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Onderhoud van openbaar groen en bomen
Hendrik-Ido-Ambacht is een groene
gemeente. De kwaliteit en waarde
van groen staat volop in de belangstelling. Een goed verzorgde,
groene openbare ruimte draagt bij
aan een gevoel van veiligheid, de
gezondheid en leefbaarheid.
Wat gaan we doen?
De komende periode gaan we
groenvakken opknappen en waar
nodig opnieuw beplanten. Daarmee willen we het groen in onze
gemeente nog mooier maken.
We gaan op veel plaatsen bomen
planten waar we eerder bomen om
verschillende redenen moesten verwijderen. Daarnaast planten we nog
eens 500 extra bomen! Belangrijk
is dat de juiste boom op de juiste
plek komt te staan zodat de boom
ook in de toekomst tot zijn recht
komt. Voor de nieuwe beplanting
kijken we of dit afwisselend genoeg
is. Verschil in beplanting is goed
voor bijen, vlinders en leefbaarheid.

Agenda

02

feb

19

Om 20.00 uur
Commissie ABA Financiën
Raadzaal gemeentehuis

mrt

18

Om 20.00 uur
Commissie RZ De Volgerlanden
Raadzaal gemeentehuis

feb

feb

17

Om 20.00 uur
Commissie WOS
Raadzaal gemeentehuis

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

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

Wanneer vinden werkzaamheden
plaats?
De renovaties aan het groen worden
in fases uitgevoerd. Op 30 januari
startten de werkzaamheden in de
wijk Oostendam. Via onze website
houden we u zoveel mogelijk op
de hoogte. Aannemer GKB voert
de werkzaamheden uit en doet zijn
uiterste best om eventuele overlast
tot een minimum te beperken. De
werkzaamheden zullen omstreeks
begin april zijn afgerond (einde
plantseizoen).
Snoeien van bomen
Vanaf 17 februari starten we met het
snoeien van een derde deel van alle
bomen in de gemeente. Deze snoeiwerkzaamheden duren tot en met
april. Uit (veiligheids)inspecties blijkt
welke snoeiwerkzaamheden nodig
zijn. De komende drie jaar controleren en snoeien we alle bomen. Na
drie jaar zijn alle bomen in onze gemeente aan de beurt geweest.

Snoeien van bomen is af en toe nodig om de bomen in toom en gezond te houden.

Gewoon Ambacht

Werk in de wijk

Nieuw speelruimteplan
Vanaf de zomer van 2019 zijn we
bezig geweest met de voorbereidingen voor een nieuw speelruimteplan. We hebben alle speelplekken in onze gemeente bekeken en
er zijn inspecties uitgevoerd. We
vroegen op verschillende manieren om uw mening over de huidige
speelplekken.
Inbreng van jong en oud
Zo zijn we met onze jongste Ambachters naar de speelplekken toe
gegaan en vroegen hen wat ze er
van vonden. Jongeren gaven ons,
onder het genot van een pizza,
tips hoe we de trapveldjes en andere sportplekken kunnen verbeteren. Via onze website en social

media kon u een enquête invullen.
Dit leverde heel veel reacties op.
En tot slot gaf een aantal inwoners
tijdens een bewonersavond aan
hoe zij tegen speelplekken aankijken.
Hartelijk dank!
We willen iedereen die op wat voor
manier dan ook zijn input heeft gegeven hiervoor hartelijk bedanken.
Op dit moment werken we hard
aan het nieuwe Speelruimteplan
en uiteraard nemen we alle reacties zoveel mogelijk mee. De planning is dat de gemeenteraad het
nieuwe Speelruimteplan nog voor
de zomer bespreekt.
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Collecte
Er is geen collectevergunning
afgegeven.

Volg @gemeentehia
ook op social media
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Facebook

4

Twitter
YouTube
Instagram

Inwoners gaven tijdens een bewonersavond hun ideeën voor de
(her)inrichting van speelplekken.

Hoge Kade; afronding
werkzaamheden nieuwbouw
zwembad ‘De Louwert’;
tot eind april 2020
Vrouwgelenweg/Parkzone. Gewijzigde route voor doorgaand
(auto)verkeer) ter hoogte
van de Parkzone; rechtdoor
rijden niet meer mogelijk; weg
vervolgen via de (nieuwe)
Karper en Forel. Afsluiting
Vrouwgelenweg is opgeheven.
Omleidingsroute fietsers blijft
tot de fietsdoorsteek Parkzone
gereed is.
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•

•

•
Ambachtsezoom: bouwrijp maken toekomstig bedrijvenpark; •
tot eind december 2020
Perengaarde 1 t/m 115, zijde
Laan van Welhorst; bestratingswerkzaamheden voor de
winkels;
tot en met 14 februari 2020.

•

Rotonde Jacobuslaan: aanleggen warmtenet onder fietspad
op de rotonde. Fietsers moeten langs de andere kant van
de rotonde rijden.
Tot en met vrijdag 7 februari
2020
Overige werkzaamheden,
op diverse plaatsen:
Veegwagen, maaien en
schoffelen in hele gemeente,
doorlopend;
Snoeiwerkzaamheden (beplanting en hagen); door heel de
gemeente
Renovatie groen; wijk Oostendam; tot begin april 2020.
Snoeien van een derde van
alle bomen in de gemeente;
vanaf 17 februari 2020
Controle en snoei van alle
bomen: februari 2020 - eind
2022
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Skatepark wordt vernieuwd!
Ben jij een skater? Heb jij leuke ideeën voor een nieuw skatepark voor in
het Baxpark? Mooi! Want dan zoeken
wij jou! Wij gaan het skatepark in
het Baxpark vernieuwen en zoeken

daarbij de hulp van onze Ambachtse
skaters. Wil je meedoen? Dan zien
we je graag op 11 februari van 19.00
tot 20.00 uur op het gemeentehuis.

Officiële publicaties
Openbare hoorzitting bezwaarschriftencommissie
Op dinsdag 11 februari vindt om en Machinefabriek ‘t Ambacht B.V. te- als toehoorder de hoorzitting op het de bezwaarschriftencommissie, me18.45 uur de hoorzitting plaats van gen het besluit tot het opleggen van gemeentehuis bijwonen? Neem dan vrouw M. van Groningen, telefooneen bezwaarschrift van Scheepswerf een invorderingsbeschikking. Wilt u contact op met de secretaris van nummer (078) 770 20 73.

Algemene Plaatselijke Verordening/Bijzondere Wetten
Verleende besluiten**
Adres

Omschrijving

Datum activiteit

Datum bekendmaking

Krommeweg

Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netbeheer BV

2 maart tot 17 augustus 2020

5 februari 2020

Kerkstraat 81A

Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netbeheer BV

13 maart tot 3 augustus 2020

5 februari 2020

Grotenoord 2

Instemming kabels en leidingen aan Eurofiber BV

6 april tot 28 augustus 2020

5 februari 2020

Zuidwende 4

Verlenging vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netbeheer BV

6 januari tot 30 april 2020

5 februari 2020

IJdenhove 238

Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netbeheer BV

23 maart tot 10 juli 2020

5 februari 2020

Gemeente

Ontheffing parkeren groot voertuig t.b.v. het uitvoeren van (piket)
onbepaalde tijd
diensten voor het bedrijf Logicx Berging B.V.		

30 januari 2020

Baxpark
Vergunning voor het organiseren van een foodtruckfestival
		
		
		

21 tot en met 23 mei 2020 van
13:00 tot 23:00 uur (opbouw op 20 mei
2020 vanaf 07:00 uur, afbouw tot
17:00 uur op 24 mei 2020)

30 januari 2020

Baxpark

21 tot en met 23 mei 2020
tussen 13:00 en 23:00 uur

30 januari 2020

21 tot en met 23 mei 2020
tussen 13:00 en 23:00 uur

30 januari 2020

Ontheffing verkeersregels en -tekens in verband met op- en afbouw
20 tot en met 24 mei 2020
van het foodtruckfestival		

30 januari 2020

Ontheffing schenken (zwak) alcoholische drank
t.b.v. het foodtruckfestival

Baxpark
Ontheffing geluidshinder t.b.v. van het foodtruckfestival
		
Baxpark

Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Fonteinkruid 4

plaatsen nieuw kozijn op 2e verdieping

bouwen

8 januari 2020

rotonde Jacobuslaan
plaatsen bouwbord/reclame
		

bouwen, handelsreclame toestaan,
tijdelijk planologisch strijdig gebruik

17 december 2019

Kerkstraat 16

plaatsen dakkapel/voorzijde

bouwen, planologisch afwijken

30 december 2019

Van Kijfhoekstraat 53

bouwen garage met luifel aan zijkant van de woning

bouwen

25 december 2019

Sophiapromenade 266

plaatsen transparante en wegschuifbare balkonbeglazing

bouwen

14 januari 2020

Veersedijk 27A

plaatsen aanbouw woning

bouwen

29 december 2019

Vrouwgelenweg 69

verbouwing woning en schuur

bouwen

19 december 2019

Officiële publicaties
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Omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Sophiapromenade 266

plaatsen transparante en wegschuifbare balkonbeglazing

bouwen

31 januari 2020

Veersedijk 2

verbouwen pand (gemeentelijk monument)

bouwen, veranderen monument

27 januari 2020

Volgerlanden-oost

verplaatsen drie haagbeuken

houtopstand vellen

21 januari 2020

Weteringsingel 84

plaatsen aanbouw

bouwen, planologisch afwijken

31 januari 2020

Ingetrokken aanvraag op eigen verzoek*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Thorbeckestraat 78

plaatsen berging

bouwen

20 januari 2020

*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

