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De plannen voor het centrumgebied 
tussen De Schoof en Cascade zijn 
bekend. Ontwikkelaar Blauwhoed 
wint met hun plan Ambachts Lint. 
Dit bedrijf bouwt 79 woningen voor 
jongeren en senioren. Een groot 
deel daarvan is sociale huur en 
sociale koop. Er komt een Wilgen- 
laantje, een wadi en een wandelpad 
door het groen. 

Het plan is gebaseerd op de cen-
trumvisie, die de gemeente samen 
met inwoners en ondernemers 
maakte. Daarin werd gevraagd om 
betaalbare woningen, een gezelliger 
pleintje bij de Graaf Willemlaan en 
een duurzame, groene omgeving. 

“Mooi plan!” 
Wethouder André Flach is enthousi-
ast: “Dit is een mooi plan en goed 
voor Ambachters en het centrum 
van onze gemeente. Vooral ouderen 
en jongeren kunnen hier straks een 
mooie energiezuinige woonplek vin-
den. Ook voor mensen die er niet 
gaan wonen, wordt dit een mooie 
plek om doorheen te wandelen rich-
ting Cascade, elkaar te ontmoeten 
of een kop koffie te drinken. Mooi 
dat we dit plan zo samen met inwo-

ners, winkeliers en gemeente heb-
ben kunnen maken!”

Slinger van ontmoetingen 
“Voor ons was het belangrijk om 
een plan te maken dat welzijn sti-
muleert en aantrekkelijk is voor een 
diverse doelgroep”, vertelt Merel 
Putman, conceptontwikkelaar bij 
Blauwhoed. “Jong en oud kunnen 
straks gebruikmaken van aantrek-
kelijke looproutes en speelelemen-
ten in het gebied. Ook met slimme 
ontwerpkeuzes nodigen we mensen 
uit om de trap en de fiets te gebrui-
ken. Er worden sociale huur, sociale 
koop en vrije sector koopwoningen 
gebouwd. Voor ieder wat wils in het 
centrum van Hendrik-Ido-Ambacht.” 

Co-creatie
Blauwhoed organiseert binnenkort 
een online informatieavond. De ont-
wikkelaar gaat het plan verder uit-
werken met toekomstige bewoners, 
omwonenden, ondernemers en de 
gemeente. 

Voor meer informatie:
www.h-i-ambacht.nl/centrum en
www.ambachtslint.nl. Er zijn gemeenschappelijke voorzieningen voor bewoners, zoals een kas om samen groenten te verbouwen, een 

dakterras, dektuin en een huiskamer. 

Ambachts Lint

De tiende nieuwsbrief is verzonden. 
Hierin onder meer:

• Hoe blijf je als ondernemer 
 positief als je bedrijf dicht is? 
• Wat zonnepanelen op een 
 bedrijfspand kunnen opleveren

• De nieuwe regeling Tijdelijke 
  Ondersteuning Noodzakelijke   
 Kosten (TONK) gestart

Meld u nu aan voor deze gratis nieuwsbrief 
via bit.ly// NieuwsAmbachtOnderneemt of 
kijk op www.h-i-ambacht.nl/ondernemen.

Ondernemers in Ambacht opgelet! 

Ondernemen Waar en wanneer gaat u stemmen?
De Tweede Kamerverkiezingen 
komen steeds dichterbij. En dat is 
dit jaar door corona extra span-
nend. Wij helpen u graag een 
handje om zo veilig mogelijk uw 
stem uit te brengen.

Waar gaat u stemmen?
Al jarenlang is de Sophiahal een 
van de drukstbezochte stemloca-
ties in Ambacht. Ook dit jaar wordt 
het gebouw gebruikt als stembu-
reau, met als verschil dat er zowel 
boven als beneden gestemd kan 
worden. Andere stembureaus in 
de buurt van de Sophiahal zijn: 
De Zalmhaven en De Voorn. Om 
topdrukte te voorkomen zijn er 
dit jaar extra stembureaus bijge-
komen, zoals Kummeling en een 
leeg winkelpand in winkelcentrum 
De Schoof. Het stembureau op de 
Schoof vindt u naast Délifrance, 
in het pand waar voorheen Giraf 
kinderkleding zat. Op de kaart 
ziet u een overzicht van alle stem-
bureaus in Ambacht. Ziet u dat 
het druk is op de locatie waar u 
wilt stemmen? Probeer dan een 
andere locatie te bezoeken.

Wanneer gaat u stemmen?
Op 17 maart kunt u op 20 stem-
bureaus in Ambacht uw stem 

uitbrengen. Oudere kiezers en 
kiezers die behoren tot een risico-
groep kunnen 15 en 16 maart ver-
vroegd stemmen op de locaties 
Yulius en het politiebureau. Werkt 
u thuis? Dan heeft u wellicht de 
mogelijkheid op 17 maart om tij-
dens kantooruren te stemmen. Zo 
kunnen we voorkomen dat het 
rond 08.00 in de ochtend en na 

18.00 in de avond erg druk wordt. 

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de 
stemlocaties, toegankelijkheid 
en openingsdagen en -tijden van 
alle stembureaus in de gemeen-
te? Kijk dan op 
www.h-i-ambacht.nl/Verkiezingen.

Voor inwoners van de Drechtsteden biedt 
de sociale dienst vanaf 5 maart 2021 de 
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke 
Kosten (TONK) aan. De TONK is bedoeld 
voor diegenen die, als gevolg van de co-
ronacrisis, tijdelijk niet hun woonkosten 
(huur of de hypotheek en de kosten van 

elektriciteit en gas) kunnen betalen. Wilt 
u meer weten over de TONK en/of meteen 
een aanvraag indienen? Ga naar de web-
site van de Sociale Dienst Drechtsteden 
voor meer informatie: 
http://bit.ly/SDDTonk.

Kickstart: Drechtsteden werkt door
De arbeidsmarktregio Drechtsteden is op 
1 maart gestart met een regionaal mobi-
liteitsteam: Kickstart Drechtsteden. Kick-
start helpt werkgevers en werknemers 
die door de coronacrisis getroffen zijn. 
Ze begeleiden werknemers en zelfstan-
dig ondernemers die door de crisis hun 
werk dreigen te verliezen en een duur-
zame stap willen maken van werk naar 

werk. Kickstart kan helpen met bij- of 
omscholing. Ook starters op de arbeids-
markt kunnen bij Kickstart terecht voor 
advies en begeleiding in de zoektocht 
naar werk. In 2021 komen in Nederland 
35 van dit soort mobiliteitsteam. 
Kijk voor meer informatie op 
www.kickstartdrechtsteden.nl.

Extra financiële corona-ondersteuning 
voor inwoners met hoge vaste lasten
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15 m
rt

Om 20.00 uur
Thema avond Jeugd
Online te volgen 

16 m
rt

Om 20.00 uur 
Gecombineerd:
Commissie RZ – 
De Volgerlanden
Commissie ABA – 
Financiën
Online te volgen

12 ap
ril

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen

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

Agenda

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Werk in de wijk

 Ambachtsezoom: bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark. Tot eind de-
cember 2021.

   
 Rietlaan – Stekelbaars: het 
kappen, verplanten en planten 
van bomen. Loopt door in 
maart.

   
 Kerkstraat; fietssuggestiestro-
ken voorzien van rode coating. 
Tot half maart. Tijdelijk één-
richtingverkeer en omleiding, 
zijstraten en opritten niet 
bereikbaar.

   
 Inrichten Waterbusplein, tot 
voorjaar 2022

 Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

• Veegwagen, maaien en 
schoffelen in hele gemeente: 
doorlopend.

• Controle en snoei van alle 
bomen: februari 2020 - eind 
2022.

• Rioolwerk op diverse locaties 
in de wijk Oostendam: tot 
halverwege maart.

• Snoeien bomen: het uitvoeren 
van boomonderhoud – vanaf 
2e week februari gedurende 
circa 8 weken.

• Op diverse locaties het 
planten van bomen, een deel 
betreft nieuwe locaties en een 
deel is herplant van gekapte 
bomen: tot april.

• Werkzaamheden aan diverse 
beschoeiingen in de gemeente 
– tot 23 april. 

 De Volgerlanden-Oost
• Aanbrengen voorbelasting  De 

Erfjes (zuid) en de Hofjes: t/m 
begin mei.

• Verwijderen voorbelasting De 
Straatjes: tot medio april.

• Omgeving Perenlaantje: 
aanbrengen drainageriool: t/m 
eind maart.

• Woonrijpmaken De Laantjes: 
tot november 2021.

• Omgeving Burg. Van Akenwijk: 
aanbrengen damwanden en 
graven watergangen: t/m 30 
april.

1

2

3

4

Collecte
Amnesty International in de 
periode van 15 t/m 20 maart.

Zwerfafvalhelden gezocht 
voor #opschoonmaart
Helpt u mee om Ambacht schoon te 
houden? Doe mee met #opschoon-
maart! Tijdens openingstijden van het 
gemeentehuis kunt u gratis een af-
valgrijper en ring-met-afval-zak halen 
aan de balie. U kunt ook een PBD-zak 
meenemen om plastic, blik en drink-
pakken te scheiden van de rest van 
het zwerfafval. 

Door corona gaat de landelijke op-
schoondag niet door. Met dit alterna-
tief kunnen we samen – afzonderlijk 
van elkaar – toch een bijdrage leveren 
aan een schoon Ambacht. Want afval 
dat op straat belandt, zwerft rond. 
Door onze buurten, parken en sport-
velden. Als u zorgt dat uw afval netjes 
in de afvalbak belandt en iedereen af 

en toe wat opruimt van een ander, 
gaan we samen voor schoon. Komt u 
ook in actie?
 
#opschoonmaart
Plaats een foto van het opruimen 
met de hashtag #opschoonmaart en 
u maakt kans op een mooie prijs. 
Wethouder Ralph Lafleur, wethouder 
duurzaamheid, maakt  begin april de 
winnende foto bekend. “Het is fijn dat 
er zwerfafvalhelden zijn die af en toe 
helpen om onze woonplaats schoon 
te houden. Dit waarderen wij heel erg. 
De gemeente kan niet altijd en overal 
zijn; samen zorgen we voor een dorp 
dat schoon, groen en goed onderhou-
den is”, volgens de wethouder.

Dan zijn we op zoek naar jou !
Doe mee met de woordkunstenwedstrijd!

Ben je 18 jaar of jonger?
En ben je goed met woorden? 

Hou je van dichten of van rappen?
Of ben je meer een singer-songwriter?

Voor meer informatie ga je naar de Facebook-pagina van het 
Herdenkingscomité 4 en 5 mei Hendrik-Ido-Ambacht.

http://www.facebook.com/4.5meihia/

WOORDKUNS  ENAAR 
GEZOCHT

Schrijf je eigen gedicht, rap of songtekst 
met als thema  

“na 75 jaar vrijheid” 
Stuur je bijdrage in voor donderdag 25 maart 2021 naar 

representatie@h-i-ambacht.nl

Post voor Opa Jos en andere ouderen
Op initiatief van Bep van 
Oord uit Ambacht is er een 
briefcontainer geplaatst bij 
de Emmastaete, de Wielstae-
te en de Sophiastaete: spe-
ciaal bedoeld om eenzame 
ouderen een hart onder de 
riem te steken.

Bep diende haar idee in via 
de digitale brievenbus van 
Hi5ambacht die eigenlijk 
bedoeld is voor kinderen. 
Maar het idee van Bep was 
te mooi om te laten liggen. 
“Wanneer ik de hond uitlaat, 
wandel ik weleens langs de 
Emmasteate, waar ik veel 
eenzame ouderen achter 
hun ramen zie zitten”, vertelt 
Bep. “Ze durven vanwege co-
rona niet naar buiten.”

Ontzettend blij
Zo ook Opa Jos van 95. 
Hij is, net als Bep, gek op 
herdershonden. “Met kerst 
heb ik Opa Jos een kaartje 
gestuurd, ook namens de 

hond. Hij belde mij direct op 
om te vertellen hoe ontzet-
tend blij hij daarmee was. 
Toen kreeg ik het idee van de 
briefcontainers. Mijn hoop is 
dat zoveel mogelijk mensen 
helpen om de containers te 
vullen met kaarten, brieven 
en mooie tekeningen. Zo la-
ten we ouderen weten dat er 
aan ze gedacht wordt.”

Schrijnende verhalen
In Ontmoetingscentrum Wiel-
staete horen ze veel schrij-
nende verhalen. Zorgmede-
werker Angela van de Rest 
vertelt: “Het is verdrietig om 
te zien hoe veel mensen er 
eenzaam zijn. Het idee ach-
ter de briefcontainers is om 
juist aandacht te geven aan 
degene die nog zelfstandig 
wonen, en waarvan hun kin-
deren/familie ver weg wo-
nen. Bij de hoofdlocatie van 
De Blije Borgh wordt al post 
gebracht. Dit mag natuurlijk 
gewoon blijven.”

Ben jij 10 jaar of ouder en heb jij ook een goed 
idee voor Ambacht? Dien deze in via 
www.hi5ambacht.nl/idee.



Alles over de energietransitie:
www.drechtstedenenergie.nl

We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen. In 2030 
met de helft ten opzichte van 1990. In 2050 hebben we bijna geen 
CO2-uitstoot meer. Hiervoor moet ook ons energiesysteem 
veranderen. In de Drechtsteden onderzoeken we hoe en waar 
duurzame elektriciteit op land (wind en zon)  opgewekt kan 
worden tussen nu en 2030. Dat is een belangrijke stap naar een 
duurzaam energiesysteem in 2050.

Zon & Wind in 2030
Met de Regionale Energiestrategie 
(RES) dragen we in de Drechtsteden bij 
aan de nationale opgave om in 2030 in 
totaal 35 TwH (126 PJ) aan duurzame 
energie op Nederlandse grond op te 
wekken. Dit doen we in de Drecht-
steden in ieder geval met zonne-
panelen op (grote) daken, 
zonnepanelen in restruimten (zoals 
bermen, braakliggende terreinen en 
geluidschermen) én al gerealiseerde 
projecten (zoals bestaande wind-
molens en zonneparken). Daarbij 
hebben we in de concept-RES ook een 
ambitie uitgesproken waarvoor 
aanvullende zonneparken en 
windmolens nodig zijn.

Regionale Energiestrategie 1.0
Samen met inwoners, grondeigenaren 
en natuurorganisaties onderzoeken 
we of er mogelijkheden voor zonnepa-
nelen in restruimten, zonneparken en 
windmolens zijn. In de RES 1.0 be-

Klimaatverandering en ons energiesysteem

schrijven we kansen, mogelijkheden en 
criteria voor duurzame opwekking van 
energie. We beschrijven geen defi nitie-
ve locaties. U kunt online tot zondag 21 
maart meepraten over de randvoor-
waarden en criteria voor restruimten. 

Duurzaam 
energiesysteem in 2050
Ons doel is een duurzaam energie-
systeem in 2050. Het is belangrijk dat 
we nu al nadenken over hoe dat eruit 
kan zien. Tussen 2030 en 2050 zullen 
we blijven doorgaan met duurzame 
energie opwekken, opslaan en 
vervoeren. Ook vullen we de stappen 
die we nu zetten aan met nieuwe tech-
nieken. U vindt op ons platform een
enquête over klimaatverandering en 
het energiesysteem. Deze blijft open 
tot zondag 4 april.

 Energie-
 participatie-
 platform ‘Denk mee!’

Graag nodigen we u uit om met ons mee te denken over het pad 
van nu tot 2050. We  kijken samen naar het belang om juist nu aan 
de slag te gaan met duurzame energie. Ook willen we weten welke 
onderwerpen rond klimaat en energie u het meest bezig houden. En 
wat vindt u van de criteria die nu beschreven zijn voor restruimten? U 
kunt nu meedenken –en doen via: 

 denkmee.drechtstedenenergie.nl/hia

2050 Energieneutraal
Drechtsteden zijn 
energieneutraal

2030
Tussendoelen
•   Minimaal 12.000        
    woningen en 
    gebouwen in de 
    regio verwarmen 
    met warmtenetten
•   Minimaal 0,66 PJ 
    aan duurzaam 
    opgewekte 
    elektriciteit.

2015

Nederland ondertekent 
Klimaatverdrag Parijs
Uiitstoot broeikasgassen afgenomen 
met 95% bij 2050. 2018

Energieakkoord en 
energiestrategie Drechtsteden
Afspraken 30 partijen: hoe worden de 
Drechtsteden in 2050 energieneutraal?

2019
Klimaatakkoord Nederland
In 2030 49% minder CO2-uitstoot vergeleken met 1990. 
Gemeenteraden stellen Transitievisie Warmte 1.0 vast. 
Basis voor Transitievisie Warmte 2021.

In de wijken Sliedrecht-Oost en Crabbehof testen we 
de aanpak om een wijk aardgasvrij te maken: wat 
zijn de alternatieven, wat kost het, wat betekent het 
voor de infrastructuur en de bewoners?

2019 - 2020
Transitievisie Warmte (TVW) 1.0 en concept 
Regionale Energiestrategie (RES)

2021 TVW 2021 en 
RES 1.0
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Openbare commissievergaderingen maart 2021

Verkeersbesluit Laagveen Ontwerpbeschikking weigering 
omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht Langeweg 21

Verordening beslistermijn 
schuldhulpverlening

Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht
Vrouwgelenweg 119

Op maandag 12 april 2021 vergadert de ge-
meenteraad digitaal. Als voorbereiding daar-
op vergaderen de commissies in maart. Via 
https://hendrikidoambacht.raadsinformatie. 
nl/ kunt u deze vergaderingen live volgen. 
De commissievergadering Welzijn, Onder-
wijs en Sociale Zaken d.d. 15 maart 2021 
vervalt wegens het ontbreken van agenda-
punten. Er wordt die avond een themabij-
eenkomst over Jeugd gehouden. Thema is 
wat is er allemaal in gang gezet aan lokale 
ontwikkelingen, die passen bij de “bewe-
ging aan de voorkant”. Het is tellen en ver-
tellen, juist ook vanuit het werkveld met 
partners en (ervarings-)deskundigen.

De commissievergadering Ruimtelijke Za-
ken – De Volgerlanden wordt gecombineerd 
met de commissievergadering Algemeen Be-
stuurlijke Aangelegenheden - Financiën op 
dinsdag 16 maart a.s.

Op de agenda’s van de commissievergade-
ringen staan de volgende vaste agendapun-
ten: opening, vaststelling van de agenda, 
spreekrecht burgers, mededelingen en inge-
komen stukken, informatie van het college/
de portefeuillehouder, uitwisseling regionale 
samenwerking, agendapunten volgende ver-
gadering en sluiting. 

De specifieke agendapunten vindt u hieron-
der per commissie vermeld:

Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken
Maandag 15 maart februari 2021, 20:00 uur
• Thema-avond Jeugd

Ruimtelijke Zaken – De Volgerlanden
Dinsdag 16 maart 2021, 20:00 uur
• Vaststellen bestemmingsplan 
 Vrouwgelenweg achter nr. 80 

• Vaststellen bestemmingsplan Rijksstraat 
 weg achter nr. 42b e.o.

Algemene Bestuurlijke 
Aangelegenheden - Financiën
Dinsdag 16 maart 2021, 20:00 uur
• Privacy-beleid Drechtsteden 2020
• Uitgangspuntennotitie Servicegemeente  
 Dordrecht

De stukken zijn in te zien via:  
www.h-i-ambacht.nl/gemeenteraad. In het 
scherm kunt u dan klikken op ‘Vergader-
stukken’ in raadsinformatie.

Spreekrecht 
Iedereen krijgt de gelegenheid om tijdens 
de raads- en commissievergaderingen iets 
te zeggen over de onderwerpen die op  

de agenda staan. Hiervoor is maximaal der-
tig minuten ingeruimd aan het begin van 
de vergadering. Wilt u gebruikmaken van 
het spreekrecht, meldt dan ten minste 48 
uur voor de vergadering bij de griffier over 
welk(e) onderwerp(en) op de agenda u iets 
wilt zeggen. Dat kan via telefoonnummer 
078 770 26 87 en e-mailadres: 
gh.logt@h-i-ambacht.nl. Geef hierbij uw 
naam, (e-mail)adres en telefoonnummer op.

Tijdens de vergadering krijgt u 5 minuten 
het woord van de voorzitter in volgorde van 
aanmelding. Hierna doet de voorzitter of 
een lid van de commissie een voorstel voor 
de behandeling van uw inbreng.

Wij informeren u over een genomen 
verkeersbesluit voor een gehandicap-
tenparkeerplaats voor een parkeer-
plaats aan Laagveen. De bekendma-
king van dit verkeersbesluit vindt u op 
www.officielebekendmakingen.nl. En 
het ligt met bijbehorende stukken met 
ingang van de dag na bekendmaking 
gedurende zes weken voor iedereen 
ter inzage in de informatieruimte van 
het gemeentehuis. 

Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan iedereen wiens belang 
rechtstreeks bij dit besluit is betrok-
ken, binnen zes weken na bekendma-
king een bezwaarschrift indienen. Het 
bezwaarschrift moet worden gericht 
aan het college van burgemeester en 
wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, 
Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido- 
Ambacht.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hen-
drik-Ido-Ambacht maken bekend dat zij in het kader 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (met 
gebruikmaking van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° 
Wabo) voornemens zijn vergunning te weigeren voor 
de volgende activiteiten:

• Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo)
• Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo)
• Milieu, oprichten van een inrichting  
 (art. 2.1, lid 1 onder e Wabo)

Voor het realiseren van een extra vuurwerkbewaar-
plaats en bufferbewaarplaats op het perceel Langeweg 
21 te Hendrik-Ido-Ambacht.

Inzien ontwerpbeschikking
De ontwerpbeschikking weigering omgevingsvergun-
ning ligt vanaf 11 maart 2021, zes weken ter inzage.U 
kunt de ontwerpbeschikking inzien op:

• Op de gemeentelijke website www.h-i-ambacht.nl/ 
 Inwoners_Ondernemers/Alle_onderwerpen/Ruimtelijke_ 
 plannen/Bouwplannen

Zienswijze indienen
In de periode van terinzagelegging kan een ieder 
schriftelijk een zienswijze geven over het ontwerpplan. 
Schriftelijke reacties kunt u sturen aan het college van 
burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Am-
bacht, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht o.v.v. 
zienswijze Vrouwgelenweg 119. Voor het geven van een 
mondelinge reactie kunt u, graag voor 18 maart een af-
spraak maken met de behandelend ambtenaar de heer 
Blanker, via ehj.blanker@h-i-ambacht.nl.

De Drechtraad heeft op 2 maart de 
Verordening Beslistermijn Schuldhulp-
verlening Drechtsteden vastgesteld. 
De Wet gemeentelijke schuldhulpver-
lening (Wgs) is per 1 januari 2021 ge-
wijzigd. Onderdeel van deze wijziging 
betreft het vastleggen van de termijn 
van besluitvorming over toelating tot 
de schuldhulpverlening in een veror-
dening. In de verordening is opge-
nomen dat het besluit tot toelating 

tot de schuldhulpverlening, wordt 
genomen binnen een termijn van vier 
weken na de dag waarop het eerste 
gesprek heeft plaatsgevonden. De 
verordening gaat met terugwerkende 
kracht per 1 januari 2021 in. 

Wilt u de verordening inzien, kijk dan 
op de website van de Sociale Dienst 
Drechtsteden 
www.socialedienstdrechtsteden.nl

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hen-
drik-Ido-Ambacht maken bekend dat zij in het kader 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (met 
gebruikmaking van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° 
Wabo) voornemens zijn vergunning te verlenen voor de 
volgende activiteiten:

• Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo)
• Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo)

Voor de bouw van een vervangende woning op het per-
ceel Vrouwgelenweg 119 te Hendrik-Ido-Ambacht.

Stukken inzien
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbeho-
rende stukken liggen vanaf 11 maart 2021 zes weken 
ter inzage. U kunt de stukken inzien op:   

• www.ruimtelijkeplannen.nl Het planidentificatie  
 nummer is:  
 NL.IMRO.0531.pb22Vrouwgelenw119-2001
• Op de gemeentelijke website  
 www.h-i-ambacht.nl/Inwoners_Ondernemers/Alle_ 
 onderwerpen/Ruimtelijke_plannen/Bouwplannen

Zienswijze indienen
In de periode van terinzagelegging kan een ieder 
schriftelijk een zienswijze geven over het ontwerpplan.  
Schriftelijke reacties kunt u sturen aan het college van 
burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Am-
bacht, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht ovv 
zienswijze Vrouwgelenweg 119. Voor het geven van een 
mondelinge reactie kunt u, graag voor 18 maart een 
afspraak maken met de behandelend ambtenaar me-
vrouw Van Boxel, via j.van.boxel@h-i-ambacht.nl.

wat hoort er bij plastic?
doe de check:
• is het een verpakking?
• is het leeg?
• komt het uit keuken of badkamer?

3x ja? Dan hoort het bij plastic,  
blik & drinkpakken.

Uitzonderingen
Spuitbussen, deze horen bij restafval.

hvcgroep.nl/plastic
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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

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE

www.fixi.nl

Bij spoed, ook buiten kantoortijden (078) 770 8100

INLOOPPUNTEN

(zie www.sophia.nl voor openingstijden)

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam

• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam

• Tromplaan 49, sociaal wijkteam

Verleende besluiten**

Nieuwe aanvragen*

Verleende omgevingsvergunningen**

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Datum activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst 

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Hoge Kade 39 Het plaatsen van een autolaadkraan tussen 08:00 en 15:00 uur 18 maart 2021 5 maart 2021

Dorpsstraat 85 uitbreiden woning bouwen, planologisch afwijken 24 februari 2021 

Emmasingel 35 plaatsen overkapping bouwen, veranderen monument, gemeentelijk 4 maart 2021

Besluit verlenging beslistermijn**

Op 2 maart 2021 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie ter Spillstraat 13, ingediend op 30 december 2020,
voor het realiseren van een aanbouw/zijgevel, te verdagen tot uiterlijk 15 april 2021.

Besluit verlenging beslistermijn**

Op 1 maart 2021 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie Thorbeckestraat 63, ingediend op 7 december 2020
voor het realiseren van een draairaam in voorraam/voorgevel begane grond, te verdagen tot uiterlijk 13 april 2021.

Besluit verlenging beslistermijn**

Op 4 maart 2021 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie Bedrijvenpark Ambachtsezoom, Kavel G1, ingediend 
op 21 december 2020 voor realisatie van 6 bedrijfsunits, te verdagen tot uiterlijk 16 april 2021.

Kruiswiel 30 plaatsen dakkapel/voorzijde bouwen 3 maart 2021

Van der Weddenhof 57 plaatsen dakkapel/voorzijde bouwen 5 maart 2021 

Gemeente Het venten van aardappelen, groente en fruit vanaf 2 augustus 2021 doorlopend 5 maart 2021

Graaf Willemlaan 1A plaatsen schuur met overkapping planologisch afwijken 3 maart 2021

Guldenweg 36 herbouwen en vergroten garage bouwen, planologisch afwijken 4 maart 2021 

Ijdenhove 11 plaatsen dakkapel  bouwen 23 februari 2021 

*  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.

**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. 


