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Kinderen leren over biodiversiteit 
en de natuur is belangrijk. Hi5Am-
bacht, Stichting IVN Natuureducatie 
en de gemeente slaan daarom de 
handen ineen om samen aan het 
eind van dit jaar drie Tiny Forests 
aan te leggen.

Een Tiny Forest is een dichtbe-
groeid, inheems bos ter grootte van 
een tennisbaan. Het mini-bos ligt in 
de buurt van een basisschool en is 
onder andere bedoeld voor natuur-
educatie. Wethouder Duurzaamheid 
Ralph Lafleur: “Met Tiny Forests 
brengen we meer groen in de buurt. 
De mini-bossen zijn zowel een pret-
tige plek voor vlinders, vogels en 

bijen als voor mensen. Kinderen le-
ren in zo’n buitenlokaal meer over 
de Nederlandse natuur en buurtbe-
woners kunnen elkaar op een pret-
tige en gezonde plek ontmoeten.”

Word boswachter!
De komende tijd zoeken we samen 
met scholen naar geschikte plekken, 
in de buurt van basisscholen. Bin-
nenkort ontvangen de basisscholen 
daarover meer informatie en een 
uitnodiging. We zoeken ook een 
boswachter voor de Tiny Forests, 
die noemen we Tiny Forest Ranger. 
De juf of meester van de kinderen 
weet er meer van.

Met het aanleggen van Tiny Forests in Ambacht leren kinderen iets over biodiversiteit en de natuur.

Tiny Forests komen naar Ambacht

Collecte
Er zijn deze week geen collectes.
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Afsluiting participatietraject

Op dinsdagavond 25 mei is de af-

sluiting van het participatietraject 

voor de Ambachtse omgevingsvi-

sie. Denk en praat mee!

Tijdens deze online Slotontmoe-

ting gaan we aan de slag met aller-

lei vraagstukken voor onze leefom-

geving. Bijvoorbeeld: wat doen we 

als de belangen van bijvoorbeeld 

inwoners, ondernemers en natuur 

botsen? Of: welke keuzes moeten 

we nu maken om te zorgen dat het 

over twintig jaar nog steeds aan-

trekkelijk is om hier te wonen en 

te ondernemen? 

Hebt u hier een mening over?  

Kom dan naar de digitale Slotont-

moeting. Deze bijeenkomst is een 

vervolg op de participatiebijeen-

komsten van 20 en 29 april (de 

Ontmoetingen). Ook als u eerder 

niet aanwezig was, bent u van 

harte welkom. Denk en praat mee! 

Op deze manier is de omgevings-

visie niet alleen een visie van de 

gemeente, maar van iedereen! 

Meer weten? 

Kijk op:  

www.h-i-ambacht.nl/omgevingsvisie

Meld u nu aan!

Omgevingsvisie
Wanneer?

Dinsdagavond 25 mei:  
Slotontmoeting

Aanmelden via: 
www.eventbrite.nl/d/online/

hendrik-ido-ambacht/

IEDERE DAG EEN BEETJE DUURZAMER
We willen samen met Ambachters werken aan een nog duurzamere gemeente. 
Daarom delen we graag goede voorbeelden en willen we elkaar inspireren. 
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en acties over duurzaamheid in onze gemeente? 

Abonneer u dan op de nieuwsbrief: bit.ly/DuurzaamAmbachtnb. 

DOE
MEE!
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Werk in de wijk

 Ambachtsezoom: bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark. Eind december

     2021.

 Inrichten Waterbusplein, tot 
voorjaar 2022.

 Werkzaamheden Van Assendelft-
gaarde en de Halfweg, project 
Kruiswiel fase 3, 12 april tot 2e 
week oktober 2021.

 Bongerd, bouw van een toe-
gangsbrug naar de speelweide 
langs Sophialaan en realisatie 
veilige oversteekplaats; door-
gaand verkeer afgesloten ter 
hoogte van huisnummers 4-6 – 
28 april t/m mei; omleiding met 
borden.

 Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

• Veegwagen, maaien en schoffelen 
in hele gemeente, doorlopend;

• Controle en snoei van alle bo-
men: februari 2020 - eind 2022;

• Omgeving Burg. Van Akenwijk, 

aanbrengen damwanden en gra-
ven watergangen-naar verwach-
ting eind mei gereed;

• Rondom Perenlaantje, aan-
brengen drainagesysteem en 
viertal gestuurde boringen; naar 
verwachting eind mei gereed;

• Werkzaamheden aan diverse 
beschoeiingen in de gemeente – 
loopt door in mei.

• Diverse locaties – rijdende afzet-
ting van GKB in verband met 
snoeiwerkzaamheden.

• Noodkap van 27 bomen op 
diverse locaties in Hendrik-Ido-
Ambacht (zie voor de locaties 
de gemeentelijke website http://
bit.ly/bomengemeentehia).

• Noodkap in verband met ge-
vaarzetting 4 populieren bij Het 
Volgerland en 2 populieren bij 
De Spiegel.

• Volgerlanden-Oost; aanbrengen 
voorbelasting  De Erfjes (zuid) en 
de Hofjes- 18 januari - eind mei; 

• De Laantjes, woonrijpmaken- tot 
november 2021;

• De Straatjes, bouwrijpmaken tot 
november 2021;
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Openbare commissie-
vergaderingen mei 2021
Op maandag 7 juni 2021 vergadert de gemeen-
teraad. Als voorbereiding daarop vergaderen 
de commissies in mei. Via hendrikidoambacht.
raadsinformatie.nl/ kunt u deze vergaderingen 
live volgen. De commissievergadering Algemeen 
Bestuurlijke Aangelegenheden – Financiën d.d. 
19 mei 2021 wordt verzet naar woensdag 26 mei 
2021.

Op de agenda’s van de commissievergaderingen 
staan de volgende vaste agendapunten: ope-
ning, vaststelling van de agenda, spreekrecht 
burgers, mededelingen en ingekomen stukken, 
informatie van het college/de portefeuillehouder, 
uitwisseling regionale samenwerking, agenda-
punten volgende vergadering en sluiting. 

De specifieke agendapunten vindt u hier per 
commissie vermeld:

Algemeen Bestuurlijke  
Aangelegenheden - Financiën

Woensdag 26 mei 2021, 20:00 uur
• Zienswijzen jaarstukken 2020 en begroting 

2022 de GR Drechtsteden en GR Veiligheids-
regio, GR Bureau Openbare Verlichting, GR  

Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde, Om-
gevingsdienst ZHZ, GR Dienst Gezondheid & 
Jeugd en Drechtwerk.

• Stedin.

U kunt de stukken ook via de website van de 
gemeente inzien: www.h-i-ambacht.nl/gemeente-
raad. In het scherm kunt u dan klikken op ‘Ver-
gaderstukken’ 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 dertig minuten ingeruimd 
aan het begin van de vergadering. Wilt u ge-
bruikmaken 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-
7702687 en e-mailadres: gh.logt@h-i-ambacht.
nl. Geef hierbij uw naam, (e-mail)adres en tele-
foonnummer 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 be-
handeling van uw inbreng.

Ontwerpbestemmingsplan “Plattelandswoning Langeweg 97” ter inzage

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van arti-
kel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend 
dat vanaf 20 mei 2021 tot en met 30 juni 2021 
het ontwerpbestemmingsplan Plattelandswo-
ning Langeweg 97.’ met plan-identificatienum-
mer NL.IMRO.0531.bp38langeweg97-2001 ter 
inzage ligt.

Ontwerpbestemmingsplan
Het plan behelst het omzetten van een huidige 
bedrijfswoning naar een plattelandswoning om 

particuliere bewoning mogelijk te maken. Nu 
maakt de bedrijfswoning deel uit van het achter-
liggende glastuinbouwbedrijf aan de Langeweg.    

Stukken ter inzage
Van 20 mei 2021 tot en met 30 juni 2021 ligt 
het ontwerpbestemmingsplan “Plattelandswo-
ning Langeweg 97”, inclusief de onderliggende 
stukken ter inzage. U kunt de betreffende stuk-
ken vinden op de volgende locaties:
• Op de website www.ruimtelijkeplannen.

nl is het digitale ontwerpbestemmings-

plan geplaatst. Dit kunt u vinden via het 
plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.
bp38langeweg97-2001

• Een pdf-versie van het ontwerpbestem-
mingsplan hebben wij geplaatst op de 
gemeentelijke website  
www.h-i-ambacht.nl/Langeweg97.

• De papieren versie van de stukken is 
tijdens de openingsuren in te zien in de 
hal van het gemeentehuis, Weteringsin-
gel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht.

Zienswijzen op ontwerpbestemmingsplan
Gedurende de termijn van terinzagelegging 
kan een ieder zienswijzen indienen op het 
ontwerpbestemmingsplan “Plattelandswoning 
Langeweg 97”. Een zienswijze moet uiterlijk 
30 juni 2021 schriftelijk ingediend worden bij 
de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht, 
Postbus 34, 3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht. 

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen 
kunt u vóór 16 juni 2021 een afspraak maken 
met dhr. E. Blanker van de afdeling Beleid en 
Ontwikkeling op telefoonnummer (078) - 770 2645.

Omgevingsvergunningen 
Nieuwe aanvragen*

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Onderdijk 99 bouwen 14 starterswoningen bouwen 15 april 2021
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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 omgevingsvergunningen**

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

*  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.

van Galensingel 27 realiseren nokverhoging en plaatsen dakkapel/voorzijde bouwen 11 mei 2021

Hark 139 bouwen woning bouwen, planologisch afwijken 11 mei 2021

Schildmanstraat 31 realiseren aanbouw aan de zijgevel bouwen 11 mei 2021

Admiraal de Ruyterlaan 36 realiseren dakkapel en constructieve wijziging zoldervloer en kap bouwen 11 mei 2021

Omgevingsvergunningen 


