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“Waterbusplein wordt een levendige hotspot
in de maritieme topregio”
Aan de rivier de Noord, op het
Waterbusplein in Hendrik-Ido-Ambacht, komt horeca, ruimte voor
fitness, wellness en scholing én
een maritiem ondernemershuis.
Wethouder André Flach: “We willen van het Waterbusplein iets
bijzonders maken. Het is de poort
tussen de rivier en Hendrik-IdoAmbacht. Een unieke locatie waar
veel te beleven zal zijn voor inwoners en een levendige hotspot is
waar maritieme ondernemers elkaar ontmoeten en stimuleren in
innovatie en samenwerking. Een
visitekaartje voor onze maritieme
topregio”. Op 5 maart staat het
functionele programma voor het
Waterbusplein op de agenda van
de gemeenteraad.
Goed voor inwoners en bedrijven
Omdat het Waterbusplein onderdeel is van bedrijventerrein Antoniapolder Plus, waar ruimte is
voor bedrijvigheid in de hoogste
milieucategorie, moet het bestemmingsplan voor de locatie

Activiteitenkalender
n Maandag 5 maart
Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

Informatieve avond
over zelfbouwkavels in
De Volgerlanden

n Dinsdag 20 maart
Van 19.30 - 21.30 uur
Spreekuur politie
Politiebureau
Weteringsingel 1

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

Maandagavond 19 februari vond
de inloopavond voor project Stekelbaars plaats. Tientallen geïnteresseerden bezochten deze informatieve avond over de vijf nieuwe
zelfbouwkavels in De Volgerlanden. Collega’s van Project De Volgerlanden toonden informatie over
de locatie, de prijzen van de kavels en de mogelijkheden van het
bouwen van een woning, met eigen wensen.
Anthon Lodewijks van Project De
Volgerlanden: “Er was veel belangstelling voor dit laatste buurtje in

De Volgerlanden – West. Ook was
er veel waardering van de groene
invulling en het brede water.”
Website
Mocht je deze inloopavond gemist
hebben en je bent nieuwsgierig
naar de mogelijkheden van een
zelfbouwkavel in project Stekelbaars, kijk dan op onze website
www.devolgerlanden.nl. Je vindt
hier alle informatie. Voor het project kun je je tot 15 maart inschrijven en op 22 maart volgt de loting.

Programma is aanvulling op
bestaande voorzieningen
De voorzieningen in het programma zijn een mooie aanvulling op
alle andere voorzieningen die
Hendrik-Ido-Ambacht te bieden
heeft. Als de gemeenteraad instemt met het beoogde programma en later met de wijziging van
het bestemmingsplan en de provincie instemt met bestemmingsplanwijziging, wordt het gebied
met diverse partners ontwikkeld.

Hi5Minimuseum mooie
cross-over
“Het mooist aan het Hi5Minimuseum? Hoe kinderen glunderen van
trots als zij hun kunstwerk aan
hun ouders tonen, prachtig om te
zien!” Ook Wendy Dubois van Hi5Ambacht schittert tijdens de opening van “haar” Hi5Minimuseum.
Tientallen ouders, broertjes, zusjes en natuurlijk kunstenaars zelf
kwamen naar de opening van
het Hi5Minimuseum, afgelopen
maandag. Ze bewonderden daar
de resultaten van de KunstKidsworkshops en zagen onder andere
een zelfgemaakte film, een optreden van een gitaarduo en mooie
mozaïeken.

n Woensdag 21 maart
Gehele dag
Gemeenteraadsverkiezingen en
raadgevend referendum
Diverse locaties

gewijzigd worden. Op dit moment
wordt die wijziging voorbereid.
De plannen sluiten naadloos aan
op de regionale ambities. Ze zijn
positief voor het vestigingsklimaat en geven inwoners en bezoekers gelegenheid om te proeven van de maritieme identiteit
van de Drechtsteden. Bovendien
is een levendig plein, waar ook
in de avonduren mensen op af
komen, belangrijk voor de sociale
veiligheid bij de waterbushalte en
de bedrijven.

Crossover
Sommige bezoekers waren voor
het eerst in het eeuwenoude gebouw of hadden er zelfs niet
eerder van gehoord. “Andersom
kenden een aantal bestuursleden
Hi5Ambacht niet”, vertelt voorzitter Alie Tas van het Historisch
Genootschap, dat de tentoonstellingsruimte beschikbaar stelt. “Nadat ik uitgelegd had wat Hi5Ambacht is, waren ze zo enthousiast
dat we besloten om de ruimte deze
keer gratis beschikbaar te stellen.
Zo is het Hi5Minimuseum ook een
mooie cross-over tussen verschillende leeftijden geworden.”
Vertrouwen
“Zag je net die jongen enthousiast
vertellen over zijn kunstwerk? Had

n Maandag werd het Hi5Minimuseum

officieel geopend. Rechts Wendy Dubois
van Hi5Ambacht.

iemand hem na de workshop gevraagd wat hij daarvan vond, dan
had hij waarschijnlijk “het was
leuk” of zoiets gezegd. Nu vertellen kinderen veel meer. Dat is heel
goed voor hun zelfvertrouwen”,
knikt Wendy.

Op de kaart
Hi5Ambacht zet cultuur graag op
de Ambachtse kaart. “Dat doen we
door kinderen op een leuke manier met cultuur te laten werken
in onze workshops, maar ook door
steeds samen te werken met andere partijen”, verduidelijkt Wendy.
“Deze keer deden we dat met de
Ambachtse Muziekschool, Natuur
op Maat, Theaterhuis Drechtsteden, Dus Dans, Akte Film, CreaMies, Rien Olyslager en natuurlijk
het Historisch Genootschap.”

Meer informatie
Het Hi5Minimuseum is ook woensdag 21 en zaterdag 24 februari
open, dan tussen 15.00 en 17.00 uur. Het adres van Den Brommert
is Smidshoef 26-28. Meer informatie over Hi5Ambacht vindt u op
www.hi5ambacht.nl.

Informatie
over het
referendum

College bezoekt VHC

Werk in de wijk

Deze wet bepaalt:
• de taken en bevoegdheden
van de Algemene Inlichtingenen Veiligheidsdienst (AIVD) en
de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (MIVD)
• de voorwaarden die gelden
voor de inzet van deze bevoegdheden
• hoe het toezicht hierop is geregeld
Meer informatie over de Wiv
2017 vindt u op de website
van de Referendumcommissie.
Wilt u de tekst van deze wet lezen? Ga dan naar onze website
www.h-i-ambacht.nl en geef als
zoekwoord ‘Stemmen’ in. Wilt
u daar een exemplaar van hebben en lukt het u niet om deze
te printen? Dan hebben wij bij
de receptie in de centrale hal
tot 22 maart een exemplaar
voor u.

Kaartgegevens ©2018 Google

www.h-i-ambacht.nl/werkindewijk

Op 21 maart 2018 houden wij
een raadplegend referendum
over de Wet op inlichtingen- en
veiligheidsdiensten 2017 (Wiv
2017).

➊ E lzengaarde tussen Boomgaarde en Aardbeigaarde dicht; bouw
woningen Waterhof
17 juli 2017 - november 2018

➋	Nijverheidsweg fase 10, Het weggedeelte tussen nummer 28 en
34 is afgesloten; rioolreconstructie.
8 januari - medio februari 2018

Het college van burgemeester en
wethouders bezocht vorige week
dinsdag het bedrijf VHC. Het
hoofdkantoor van de internationale groothandel voor horeca en
grootgebruik is onlangs verhuisd

van de Nijverheidsweg naar het
Noordeinde 99. De directeur van
VHC, de heer Noorlander, gaf een
uitgebreide rondleiding door het
nieuwe pand op de bijzondere locatie aan het water.

➌ V eersedijk (zuidzijde Antoniuslaan): nieuw trottoir, verkeersplateaus en parkeervakken. Bedrijven en woningen blijven
bereikbaar.
23 november 2017 - medio februari 2018

➍W
 ijk Krommeweg en buurt De Sandeling;
rioolwerk, voornamelijk van binnenuit
6 november 2017 - half maart 2018

Officiële publicaties
Kennisgeving
Wijziging Beleidsregels Participatiewet
Drechtsteden
Het Drechtstedenbestuur heeft in
zijn vergadering van 8 februari 2018
de wijziging van de Beleidsregels
Participatiewet Drechtsteden vastgesteld.
De inhoudelijke wijzigingen betreffen
de onderdelen Jobcoaching (art. 7) en
baanbonus (art. 10). De regels zijn aangepast om het beleid van de Sociale
Dienst Drechtsteden effectiever en consequenter te maken.
De nieuwe Beleidsregels Participatiewet
Drechtsteden treden per 1 maart 2018 in
werking, met uitzondering van artikel 7,
lid 8 dat met terugwerkende kracht in
werking treedt op 1 januari 2017.
De vorige versie van de Beleidsregels
Participatiewet Drechtsteden (van 13
december 2017) is per 1 maart 2018
ingetrokken.
Wilt u de beleidsregels inzien, kijk dan
op de website van de Sociale Dienst
Drechtsteden:
www.socialedienstdrechtsteden.nl

Aanschrijving vellen houtopstand
Verleende vergunningen/ontheffingen*
• Het plaatsen van een vrachtwagen
op de Vrouwgelenweg t.h.v. nummer 72
op 19 en 20 februari 2018 van 07:00
tot 16:00 uur, datum besluit 15 februari
2018
Geweigerde vergunningen/ontheffingen*
• Het inzamelen van textiel in 2019
door de Stichting Het Vergeten Kind,
datum besluit 13 februari 2018;
• Het inzamelen van textiel in 2019
door de Hartstichting, datum besluit 13
februari 2018;
* 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.

Bekendmakingen
Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders maken
bekend, dat zij hebben besloten om
nabij Baars 128 een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats aan te
leggen, door het plaatsen van bord
E6 van bijlage I van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.
Op grond van de Algemene Wet
Bestuursrecht kunt u binnen zes weken
na de datum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift daartegen indienen bij het college van burgemeester
en wethouders, Postbus 34, 3340 AA
Hendrik-Ido-Ambacht.
De op het besluit betrekking hebbende stukken liggen gedurende een
periode van zes weken ter inzage in
de publieksruimte van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-IdoAmbacht.
Besluit hogere waarde geluid woning
Achterambachtseweg 47a
Burgemeester en wethouders van
Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend
dat zij op grond van artikel 3.4 van
Algemene wet bestuursrecht (Awb) en
artikel 110 van de Wet geluidhinder
(Wgh), een besluit hebben genomen
tot het verlenen van hogere grenswaarden geluid voor een nieuw te bouwen
woning aan Achterambachtseweg 47a.
Ten behoeve van de voorgenomen
bouw van de woning is vooraf een
akoestisch onderzoek uitgevoerd ter
bepaling van de geluidbelasting op de
gevels van de geprojecteerde woning.
Daarbij is vastgesteld dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor

➎

Sloop Jeugdspeelpark, IJdenhove 230-232
Start 27 januari – april 2018

wegverkeerslawaai wordt overschreden
op de gevels van de nieuw te bouwen
woning als gevolg van wegverkeer op
de rijkswegen en Achterambachtseweg.
Omdat er sprake is van vervangende
nieuwbouw is door het college besloten
om hogere grenswaarden te verlenen
tot respectievelijk 51 dB (rijksweg A15)
en 55 dB (Achterambachtseweg).

➏	Veersedijk (noordzijde Antoniuslaan): nieuw trottoir, verkeers-

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 14078.

Overige werkzaamheden, op diverse plaatsen:
• veegwagen, maaien en schoffelen in hele gemeente, doorlopend;
•	snoeien langs Krommeweg, daarna andere locaties, tot eind
maart 2018;
• baggeren, van 7 december 2017 tot en met half maart 2018

Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning*
• Zilverreiger 49, vervangen van een
kozijn, -bouwen, 12 februari 2018

plateaus en parkeervakken. Bedrijven en woningen blijven
bereikbaar.
15 januari – medio maart

➏	Laan

van Welhorst; reconstructiewerkzaamheden ten behoeve
van ingang parkeergarage rijbanen niet afgesloten, wel verkeershinder.
19 februari – 16 maart 2018

POSTADRES postbus 34
	3340 AA
Hendrik-Ido-Ambacht
telefoon
14 078
e-mail
gemeente@h-i-ambacht.nl
website
www.h-i-ambacht.nl
gemeentehia

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 14078.

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEWINKEL (BALIES PUBLIEKSHAL)
ma en wo
14.00 - 19.30 uur
di, do en vr 09.00 - 12.00 uur
OPENINGSTIJDEN RECEPTIE (PUBLIEKSHAL)
ma t/m vr
08.00 - 17.00 uur

Verleende omgevingsvergunningen*
(regulier)
• Ring 325, plaatsen dakkapel voorzijde, -bouwen, 16 februari 2018

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE
www.h-i-ambacht.nl/meldpunt
Bij spoed, ook buiten kantoortijden (078) 770 81 00

*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 14078.

SOCIAAL WIJKTEAM EN JEUGDTEAM AMBACHT
T (078) 682 24 16
E info@sophia.nl
I www.sociaalwijkteamambacht.nl
I www.jeugdteamambacht.nl
Inlooppunten (zie websites voor openingstijden)
• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam
• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam
• Tromplaan 49, sociaal wijkteam

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, woensdag 21 februari 2018

