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“Klein gebaar om soldaten te eren met kaarsjes”

ACTIVITEITEN-	
KALENDER

•	Maandag	17	december
	 Vanaf	20.00	uur
	 Commissie	WOS
	 Raadzaal	gemeentehuis

•	Dinsdag	18	december
	 Vanaf	20.00	uur
	 Commissie	RZ-De	Volgerlanden
	 Raadzaal	gemeentehuis

•	Woensdag	19	december
	 Vanaf	20.00	uur
	 Commissie	ABA-Financiën
	 Raadzaal	gemeentehuis

•	Maandag	14	januari
	 Vanaf	20.00	uur
	 Raadsvergadering
	 Raadzaal	gemeentehuis

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

Dit	 jaar,	 voor	 het	 eerst,	 branden	
op	kerstavond	 lichtjes	op	begraaf-
plaats	Waalhof.	De	lichtjes	zijn	een	
eerbetoon	aan	de	gesneuvelde	mi-
litairen	in	de	Tweede	Wereldoorlog	
en	 Nederlands-Indië.	 Judith	 Dalm	
heeft	dit	mooi	initiatief	genomen.

“Vorig jaar op kerstavond bezocht 
ik samen met mijn moeder de be-
graafplaats in Alblasserdam. Tijdens 
onze wandeling zagen we kaarsjes 
branden bij de oorlogsgraven. Het 
was een prachtig gezicht! Dit blijkt 
een landelijk initiatief te zijn en 
staat bekend als ‘Lichtjes op oor-
logsgraven’. Dick Jansen uit Fries-
land had in 2015, enkele dagen 
voor kerstavond, het idee om op 
oorlogsgraven een lichtje te bran-
den en zette een actie op via social 
media. Zijn actie heeft veel mensen 
geïnspireerd om mee te doen. In 
2017 brandden op 284 locaties in 
Nederland een lichtje”, vertelt Ju-
dith.

Hun	leven	voor	onze	vrijheid
De opa van Judith diende een groot 
deel van zijn leven bij het Korps 
Mariniers. Zij haalt herinneringen 
op: “Tijdens de Tweede Wereldoor-
log was hij jarenlang van huis ter-
wijl zijn vrouw en dochter in Rotter-
dam achterbleven. Wonder boven 
wonder overleefde hij deze oorlog 
en keerde hij terug naar zijn gezin. 
Helaas geldt dit niet voor de zeven 
jonge soldaten die geëerd worden 
op begraafplaats Waalhof. Vier van 
hen sneuvelden in de strijd om de 
Brug over de Noord in 1940 en de 
drie andere keerden nooit terug uit 
het voormalige Nederlands-Indië. 
Het is een klein gebaar, maar be-
langrijk om de soldaten met een 
kaarsje te eren tijdens de kerstda-
gen. Als dank voor hun grootste of-
fer: hun leven voor onze vrijheid.”
Judith hoopt dat er dit jaar nog meer 
oorlogsgraven worden verlicht, zo-
dat men weet dat de gesneuvelde 
militairen worden herdacht.

Graag	 houden	 we	 droge	 voeten	 in	
Ambacht	en	daarom	is	het	belangrijk	
dat	het	riool	goed	werkt.	Het	nieuwe	
rioleringsplan	 draagt	 daar	 aan	 bij.	
Een	goede	 riolering	 is	 namelijk	 be-
langrijk	voor	de	bescherming	van	de	
volksgezondheid,	 het	milieu	 en	 het	
tegengaan	van	wateroverlast.	De	ge-
meente	heeft	dan	de	zorgplicht	voor	
stedelijk	afvalwater,	voor	afvloeiend	
hemelwater	en	grondwater.	

De nieuwe ontwikkelingen zijn ge-
richt op het gebied van onderhoud, 

duurzaamheid en klimaatverande-
ring. Ook u kunt meehelpen om wa-
teroverlast bij hevige neerslag tegen 
te gaan. Groene tuinen en regenton-
nen hebben een positief effect op 
het tijdelijk vasthouden van het he-
melwater. 

Het nieuwe rioleringsplan ligt vanaf 
12 december voor zes weken ter in-
zage in de hal van het gemeentehuis. 
Ook is het plan te lezen op de website 
www.h-i-ambacht.nl/ik-woon/bestuur- 
en-organisatie/beleid.

Qbuzz	 verzorgt	 vanaf	 9	 december	
het	bus-	en	treinvervoer	in	Hendrik-
Ido-Ambacht.	Ook	is	er	een	reisplan-
ner	ontwikkeld	om	uw	reis	 te	plan-
nen.	Deze	reisplanner	is	te	vinden	op	
www.qbuzz.nl/dmg	 of	 download	 de	
TURNN	app	gratis	via	de	App	Store	
of	in	Google	Play.

Flexibel	vervoer
Naast het vertrouwde openbaar 
vervoer zijn er ook flexibele ver-
voersmiddelen in de reisplanner 
beschikbaar, zoals bestelBuzz en e-
wheels. De komende tijd wordt de 
reisplanner verder ontwikkeld om uw 
reis steeds makkelijker te plannen, 
boeken en te betalen. Qbuzz: uw co-
piloot van deur tot deur!

Nieuw rioleringsplan is 
vastgesteld

Qbuzz reisplanner - 
TURNN app

Lichtjes bij oorlogsgraven op Waalhof

U kunt ook meedoen en zo nog meer lichtjes laten branden! Meld u via de Facebookpagina van Lichtjes op 
oorlogsgraven aan waar u een lichtje gaat branden, met locatie en adres. Een overzichtskaart waar lichtjes 
branden vindt u op www.lichtjesopoorlogsgraven.jimdo.com.
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Werk in de wijk

	 Elzengaarde	tussen	Boom-
gaarde	en	Aardbeigaarde	dicht;	
bouw	woningen	Waterhof

 17 juli 2017 - februari 2019

 Noordeinde;	werkzaamheden,	
overlast,	straks	een	betere	
doorstroming

 3 september tot eind
 december 2018

 Sophialaan	ter	hoogte	van	de	
kruising	Dreef;	reconstructie-
werkzaamheden

 19 november tot
 21 december 2018

 Hoge	Kade;	nieuwbouw		bin-
nenbad	zwembad

	 De	Louwert
 Tot juni 2019

 Bushalte	Reeweg	aan	de	
Ambachtsezoom;	plaatsen	
laadpaal	voor	bussen.	De	halte	
Reeweg	komt	in	deze	periode	
geheel	te	vervallen.*

 22 oktober tot aan medio 
december 2018

 * Qbuzz neemt het openbaar 
vervoer van Arriva over per 9 de-
cember 2018. Op sommige lijnen 
in Hendrik-Ido-Ambacht worden 
elektrische bussen ingezet. Hier-
door rijden er schonere en stille-
re bussen. Deze bussen worden 
’s nachts opgeladen, maar moe-
ten tussentijds ook opgeladen 
worden. Hiervoor zijn laadpalen 
nodig.

 Rietlaan	tussen	Laan	van	Wel-
horst;	reconstructiewerkzaam-
heden	volledige	afsluiting	

 7 januari 2018 t/m
 1 maart 2019

	 Waelneslaan;	herstraatwerk-
zaamheden

 week 48 tot eind maart 2019

 Rietzanger;	aanleggen	defi-
nitieve	bestrating;	weg	wordt	
gefaseerd	afgesloten;

 7 januari 2018 t/m
 15 februari 2019
 

	 Overige	werkzaamheden,	op	
diverse	plaatsen:

• veegwagen, maaien en schoffe-
len in hele gemeente doorlo-
pend;

• baggeren (zwaartepunt in 
watergangen rondom Sport-
park Schildman, zuidzijde 
wijk Krommeweg en buurt De 
Sandeling) tot januari 2019;

• rioolwerkzaamheden; reinigen 
en inspecteren en uitvoeren 
van lokale reparaties (voorna-
melijk van binnenuit) verspreid 
in heel de gemeente; week 47 
t/m week 52;

• start renovatie van diverse 
rotondes: we versmallen de rij-
stroken iets t.b.v. het werkvak 
naast de rotonde; het verkeer 
kan mogelijk hinder ondervin-
den, vanaf 29 november tot 21 
december;

• het kappen van vier gewone 
esdoorns t.b.v. aanleg ver-
nieuwd fietspad; grasveld tus-
sen Havenkade en Noordeinde.
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Terugblik CAI projecten
Stichting Centrale Antenne Inrichting 
Hendrik-Ido-Ambacht (CAI) en de 
gemeente hebben ook dit jaar weer 
hard gewerkt om nieuwe projecten 
te realiseren. Deze projecten zijn be-
doeld voor alle inwoners en om Am-

bacht mooier te maken. Denk aan de 
fraaie bloembakken en het nieuwe 
Kerkplein. Ook in 2018 is er dus hard 
gewerkt om er weer wat moois van 
te maken!

Onder	constructie
Op dit moment worden acht rotondes 
opgeknapt. Om deze rotondes een 
mooiere uitstraling te geven en aan-
wezige kunstwerken beter uit doen 

komen, komt er nieuwe beplanting. 
Dit jaar zijn ook de eerste palen voor 
de bouw van het zwembad geslagen.  
In 2019 is het zwembad gereed om 
een duik te nemen.

Gewijzigde	openingstijden	
gemeentehuis	en	-winkel

Afwijkende	tijden
Op donderdag 20 december is 
het gemeentehuis vanaf 12.30 
uur gesloten in verband met een 
bijeenkomst voor medewerkers. 
Op maandag 24 december is het 
gemeentehuis gesloten, alleen 
de gemeentewinkel is geopend 
van 14.00 tot 16.00 uur. 
Op maandag 31 december is het 
gemeentehuis geopend tot 16.00 
uur, de gemeentewinkel is ge-
opend van 14.00 tot 16.00 uur. 

Gesloten
Op dinsdag 25e, woensdag 26 
december en op dinsdag 1 janu-
ari zijn het gemeentehuis en de 
-winkel gesloten in verband met 
de Kerstdagen en Nieuwjaars-
dag.
Het meldpunt van de gemeente 
is tijdens deze dagen uitsluitend 
voor noodgevallen en storingen 
bereikbaar via telefoonnummer 
(078) 770 8100.

Bomen	in	de	wijk

Het nieuwe bomenbeleidsplan 
is vastgesteld en dit vraagt om 
een nieuwe werkwijze. Zodra de 
gemeente bomen gaat verwijde-
ren, leest u dat in het gemeente-
nieuws onder ‘Werk in de wijk’. 
Hier vindt u meer informatie over 
waar de bomen worden verwij-
derd, om welke type het gaat en 
de reden. Het gaat om gemeen-
telijke bomen die vergunning vrij 
zijn, u kunt dan geen bezwaar 
maken.

Gouden	huwelijk

Het echtpaar Wisse-Minderhoud 
was op donderdag 6 december 
vijftig jaar getrouwd. Burgemees-
ter Jan Heijkoop en zijn echtge-
note hebben hen gefeliciteerd 
met hun gouden huwelijk.

Het echtpaar heeft vier kinderen 
(één daarvan is op jonge leeftijd 
overleden) en 12 kleinkinderen.

50-jarig huwelijk echtpaar
Wisse-Minderhoud.

Als u een wandeling maakt, dan kunt u op verschillende plekken 
genieten van fonteinen. Wanneer de avond valt, zijn deze fonteinen 
verlicht en geniet u van een prachtig aanzicht. 

Het nieuwe Jeugdspeelpark, in het recreatiegebied Sandelingen-
Ambacht, heeft dit jaar zijn deuren geopend. Kinderen kunnen hier 
genieten van nieuwe speeltoestellen en zo natuurlijk mogelijk spelen 
op zand- en waterspeelplekken. De stal heeft een groen dak en wekt 
duurzaam stroom op door zonnepanelen.
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Officiële publicaties

Openbare commissievergaderingen december 2018
Op maandag 14 januari 2019 vergadert de gemeenteraad. Als 
voorbereiding daarop vergaderen de commissies in december.

Op de agenda’s van de commissievergaderingen staan de 
volgende vaste agendapunten: opening, vaststelling van de 
agenda, spreekrecht burgers, besluitenlijsten, mededelingen 
en ingekomen stukken, informatie van het college/portefeuil-
lehouder, agendapunten volgende vergadering en sluiting. 
De commissievergaderingen vinden plaats in de raadzaal van 
het gemeentehuis.

De specifieke agendapunten vindt u hieronder per commis-
sie/gecombineerde commissie vermeld:

Welzijn,	Onderwijs	en	Sociale	Zaken
Maandag	17	december,	20:00	uur
• Besluitenlijst commissie WOS 15 oktober 2018
• Verkoop gebouw Den Brommert
• Notitie evaluatie en doorontwikkeling Sociaal
 Wijkteam 2018
• Wijziging verordening en nadere regels Jeugdhulp
 Hendrik-Ido-Ambacht
• Uitwisseling regionale samenwerking

Ruimtelijke	Zaken	-	De	Volgerlanden
Dinsdag	18	december,	20:00	uur
• Besluitenlijst commissie RZ-de Volgerlanden
 20 november 2018
• Koersdocument Omgevingswet
• Bestemmingsplan Grootenoord 2
 (voormalige gemeentewerf )
• Uitwisseling regionale samenwerking

Algemeen	Bestuurlijke	Aangelegenheden-Financiën
Woensdag	21	november,	20:00	uur
• Besluitenlijst commissie ABA-Fin./RZ-de Volgerlanden
 21 november 2018
• Inwerkingtreding ‘Besluit brandveilig gebruik en
 basishulpverlening overige plaatsen’
• Zienswijze geactualiseerde begroting 2019
 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD)
• Uitwisseling regionale samenwerking
• Stand van zaken Openbare orde en Veiligheid
• Presentatie Dienstverlening Drechtsteden

In de informatieruimte van het gemeentehuis liggen de ver-
gaderstukken ter inzage.

U kunt de stukken ook via de gemeentesite inzien: www.h-i-
ambacht.nl/gemeenteraad. In het scherm kunt u dan klikken 
op Vergaderstukken in raadsinformatie.

Wilt u uw mening geven over een agendapunt of over een 
onderwerp dat behoort tot het werk-terrein van een van 
de commissies? Maak dan gebruik van het spreekrecht aan 
het begin van de vergadering. Dit moet u ten minste twee 
werkdagen voor de vergadering melden bij de griffier. De 
griffier is bereikbaar via telefoonnummer 14 078 en e-mail 
gh.logt@h-i-ambacht.nl. U geeft dan aan over welk onder-
werp u iets wilt zeggen. Vermeldt ook uw naam, adres en 
telefoonnummer.

Tijdens de vergadering krijgt u maximaal vijf minuten het 
woord van de voorzitter. Wanneer er meerdere insprekers 
zijn gaat dit in volgorde van aanmelding. Tenslotte doet de 
voorzitter of een lid van de raad een voorstel voor de behan-
deling van uw inbreng. De totale spreektijd bedraagt dertig 
minuten. Meer over het spreekrecht kunt u lezen in de ge-
meentegids en op de gemeentesite.

	BEKENDMAKINGEN	

BESTUURLIJKE	LUS	
BESTEMMINGSPLAN	EN	
EXPLOITATIEPLAN	BEDRIJVENPARK	
AMBACHTSEZOOM
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ma-
ken bekend dat de gemeenteraad van 
Hendrik-Ido-ambacht op 3 december 
2018 het gewijzigde bestemmings-
plan en exploitatieplan Bedrijvenpark 
Ambachtsezoom heeft vastgesteld.

Gevolg uitspraak Raad van State
Dit besluit volgt op de uitspraak 
van de afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State van 11 juli 
2018 (nummer 201701607/1/R3 en 
201701611/1/R3) over het eerdere 
vaststellingsbesluit van de gemeente-
raad van 1 december 2016.
Op het nieuwe vaststellingsbesluit 
is afdeling 8.2.2a van de Algemene 
wet bestuursrecht van toepassing. 
De afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State heeft de zo ge-
noemde bestuurlijke lus toegepast. 
Dit betekent dat de gemeenteraad de 
opdracht heeft gekregen van de Raad 
van State om op enkele punten het 
bestemmingsplan en het exploitatie-
plan Bedrijvenpark Ambachtsezoom 
aan te passen.

De aangebrachte wijzigingen
Bestemmingsplan
1. Het woordje ‘niet’ is toegevoegd 

aan artikel 6.5.4 van de regels van 
het bestemmingsplan. Hierdoor 
wordt een maximale oppervlakte-
maat gesteld aan logistieke bedrij-
ven.

2. De onderbouwing voor zelfstandige 
kantoorruimten is aangescherpt. 
Ook is onderzocht wat het aanbod 
van zelfstandige kantoorruimten op 
dit moment is en welke daarvan 
ook  planologisch in bestemmings-
plannen als zodanig  zijn opgeno-
men en dus wettelijk gezien gerea-
liseerd kunnen worden.

3. Artikel 19.2 van de planregels is 
geschrapt zodat in het plangebied 
niet door middel van een binnen-
planse afwijkmogelijkheid een JOP 
mogelijk gemaakt wordt.

4. De regels voor hekwerken in ar-
tikel 6.2 zijn als volgt aangepast: 
n. de bouwhoogte van hekwerken 
die in of achter de voorgevelrooi-
lijn geplaatst worden, bedraagt ten 
hoogste 2,25 m. Behoudens het 
bepaalde onder p., is het niet toe-
gestaan hekwerken voor de voorge-
velrooilijn te plaatsen;” 

 p. hekwerken mogen voor de voor-
gevelrooilijn geplaatst worden ter 
plaatse van de aanduiding ‘spe-
cifieke vorm van bedrijventerrein 
- woon-werktuinen’, de maximale 
bouwhoogte bedraagt 1,2 m”.

Exploitatieplan
1. De waardering van de percelen aan 

De Baak 26 en 30 is opnieuw be-
oordeeld. De verkeerswaarde van 
het bestaande gebruik op basis van 
het huidige bestemmingsplan is als 
inbrengwaarde voor de percelen 
aan De Baak 26 en 30 opgenomen 
in het exploitatieplan.

2. De waardering van de gronden en 
opstallen aan De Baak 28 en de 
raming van de sloopkosten zijn op-
nieuw beoordeeld. De waardering 
tegen de complexwaarde is als in-

brengwaarde voor de percelen aan 
De Baak 28 opgenomen in het ex-
ploitatieplan.

Geurcirkel in relatie
tot tussenuitspraak
In verband met de door de Raad van 
State opgelegde geurcirkel is nader 
onderzoek uitgevoerd. Gelet op de 
afstand (100 meter) die aangehou-
den moet worden in verband met de 
aanwezige (bedrijfs)mestopslag van 
30m3, past een mestopslag van deze 
omvang niet bij het hobbymatig hou-
den van paarden binnen een woon-
bestemming. Tegen deze achtergrond 
heeft het college van burgemeester 
en wethouders besloten om handha-
vend op te treden tegen de mestbak. 
Deze moet terug worden gebracht 
naar 3m3.
Een mestbak van minder dan 3 m3 
heeft tot gevolg dat ter plaatse van 
de woon- en werkunits uit oogpunt 
van goede ruimtelijke ordening een 
aanvaardbare situatie zal ontstaan.
Door middel van deze aanvullende 
motivering is het door de RvS in de 
tussenuitspraak geconstateerde ge-
brek hersteld.

Stukken ter inzage
Met ingang van 13 december 2018 lig-
gen gedurende een periode van zes 
weken het vaststellingsbesluit met 
het gewijzigd vastgestelde bestem-
mingsplan en exploitatieplan met de 
bijbehorende stukken op de volgende 
plaatsen ter inzage. 
De bronbestanden van het bestem-
mingsplan zijn geplaatst op: https://
ro.h-i-ambacht.nl/0531/6E364A2F-
972F-45CF-8E47-C848C9DA2680/

De bronbestanden van het exploita-
tieplan zijn geplaatst op: https://ro.h-
i-ambacht.nl/0531/272127BE-729A-
4325-8974-C10CA52B7721/
Op de site ruimtelijkeplannen.nl zijn 
de bestanden geplaatst, identifica-
tienummers (IDN): NL.IMRO.0531.
bp22Ambachtsez2016-3002 (be-
stemmingsplan) en NL.IMRO.0531.
EP22Ambachtsez2016-3002 (exploi-
tatieplan)
De pdf-stukken zijn geplaats op de 
gemeentelijke website www.h-i-am-
bacht.nl in de rubriek bestemmings-
plannen in procedure.
De papieren versie ligt in het infor-
matiecentrum van het gemeentehuis 
in Hendrik-Ido-Ambacht, Weteringsin-
gel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht, tijdens 
openingstijden. 

Indienen beroep en verzoek
om voorlopige voorziening
Gedurende de termijn van terinza-
gelegging kunnen belanghebbenden 
beroep instellen tegen het besluit 
van de gemeenteraad tot gewijzigde 
vaststelling van het bestemmingsplan 
en het exploitatieplan bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag.  Er kan uitsluitend beroep wor-
den ingesteld tegen de aangebrachte 
wijzigingen. Er kan geen beroep wor-
den ingesteld tegen de overige onge-
wijzigde planonderdelen.
Het besluit van de gemeenteraad 
tot gewijzigde vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in werking 
daags na afloop van de beroepster-
mijn van zes weken. Bovengenoem-
den kunnen indien zij beroep instel-
len tevens een verzoek om voorlopige 

voorziening indienen bij de Voorzitter 
van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. In dat ge-
val treedt het besluit niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist. 

Vastgesteld	bestemmingsplan
‘Waterlandgoed	De	Noorden’
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ma-
ken bekend dat de gemeenteraad 
op grond van artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening in zijn vergade-
ring van 3 december 2018 het be-
stemmingsplan ‘Waterlandgoed De 
Noorden’ met plan-idn NL.IMRO.0531.
bp08Waterlandgoed-3001 ongewij-
zigd heeft vastgesteld.

Bestemmingsplan ‘Waterlandgoed
De Noorden’
Voor de realisatie van een waterland-
goed aan de Achterambachtseweg is 
op initiatief van de eigenaar een plan 
voorbereid. Centraal in deze plannen 
staat de aanleg van een waterland-
goed achter de monumentale boerde-
rijen Vreedebest en Palmhoeve. Het 
aan te leggen waterlandgoed resul-
teert in een groen landschap met de 
ontwikkeling van nieuwe natuur langs 
en op de oever van de Waal. Dit land-
goed wordt grotendeels voor het pu-
bliek opengesteld. In dit plangebied 
worden tevens maximaal zeven wo-
ningen mogelijk gemaakt als onder-
deel van het gehele waterlandgoed.

Ondanks dat de aanleg van het land-
goed past binnen het gemeentelijk en 
provinciaal beleid op het gebied van 
natuur en recreatie, is een aanpassing 
van het bestemmingsplan noodzake-
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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	12	december	2018

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

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

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

lijk om het plan te realiseren. Met het 
vastgestelde bestemmingsplan ‘Wa-
terlandgoed De Noorden’ wordt de 
aanleg ervan planologisch mogelijk. 

Vaststelling hogere waarden
Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ma-
ken tevens bekend dat zij hebben 
besloten de noodzakelijke hogere 
waarden Wet geluidhinder vast te 
stellen. Het bestemmingsplan ‘Water-
landgoed De Noorden’ maakt namelijk 
een geluidgevoelige woonfunctie mo-
gelijk binnen de invloedssfeer van de 
rijkswegen A15 en A16. Het ontwerp-
besluit tot vaststelling van deze ho-
gere grenswaarden heeft gelijktijdig 
met het ontwerpbestemmingsplan ter 
inzage gelegen. Er zijn geen zienswij-
zen ingediend op het ontwerpbesluit 
hogere waarden Wet geluidhinder.

Stukken ter inzage
Met ingang van 13 december 2018 lig-
gen tot en met 23 januari 2019 ge-
durende een termijn van zes weken 
het vastgestelde bestemmingsplan 
‘Waterlandgoed De Noorden’ en het 
besluit hogere waarden Wet geluid-
hinder voor een ieder ter inzage. U 
kunt de betreffende stukken vinden 
op de volgende locaties:
- De bronbestanden van het vastge-

stelde bestemmingsplan zijn ge-
plaatst op https://ro.h-i-ambacht.

nl/0531/49D94B9B-A963-4CDB-
AA88-2F6587931116/

- Op de website www.ruimtelijke-
plannen.nl is het digitale bestem-
mingsplan geplaatst. Dit kunt u 
vinden via het planidentificatie-
nummer NL.IMRO.0531.bp08Water-
landgoed-3001.

- Een pdf-versie van het vastgestelde 
bestemmingsplan en het besluit 
hogere waarden hebben wij ge-
plaatst op de gemeentelijke web-
site https://www.h-i-ambacht.nl/
waterlandgoed.

- De papieren versie van de stukken 
is tijdens de openingsuren in te 
zien in de hal van het gemeente-
huis, Weteringsingel 1 te Hendrik-
Ido-Ambacht.

Indienen beroep en verzoek om
voorlopige voorziening
Gedurende de termijn van terinzagel-
egging kan beroep tegen het vastge-
stelde bestemmingsplan en het vast-
stellingsbesluit hogere waarden Wet 
geluidhinder worden ingesteld bij de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, postbus 20019, 2500 
EA Den Haag door:
- belanghebbenden die tijdig ziens-

wijzen hebben kenbaar gemaakt bij 
de gemeenteraad;

- belanghebbenden die kunnen 
aantonen redelijkerwijs niet in 
staat te zijn geweest tijdig ziens-
wijzen kenbaar te maken bij de 

gemeenteraad;

Het vastgestelde bestemmingsplan en 
het vaststellingsbesluit hogere waar-
den Wet geluidhinder treden in wer-
king daags na afloop van de beroeps-
termijn. Bovengenoemden kunnen 
tevens een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de voorzitter 
van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. In dit geval 
treedt de besluitvorming niet in wer-
king voordat op dit verzoek is beslist.

	ALGEMENE	PLAATSELIJKE		
	VERORDENING/BIJZONDERE	WETTEN	

Verleende	vergunningen/
ontheffingen*	
• Het aanleggen van een bouwdepot 

op de groenstrook naast de Van 
Kijfhoekstraat, kruising Pompe van 
Meerdervoortsingel vanaf 3 decem-
ber 2018 tot 6 mei 2019, datum be-
kendmaking 30 november 2018.

• Het produceren van versterkt ge-
luid op 1 en 22 december 2018 van 
10:00 tot 16:00 uur op het perceel 
Louwersplein 1, datum bekendma-
king 30 november 2018.

• Het organiseren van een evene-
ment de Winterfair op 8 december 
2018 van 10:00 tot 16:00 uur (op-
bouw vanaf 07:00 uur en afbouw 
tot 18:00 uur) in en rondom de 
Dorpskerk, Kerkplein 13, datum be-
kendmaking 30 november 2018.

• Het produceren van versterkt geluid 
op 8 december 2018 tussen 10:00 
en 16:00 uur tijdens de Winterfair 
rondom de Dorpskerk, Kerkplein 
13, datum bekendmaking 30 no-
vember 2018.

• Het plaatsen van een ketenpark 
rondom de Reeweg 88 t.b.v. de ver-
bouwing van Albert Hein vanaf 21 
januari tot en met 5 februari 2019, 
datum bekendmaking 3 december 
2018.

• Het produceren van geluid waarbij 
geluidshinder kan worden ervaren 
vanaf 25 januari tot 1 februari 2019 
t.b.v. de verbouwing van Albert 
Hein, datum bekendmaking 3 de-
cember 2018.

• Het organiseren van een kerstfeest 
op 22 december 2018 tussen 10:00 
en 17:00 uur in winkelcentrum De 
Schoof (opbouw 09:00 uur, afbouw 
tot 18:00 uur), datum bekendma-
king 6 december 2018.

• Het produceren van geluid tijdens 
het kerstfeest op 22 december 
2018 tussen 10:00 en 17:00 uur 
in het winkelcentrum De Schoof, 
datum bekendmaking 6 december 
2018.

• Vergunning op grond van de Leeg-
standswet voor de periode van 3 
december 2018 tot maximaal 3 de-
cember 2023 voor het woonhuis 
aan de Langeweg 59, datum be-
kendmaking 3 december 2018.

• Vergunning kabels en leidingen aan 

Oasen NV locatie IJdenhove 41, pe-
riode 7 januari 2019/1 april 2019, 
datum bekendmaking 27 november 
2018.

• Vergunning aan Stedin Netten BV 
locatie Grotenoord 45,  periode 2 
februari 2019/2 augustus 2019, da-
tum bekendmaking 27 november 
2018.

• Vergunning aan Stedin Netten BV 
Vrouwgelenweg 27, periode 1 april 
2019/1 augustus 2019, datum be-
kendmaking 27 november 2018.

• Vergunning aan Stedin Netten BV 
Margrietstraat 1, periode 15 februari 
2018/1 augustus 2019, datum be-
kendmaking 27 november 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	voor-
lopige	 voorziening.	 Hebt	 u	 vragen?	
Neem	dan	gerust	 contact	op	met	de	
afdeling	 Beheer	 Openbare	 Ruimte	
(team	 vergunningverlening	 en	 hand-
having),	via	telefoonnummer	14	078.

	OMGEVINGSVERGUNNINGEN	

Deze week geen nieuwe, ingetrokken 
en/of verleende omgevingsvergunnin-
gen.


