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Tweede Kamerverkiezingen 2021

Gezocht: stembureauleden
De Tweede Kamerverkiezingen op
17 maart 2021 verlopen door de
richtlijnen van het RIVM anders dan
andere jaren. Daarom zoeken we
extra stembureauleden. Misschien
iets voor u?

Burgemeester Heijkoop bij een van de stembureau’s bij eerdere verkiezingen.

gevers bij het vinden van een oplossing. U kunt ook meehelpen. ik
wil u vragen om ernstige overlast
te blijven melden bij de politie via
0900-8844. Niet elke melding kan
meteen worden opgevolgd, maar
samen houden we zicht op de situatie en krijgen we de situatie beter
in beeld. Op deze manier hoop ik,
samen met u, ervoor te zorgen dat
Al langere tijd wordt er in ons dorp de ernstige overlast van vuurwerk
(zwaar) vuurwerk afgestoken met en vernielingen snel afneemt.
vernieling als resultaat. Het zorgt bij
u en bij mij voor veel overlast. Vanuit de gemeente werken we samen
met de politie, de Boa’s, OM, aangrenzende gemeenten en andere
partners samen om de overlast te
verminderen.
De jeugd en vuurwerk. Voor veel
jongeren is het één van de hoogtepunten van het jaar. Dat het landelijk vuurwerkverbod hier ineens een
streep door zette, viel bij een aantal
(minderjarige) jongeren niet goed.
Als tegenreactie werd er volop vuurwerk afgestoken met ernstige vernielingen tot gevolg.

Inmiddels is er al voor € 100.000
schade aangericht. Dit kan echt
niet. We nemen meerdere maatregelen om de overlast en vernielzucht tegen te gaan. We plaatsen
bijvoorbeeld lichtmasten, we praten
we met scholen en we betrekken de
ouders van minderjarige overlast-
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Rondom het Sophiapark staan tijdelijk extra lichtmasten om de
vuurwerkoverlast en vernielingen terug te dringen.

Tijdelijke lichtmasten geplaatst
De gemeente heeft in samenwerking met Politie, Openbaar Ministerie en andere betrokken partners
een groot aantal maatregelen genomen. Eén van die maatregelen is
het plaatsen van extra lichtmasten
aan de hand van een door een professioneel bedrijf gemaakt lichtplan
in het Sophiapark.
Hierdoor is het voor overlastgevers
niet meer mogelijk om in de anonimiteit te verdwijnen. Het plaatsen van de lichtmasten is een van
de maatregelen die we hebben

genomen om de openbare orde in
het gebied te herstellen.
Hinder
We begrijpen dat dit extra licht
voor sommige omwonenden hinderlijk is. Dit vinden wij uiteraard
vervelend. Toch vragen wij hiervoor
begrip, omdat het de kans vergroot
om de overlastplegers te betrappen. De extra verlichting blijft tot
na de jaarwisseling staan. Wij hopen dat de overlast dan zodanig is
verminderd, dat we de lichtmasten
kunnen verwijderen.

16

dec

Aanpak vuurwerkoverlast

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen
Om 20.00 uur
Commissie WOS
Online te volgen

dec

Blog van burgemeester Jan Heijkoop

dec

Agenda

Om 20.00 uur
Commissie RZ De Volgerlanden
Online te volgen

dec

zijn om uw veiligheid en gezondheid op het stembureau te garanderen. Daarnaast ontvangt u ook een
vergoeding voor uw inzet. Bent u
nauwkeurig, wilt u graag een handje helpen en bent u beschikbaar op
15, 16 en/of 17 maart 2021? Meld u
Om de verkiezingen goed te laten aan via verkiezingen@h-i-ambacht.nl
verlopen worden de stemlokalen of kijk voor meer informatie op
zo ingericht dat iedereen 1,5 me- www.h-i-ambacht.nl/verkiezingen.
ter afstand kan houden. Bent u
benieuwd naar wat werken op een Vervroegd stemmen
stembureau inhoudt? In het ge- Op maandag 15 en dinsdag 16 maart
meentenieuws publiceren wij de kunt u in elke gemeente bij een aankomende weken interviews met er- tal stemlokalen vervroegd stemmen.
varen stembureauleden.
De locatie van deze speciale stembureaus en de openingstijden zijn
Hoe meldt u zich aan?
nog niet bekend. We hopen deze
Iedereen boven de 18 jaar kan zich informatie zo snel mogelijk bekend
aanmelden om volgend jaar mee te maken. De extra stemdagen zorte helpen op de stembureaus. U gen ervoor dat iedereen in alle rust
krijgt van ons een uitgebreide trai- en veiligheid zijn of haar stem kan
ning. Zo weet u wat u te wachten uitbrengen. Dit geldt vooral voor instaat en welke maatregelen nodig woners uit een risicogroep.

Om 20.00 uur
Commissie ABA –
Financiën
Online te volgen

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

Collecte
Kerk in Actie in de periode van
30 november t/m 5 december.

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
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Verkeer

Ambachtsezoom

U dacht mee over verkeer en vervoer

Straatnamen bekend

In Ambacht kon u meedenken over
het autoverkeer, langzaam verkeer,
openbaar vervoer, parkeren, verkeersveiligheid en duurzaamheid.
Dit leidt uiteindelijk tot een nieuw
mobiliteitsplan. Inmiddels kregen
we 642 reacties. Hartelijk dank
daarvoor.

Verkeer Nederland, de Fietsersbond, de Vereniging Ambachtse
Ondernemers, winkeliersverenigingen, adviesraad gehandicapten en
andere belangenorganisaties. We
gaan nu de reacties naast andere
gegevens van de gemeente leggen,
zoals informatie over ongelukken
en parkeren. Zo krijgen we een toInmiddels heeft de gemeente ge- taalbeeld van verkeer en vervoer in
sproken met onder meer Veilig Hendrik-Ido-Ambacht.

Mini-symposium
Begin 2021 organiseren we een
‘mini-symposium’ over mobiliteit.
Deze bijeenkomst vindt fysiek of
online plaats. U krijgt dan een
overzicht van knelpunten, meningen, opmerkingen en ideeën van
de deelnemers. Daarbij willen we
met u praten over de koers van de
komende 10 jaar op het gebied van
mobiliteit.

Doe de enquête
elektrisch rijden!
Rijdt u elektrisch, hebt u iets met
elektrische auto’s en vindt u het
leuk om uw mening erover te delen? Doe dan mee met het Nationale EV en berijdersonderzoek
2020 van Vereniging Elektrische
Rijders (VER) en Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO).
Het invullen van de enquête duurt
maximaal 10 minuten. Kijk op
www.evrijders.nl/berijdersonderzoek.

Sedumweg, Kringloopweg, De Wadi…
De straatnamen in Circulair Bedrijvenpark Ambachtsezoom verwijzen
naar de duurzame elementen in het gebied, zoals de groene daken, het
gebruik van recyclebare materialen en de klimaatvriendelijke opvang
van regenwater, waardoor bij stortbuien wateroverlast wordt voorkomen en er een buffertje is voor droge perioden.

Ruimen van grafmonumenten binnenkort
van start
Binnenkort start de gemeente met
het ruimen van monumenten op de
begraafplaats Achterambacht. Het
gaat om graven waarvan de rechten
zijn vervallen of verlopen.

de monumenten en groenvoorzieningen. Daarna egaliseren we de grond
en zaaien we gras. Rechthebbenden
hebben de mogelijkheid gekregen
het monument, indien gewenst, zelf
te verwijderen en mee te nemen. De
Vorig jaar ontvingen nabestaanden, achtergebleven monumenten worden
van wie we actuele contactgegevens door de gemeente afgevoerd.
hebben, een brief over het ruimen.
Ook hebben we een jaar lang bordjes Algemene en particuliere graven
geplaatst bij graven waarvan geen Bij algemene graven is het niet morechthebbende bekend is.
gelijk om grafrechten te verlengen na
de looptijd van 15 jaar. Bij particuOndergronds blijven graven intact
liere graven hebben rechthebbenden
Er worden geen stoffelijke resten ge- de mogelijkheid gekregen om de
ruimd. Bij het ruimen verwijderen we grafrechten te verlengen. Jaarlijjks

worden monumenten geruimd waar
de grafrechten van verlopen zijn.
Wijzigingen contactgegevens
Helaas zijn niet alle nabestaanden/
belanghebbenden bij de gemeente
bekend. We roepen daarom op om
een verhuizing of overlijden van een
contactpersoon altijd door te geven
aan de begraafplaats.
Wilt u meer informatie over dit voornemen tot ruimen, neemt u dan
contact op met ons via 14078 of
begraafplaats@h-i-ambacht.nl.

Inzamelen kindersportkleding
Kinderen groeien snel uit hun sportkleding. En soms kiezen ze plots een
andere sport. Maak dan een ander
kind blij met de sportkleding.
November is kindersportkledinginzamelmaand. In stichting Cascade,
Sporthal de Ridderhal en Sporthal de
Sophiahal staan inzamelbakken waar
u sportkleding en sportaccessoires,
zoals gymtassen, scheenbeschermers en sportschoenen, kunt doneren (liever geen bidons). Het liefst
zonder vlekken en gaten.

Doet u ook mee?
Volgens planning kunnen de Ambachtse kinderen in januari 2021
één set gratis sportkleding, sportschoenen en accessoire uitzoeken.
Tenzij de coronamaatregelen roet in
het eten gooien, dan verplaatsen we
dat naar later in 2021. Kleding die
overblijft schenken we aan een goed
doel, zodat ook kinderen buiten Ambacht kunnen sporten in de juiste
kleding.

Deze inzamelactie is een initiatief
van Hi5Ambacht in samenwerking
met Stichting Leergeld, Stichting
Cascade en gemeente Hendrik-IdoAmbacht.

Vier met Hi5 de zomer!

Lees verder op pagina

In december is het vlak voor Sinterklaas en Kerst altijd druk in de winkels.
Wacht niet te lang met uw inkopen zodat we samen zorgen voor minder
drukte. Kijk voor meer informatie over de coronamaatregelen op
www.rijksoverheid.nl/corona en www.h-i-ambacht.nl/corona.

@gemeentehia

woensdag 25 november 2020

258 nieuwe bomen in Ambacht
Tot en met maart 2021 gaat de gemeente 258 bomen planten: 98 extra
en 160 ter vervanging van dode en
zieke bomen. Groenwethouder Ralph
Lafleur deed op de Boomfeestdag
van 18 november coronaproof de aftrap met het planten van 15 nieuwe
bomen aan de Sophialaan.
“Bomen maken onze gemeente nóg
groener, gezonder en gezelliger”,
zegt de wethouder. “Ze zijn goed
om onze gemeente nog leefbaarder

Werk in de wijk

te maken, voor mens en natuur.” De
258 bomen maken onderdeel uit van
het plan om deze collegeperiode 500
nieuwe bomen te plaatsen. De teller staat momenteel op 319 nieuwe
bomen.

ernstig ziek of dood zijn kunnen onveilig zijn. Die bomen kunnen omvallen bij een storm. En er kunnen
takken afbreken. Voor elke gekapte
boom op openbare grond op ergens
in Ambacht een nieuwe, passende
boom terug. Dat is niet altijd op deBoomveiligheidscontroles
zelfde plek, als er voor een boom onDe gemeente start ook met boom- voldoende ruimte is om te groeien.
veiligheidscontroles. We kijken of de
bomen gezond zijn en of onderhoud Op www.h-i-ambacht.nl/bomen ziet u
nodig is. Soms blijkt dat er bomen waar dit plantseizoen bomen geplant
gekapt moeten worden. Bomen die worden.

1

Ambachtsezoom; bouw- en
woonrijp maken toekomstig
bedrijvenpark, tot eind decem- •
ber 2021.

2

Kerkstraat; herinrichting deel
vanaf Graaf-Willemlaan tot de
Veersedijk. Afgesloten voor
alle verkeer: 19 oktober
t/m 18 december 2020.

•

Damweg, herstraten,
afgesloten voor alle verkeer;
van 7 december t/m
18 december 2020.

•

3

•

Overige werkzaamheden, op
diverse plaatsen:
Veegwagen, maaien en
schoffelen in hele gemeente,
doorlopend;
Controle en snoei van alle bomen: februari 2020 - eind 2022
Graven van proefsleuven
ter voorbereiding op het
plaatsen van ondergrondse
glascontainers:
T/o Amandelgaarde 65, t/o
Fonteinkruid 45, t/o Molenhoef
32, Struweel, t/o Voorn 7,
Wijngaarde, t/o Zilverreiger 17
en t/o Vlasakker 176.

Wethouder Ralph Lafleur plantte tijdens de Boomfeestdag 15 nieuwe bomen aan de Sophialaan.

Kennisgevingen
Locaties ondergrondse glascontainers
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat zij op
10 november 2020 het Aanwijzingsbesluit ondergrondse glascontainers
heeft vastgesteld. De volgende locaties worden aangewezen voor het
plaatsen van een ondergrondse glascontainer:
•
•
•

Tegenover Amandelgaarde 65
Tegenover Fonteinkruid 45
Tegenover Molenhoef 32

•
•
•
•
•

Struweel
Tegenover Voorn 7
Wijngaarde
Tegenover Zilverreiger 17
Tegenover Vlasakker 176

Beroep
Tegen het aanwijzingsbesluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die een zienswijze over
het ontwerpbesluit hebben ingediend
en belanghebbenden aan wie rede-

lijkerwijs niet kan worden verweten
geen zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren te hebben gebracht.
Het instellen van beroep kan tot zes
weken na bekendmaking van het
besluit. Het beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste de volgende
gegevens te bevatten:

•
•
•
•

Naam;
Adres;
het besluit waartegen het beroep
is gericht;
de gronden waarop het
beroepschrift rust.

Het beroepschrift kan ook digitaal ingediend worden via het Digitaal Loket
van de Raad van State, via https://
digitaalloket.raadvanstate.nl/. De belanghebbende dient daarvoor wel te

beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD).
Het instellen van beroep heeft geen
schorsende werking. Indien u het besluit wilt laten schorsen, moet u daartoe tevens een verzoek te richten aan
de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State. Voor de behandeling van een beroepschrift zijn griffierechten verschuldigd.

Ontwerpbestemmingsplan “Rijksstraatweg 42b e.o.” ter inzage
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
maken op grond van artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening bekend
dat vanaf 26 november 2020 tot en
met 6 januari 2021 het ontwerpbestemmingsplan ‘Rijksstraatweg 42b
e.o.’ met plan-identificatienummer
NL.IMRO.0531.bp24RvRRijksstraat2001ter inzage ligt.
Ontwerpbestemmingsplan
Een doelstelling van de gemeente is
het verbeteren en behouden van de
landschappelijke kwaliteit van het
buitengebied. Deze landschappelijke

kwaliteit zit in de openheid van het
buitengebied. Om die openheid terug
te brengen streeft de gemeente naar
het saneren van overbodige kassen en
agrarische bedrijfsbebouwing in het
buitengebied van IJsselmonde. Het
slopen van kassen wordt gecompenseerd door beperkte woningbouw toe
te staan. De sloop van de aanwezige
kassen en overige bedrijfsbebouwing
maakt op basis van het “provinciale
Ruimte voor Ruimte beleid” de bouw
van vijf extra woningen mogelijk. Met
het nieuwe bestemmingsplan worden
de gewenste ontwikkelingen planologisch en juridisch mogelijk gemaakt.

Stukken ter inzage
Van 26 november tot en met 6 januari •
2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan Rijksstraatweg 42b e.o.”, inclusief de onderliggende stukken ter inzage. U kunt de betreffende stukken
•
vinden op de volgende locaties:
•

Op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl
is het digitale ontwerpbestemmingsplan geplaatst. Dit kunt
u vinden via het plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.
bp24RvRRijksstraat-2001.

Een pdf-versie van het ontwerpbestemmingsplan hebben wij
geplaatst op de gemeentelijke
website
www.h-i-ambacht.nl/
Rijksstraatweg 42b.
De papieren versie van de stukken is tijdens de openingsuren
in te zien in de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te
Hendrik-Ido-Ambacht.

Zienswijzen op
ontwerpbestemmingsplan
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen

indienen op het ontwerpbestemmingsplan “Rijksstraatweg 42b e.o.”.
Een zienswijze moet uiterlijk 6 januari
2021 schriftelijk ingediend worden bij
de gemeenteraad van Hendrik-IdoAmbacht, Postbus 34, 3340 AA te
Hendrik-Ido-Ambacht.
Voor het indienen van mondelinge
zienswijzen kunt u vóór 17 december 2020 een afspraak maken met
dhr. E. Blanker van de afdeling Beleid
en Ontwikkeling op telefoonnummer
(078) - 7702645.

Officiële publicaties
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Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten
Verleende besluiten**
Adres

Omschrijving

Datum activiteit

Datum bekendmaking

Hark

de aanleg van 58 stuks drinkwateraansluitingen voor
nieuwbouw door Oasen NV

1 december 2020 tot 30 juli 2021

25 november 2020

**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.

Omgevingsvergunningen
Ingetrokken aanvraag op eigen verzoek*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Veersedijk 87

plaatsen gevelreclame

bouwen

16 november 2020

Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Schildmanstraat 44

plaatsen dakopbouw en dakkapel

bouwen

19 november 2020

Schildmanstraat 66

plaatsen dakopbouw en dakkapel

bouwen

19 november 2020

IJdenhove 11

vergroten doorbraak in dragende muur

bouwen

17 november 2020

Besluit verlenging beslistermijn **
Op 17 november 2020 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie Guldenweg 32,
ingediend op 21 september 2020 voor het bouwen van een serre en berging, te verdagen tot uiterlijk 29 december 2020.

*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.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

