19 december 2019 tot 31 december 2019

23 oktober 2019

Voorn

Verlenging vergunning kabels en leidingen aan Oasen NV

2 september 2019 tot 1 november 2019

23 oktober 2019

Frederik Hendrikstraat 15

Verlenging vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netbeheer BV

9 oktober 2019 tot 31 december 2019

23 oktober 2019

Officiële publicaties
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Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Achterambachtseweg 47A

het vellen van een rode beuk

houtopstand vellen

15 oktober 2019

Antoniuslaan 25

muurdoorbraak tussen woonkamer en garage

bouwen

8 oktober 2019

Banckertplein 21 tot 212

het aanpassen van de entreepartijen appartementencomplex

bouwen

7 oktober 2019

bouwen en veranderen monument,
gemeentelijk

18 september 2019

Veersedijk 2
verbouwing
		

Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Aert de Gelderstraat 18

bouwen houten schuurtje

bouwen en planologisch afwijken

15 oktober 2019

Antoniuslaan 25

muurdoorbraak tussen woonkamer en garage

bouwen

15 oktober 2019

Van Assendelfgaarde 18 t/m 114
en 132 t/m 228 en
Ijdenhoven 34 t/m 230

aanpassen puien 197 appartementen

bouwen

15 oktober 2019

Hoge Kade 70

bouwen van buitenkleedruimtes

bouwen

15 oktober 2019

De Touwbaan 21

plaatsen dakkapel/voorzijde

bouwen

14 oktober 2019

Ingetrokken aanvraag op eigen verzoek
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

P.C. Hooftsingel 61

kappen beuk en een malus

houtopstand vellen

14 oktober 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

