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Ambacht veiliger dankzij
The DriveXperience
Afgelopen zaterdag deden 36 jonge
automobilisten uit Hendrik-Ido-Ambacht en Papendrecht mee aan de
praktijkdag “The DriveXperience”.
Ralph Lafleur (wethouder Verkeer)
opende de DriveXperience: “Jonge
weggebruikers die net hun rijbewijs
hebben, zijn soms nog wat onzeker
in het verkeer en hierdoor kwetsbaar. Door deze DriveXperience worden zij bewuster van hun rijstijl. We
vinden in de Drechtsteden verkeersveiligheid heel belangrijk. Daarom
werken we in veel projecten samen.
Ook deze praktijkdag laat zien dat
als we in de regio samenwerken, we
elkaar helpen om het verkeer veiliger te maken.”

len bestaat. De deelnemers beoordeelden met een coach elkaars en
hun eigen rijstijl. In het onderdeel
noodstop leerden de deelnemers
wat het ABS doet als er plots hard
geremd wordt. Het derde onderdeel
was een groepsgesprek waarin verkeerservaringen met elkaar gedeeld
werden. Besproken werden onder
andere de werking van alcohol en
drugs in het verkeer, het dragen van
een gordel, snelheid in relatie tot
remafstand en sociale druk & eigen
veiligheid.

Zaterdag 12 oktober
Alle deelnemers kregen na afloop
een certificaat. Zaterdag 12 oktober
is er weer een trainingsdag, ook dan
is deelname gratis en worden auSamen oefenen
to’s beschikbaar gesteld door Ford
36 jongeren deden mee aan de Wensveen. Kijk voor meer informapraktijkdag die uit drie onderde- tie op: www.thedrivexperience.nl.
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Van 19.30 tot 21.30 uur
Spreekuur politie
Politiebureau
Weteringsingel 1

okt

25

Om 20.00 uur
Commissie ABA Financiën
Raadzaal gemeentehuis

okt

Agenda

#DV20jaar

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

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

Collecte
Dierenbescherming
30 september t/m 4 oktober 2019

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram

“Fantastisch wat we met deze wijk hebben neergezet”, blikt organisator
Anine Wink trots terug op het feest waarmee vrijdag en zaterdag het 20-jarig
bestaan van De Volgerlanden werd gevierd. Ook de openluchtbioscoop in
het Sophiapark was een groot succes.

Het echtpaar Kamerling-De Jonge was op donderdag 12 september vijftig jaar
getrouwd. Burgemeester Jan Heijkoop feliciteerde hen vrijdag 13 september
met hun gouden huwelijk. Het echtpaar heeft drie kinderen, 18 kleinkinderen
en vier achterkleinkinderen.

Militaire oefening:
donderdag 26 september
Op donderdag 26 september wordt
van 13.00 tot 23.00 uur een geplande, kleinschalige militaire oefening
gehouden in de voormalige Margrietschool aan de Willem de Zwijgerstraat. De oefening vindt alleen
plaats in het schoolgebouw en zal

voor weinig tot geen overlast zorgen.
Hebt u vragen? Neem dan contact
op met de medewerkers van Team
Veiligheid van de gemeente. Zij zijn
tijdens kantooruren te bereiken via
telefoonnummer 14 078 en per email melding@ambachtveilig.nl.

Rokers in heel Nederland helpen elkaar vanaf 1 oktober weer om 28 dagen
niet te roken. En dat is belangrijk, want na een periode van 28 dagen niet
roken, is de kans op blijvend stoppen 5 keer groter. Stoppers krijgen positieve prikkels via social media, kranten, radio, televisie en natuurlijk de
Stoptober-app. Wilt u ook meedoen? Kijk dan op www.stoptober.nl hoe u
kunt inschrijven.
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Werk in de wijk

Afval

Welke straat kan het best scheiden?
Op donderdag 19 september is
onze GFT-E-pilot gestart! In deze
pilot helpen we bewoners van de
Meerval en Jacob Catsstraat extra
in het scheiden van GFT-E, Groente
Fruit Tuinafval en Etensresten.
Grote winst valt te halen in de keuken
Huishoudens in die twee straten
krijgen een GFT-E-startpakket: twee
GFT-E-bakjes, biozakjes en een flyer
met tips om beter te scheiden. Ook
kunnen deelnemers tweemaal thuis
persoonlijk advies krijgen van afvalcoaches.

Winnen
De pilot duurt drie maanden. De
straat die aan het einde van de
pilot het beste afval heeft gescheiden, ontvangt per huishouden een
tegoedbon. Die kan ingeleverd worden bij een plaatselijke bloemist.
Waarom deze pilot?
Een groot deel van het GFT-E afval
wordt nog bij het restafval gegooid.
Dat is zonde, want het kan goed
gebruikt worden om bijvoorbeeld
compost van te maken. Hoe meer
GFT-E dus in de juiste afvalbak te-

recht komt, hoe beter. Het scheelt
ook veel geld. Als het GFT-E afval
bij het restafval wordt gegooid,
zijn de verwerkingskosten hoger.
Daarnaast heft de Rijksoverheid
belasting over het restafval dat wij
als gemeente leveren. Dus: minder
GFT-E in het restafval betekent een
beter milieu èn lagere kosten. In
deze pilot willen we onderzoeken
of goed faciliteren en intensieve
communicatie tot meer succes leidt
in GFT-E-afvalscheiden.

1

2

3

4

5

Tijdens de GFT-E-pilot heeft wethouder Ralph Lafleur een aantal GFT-E-startpakketten zelf uitgedeeld. Wethouder
Lafleur: “Ik ben mij ervan bewust dat afvalscheiding begint bij goed faciliteren en duidelijke informatie, maar dit
kan niet zonder de inzet van u als Ambachter.”

Hoge Kade: werkzaamheden
nieuwbouw binnenbad
zwembad De Louwert,
werkzaamheden sloop oude
(huidige) binnenbad
Tot einde 2019
Zalm: aanbrengen drukrioolleiding in het trottoir,
westelijk trottoir afgesloten
9 t/m 27 september

6

•

Ambachtsezoom: bouwrijp ma- •
ken toekomstig bedrijvenpark
Tot einde 2019
•
Elzengaarde: definitief
aanleggen rijbaan tussen inrit
Yulius en Sophialaan, volledig
afgesloten
30 september t/m 25 oktober
•
Sophialaan ter hoogte van
aansluiting Elzengaarde:
•
aanleggen middengeleiders
en verplaatsen bushalte
- 30 september t/m 20 oktober;
halve baan afzetting en eventueel inzet verkeersregelaars
- 21 t/m 25 oktober; rijbaan
volledig dicht

Vrouwgelenweg tussen
Zilverreiger/Forel en
Jacobuslaan: aanleg ParkzoneOost, afgesloten tussen
Zilverreiger/Forel en Karper
25 september t/m 29 november

Overige werkzaamheden, op
diverse plaatsen:
veegwagen, maaien en
schoffelen in hele gemeente:
doorlopend;
snoeiwerkzaamheden (beplanting en hagen): door heel de
gemeente;
herinrichting van de rotondes:
beplanten rotonde Droomeiland Krommeweg/Laan van
Welhorst - rotonde Ambachtsezoom - rotonde Ambachtsezoom/Sophialaan/Rietlaan;
werkzaamheden grondwatermeetnet: augustus/september;
vervanging beschoeiing Gemeenlandskade en achter de
Stenen Bogerd: vanaf
1 september 2019 t/m
1 november 2019.

Officiële publicaties
Bekendmaking: bestemmingsplan Langeweg 101
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
maken op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat van 26 september tot en
met 6 november 2019 het vastgestelde bestemmingsplan ‘Langeweg
101’ met plan-identificatienummer
NL.IMRO.0531.bplangeweg101-3001
ter inzage ligt.
Bestemmingsplan
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de woning gelegen op het
perceel aan de Langeweg 101 in de
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. De
woning maakte in het verleden deel
uit van het achtergelegen glastuin-

bouwbedrijf. Dit tuinbouwbedrijf is
reeds verkocht en wordt al geruime
tijd geëxploiteerd door derden.
Op grond van de ‘Wet Plattelandswoning’ is het mogelijk om voormalige
agrarische bedrijfswoningen aan te
merken als plattelandswoning. Hierdoor mag ook iemand die niet aan
het agrarische bedrijf verbonden is
in de woning wonen. De woning behoudt de agrarische bestemming en
krijgt de aanduiding ‘specifieke vorm
van agrarisch: plattelandswoning’.
Tegelijkertijd leidt het aanmerken als
plattelandswoning niet tot een (milieukundige) beperking van het achtergelegen glastuinbouwbedrijf.

Stukken ter inzage
Van 26 september tot en met 6 november 2019 ligt het vastgestelde
bestemmingsplan ‘Langeweg 101’, inclusief de onderliggende stukken ter
inzage. U kunt de betreffende stukken vinden op de volgende locaties:
- Op
www.ruimtelijkeplannen.nl
is het digitale ontwerpbestemmingsplan geplaatst. Dit kunt u
vinden via het plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bplangeweg101-3001;
- Het ontwerpbestemmingsplan is
geplaatst op de gemeentelijke website www.hendrik-ido-ambacht.nl;
- De papieren versie van de stukken
is tijdens de openingsuren in te

zien in de hal van het gemeente- belanghebbenden die kunnen aantohuis, Weteringsingel 1 te Hendrik- nen redelijkerwijs niet in staat te zijn
Ido-Ambacht.
geweest tijdig zienswijzen kenbaar te
maken bij de gemeenteraad.
Indienen beroep en verzoek
Het vastgestelde bestemmingsplan
om voorlopige voorziening
Gedurende de termijn van terinzage- treedt in werking daags na afloop
legging kan beroep tegen het vast- van de beroepstermijn. Bovengegestelde bestemmingsplan worden noemden kunnen tevens een verzoek
ingesteld bij de Afdeling Bestuurs- om voorlopige voorziening indienen
rechtspraak van de Raad van State, bij de voorzitter van de Afdeling Bepostbus 20019, 2500 EA Den Haag stuursrechtspraak van de Raad van
State. In dit geval treedt de besluitdoor:
vorming niet in werking voordat op
belanghebbenden die tijdig zienswij- dit verzoek is beslist.
zen hebben kenbaar gemaakt bij de
gemeenteraad;

Officiële publicaties
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Algemene Plaatselijke Verordening/Bijzondere Wetten
Verleende besluiten**
Adres

Omschrijving

Datum activiteit

Datum bekendmaking

Sophiapark

schenken (zwak) alcoholische drank tijdens het
evenement “De Volgerlanden 20 jaar”

21 september 2019 tussen 09:00
en 17:00 uur

13 september 2019

Louwersplein 43

vergroten uitstalling bij de winkel

doorlopend

16 september 2019

Dorpsstraat 22

wijziging leidinggevenden op de drank- en horecadoorlopend
vergunning		

18 september 2019

Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Brasem 14

plaatsen dakkapel voordakvlak

bouwen

16 september 2019

Elzengaarde 33

plaatsen dakkapellen op voor- en achterdakvlak

bouwen

16 september 2019

Gerrit Hendrixlaan 38

plaatsen dakkapel achterkant dakvlak

bouwen

16 september 2019

De Touwbaan 21

plaatsen dakkapel voorzijde

bouwen

17 september 2019

Waelneslaan 10

realiseren dakopbouw

bouwen

17 september 2019

Windhalm 25

realiseren dakopbouw

bouwen

12 september 2019

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning op eigen verzoek
Adres

Omgschrijving

Activiteit

Datum intrekking

P.C. Hooftsingel 73

gewijzigd verbouwen van Maranatha kerk

bouwen

17 september 2019

Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Nijverheidsweg 46

aanbrengen entresolvloer

bouwen

17 september 2019

Rijksweg A16 1A

luifelvervanging Shell Sandelingen Oost

bouwen

17 september 2019

Besluit verlenging beslistermijn **
Op 17 september 2019 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning, locatie Fonteinkruid 43, ingediend op 24 juli 2019
voor het legaliseren van antennes op een overkapping op het achtererf, te verdagen tot uiterlijk 30 oktober 2019
Op 16 september 2019 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning, locatie Hoge Kade 70, ingediend op 2 juli 2019
voor het bouwen van buitenkleedruimtes, te verdagen tot uiterlijk 5 november 2019
Op 13 september 2019 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning, locatie Strobenen-bogerd 3, ingediend op 19 juli 2019
voor het plaatsen van een dakkapel, te verdagen tot uiterlijk 28 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

