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De afval-app van HVC maakt afval 
scheiden eenvoudig: u opent de 
app, maakt een foto van het pro-
duct of scant de barcode en u krijgt 
direct advies in welke bak, inzamel-
zak of container het hoort.

Hoe vaak twijfelt u waar afval thuis-
hoort? Een appelschil is wel direct 
duidelijk (GFT-E), maar waar laat u 
bijvoorbeeld zo’n chipskoker? Of u 
staat twijfelend in uw handen met 
een lege soepzak of een yoghurt-
bak. De HVC afval-app biedt de op-
lossing. Door de verpakking te foto-
graferen of de barcode te scannen, 
weet u vanaf nu zeker in welke bak, 
inzamelzak of container het hoort.

App leert van gebruikers
De nieuwe functionaliteiten van de 

afvalwijzer zijn sinds juni online. In 
de database zitten nu 1,5 miljoen 
barcodes op basis van input van 
huidige gebruikers die de app heb-
ben getest. Tien procent van de bar-
codes zijn inmiddels goedgekeurd. 
Dat betekent dat ze gekoppeld wor-
den aan een bestaand product. Ook 
het herkennen van foto’s gaat goed. 
Zo’n 75 procent van alle gefotogra-
feerde producten wordt op de juiste 
manier herkend. De barcodescan-
ner en fotografeermogelijkheid zijn 
vooral geschikt voor de dagelijkse 
boodschappen. Uiteraard kunt u 
ook nog gewoon het invulveld blij-
ven gebruiken om een product te 
zoeken.

Download de afval-app van HVC bij 
Google Play of de Apple Store.

Adviseur geldzaken Ali Kocak helpt bij schulden.

Met de afval-app van HVC weet u voortaan altijd waar het afval thuishoort.

Wethouder Ralph Lafleur en directeur van Groendakcoach Marc Rotmans 
rolden onlangs samen de laatste sedummat uit.

HVC-app helpt u afval scheiden

Begroting 2021-2024
Op maandag 2 november en don-
derdag 5 november behandelt de 
gemeenteraad de begroting 2021-
2024. Op pagina 8 en 9 ziet u in een 
handige infographic de cijfers uit de 
begroting.
 
Inwoners, verenigingen en instel-
lingen kunnen inspreken tijdens de 
reguliere commissievergadering op 
maandag 12 oktober (Commissie 
WOS subsidieplafonds) en/of woens-
dag 14 oktober 2020. Deze beginnen 
om 20.00 uur. Wilt u inspreken, kijk 
dan op de gemeente website voor 
meer informatie. De gemeenteraad 
behandelt de begroting op 2 en 5 
november 2020. Deze raadsvergade-
ringen beginnen om 19.00 uur.

In verband met de coronamaatrege-
len kan er geen publiek aanwezig 
zijn in de raadszaal. U kunt de verga-

deringen thuis, via de gemeentelijke 
website, volgen.

Wethouder Lafleur blij met groendakKom praten over schulden
Het gemeentehuis heeft een nieuw 
stuk groendak. Dit is een dak zonder 
grind en in plaats daarvan is het be-
dekt met planten die slakken, vogels 
en insecten aantrekken.

Een groendak is een duurzame en 
milieubewuste investering, weet wet-
houder Ralph Lafleur: ‘’Door meer 
groen aan te leggen in Ambacht, wil-
len we de biodiversiteit beschermen. 
We helpen insecten graag waar we 
kunnen.” Directeur van Groendak-
coach Marc Rotmans: “Een groendak 
absorbeert veel regenwater, waar-
door er minder waterafvoer is en 
de riolen dus minder vlug of zelfs 
helemaal niet overlopen.” Maar er 
zijn meer voordelen, aldus Rotmans: 
“Een groendak vangt fijnstof en CO2 
op uit de lucht, het dempt geluid en 
isoleert goed.”

Win een groendak!
Wilt u ook een groendak aanleg-
gen? Samen met Groendakcoach is 
de gemeente een groendakactie ge-
start. Woningeigenaren en bedrijven 

die meedoen aan de groepsaankoop 
maken kans op een gratis groendak. 
De actie loopt tot zondag 12 oktober 
2020. Voor meer informatie kijkt u op: 
groendakcoach.nl/gemeente-hi-ambacht.

De gemeente besteedt extra aan-
dacht aan inwoners met schulden. 
Want schulden zorgen voor stress 
en kunnen snel groeien. Kom gerust 
langs bij adviseur geldzaken Ali 
Kocak van het sociaal wijkteam in 
Ambacht.

Samen met Ali Kocak brengt u uw 
schulden in kaart. Hij luistert naar 
u, geeft tips en verwijst u zo no-
dig door naar de juiste instanties. 
Samen werkt u aan een oplossing. 

U krijgt antwoord op de vraag: Is 
een betalingsregeling mogelijk? Zo 
niet, kunnen we dan de schulden 
afkopen of schakelen we schuld-
hulpverlening in?

Ali Kocak zit iedere maandag op 
het gemeentehuis en iedere don-
derdag in Cascade. Loop gerust 
eens binnen of maak een afspraak. 
U kunt hem bellen of WhatsAppen 
op 06 - 52 87 51 65. of mail naar  
a.kocak@sociaalwijkteamambacht.nl.
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Werk in de wijk

 Ambachtsezoom: bouwrijp ma-
ken toekomstig bedrijvenpark. 
Tot eind december 2020

 
 Overige
• Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

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

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

• Rioolreiniging en rioolwerk 
van binnenuit op diverse plek-
ken in de gemeente tot eind 
september

1

Gratis inzamelzakken voor 
plastic

Begraafplaats vraagt uw aandacht

Wat doet u met plastic afval? In Am-
bacht doen we het plastic, blik en 
drinkpakken in de plastic inzamel-
zak.

Want hoe beter we afval scheiden, 
hoe meer we kunnen recyclen en dat 
is beter voor u, de dieren en het mi-
lieu. Stel uzelf drie vragen over welk 
plastic er in de inzamelzakken mag:
1. Is het een verpakking?
2. Is het leeg?
3. Komt het uit de keuken of de 

badkamer?

Is het antwoord drie keer ja, dan 
hoort het bij het plastic/blik/drink-
pakken-afval.

Haal uw eigen gratis bundeltje inza-
melzakken op bij de receptie in het 
gemeentehuis, bij de milieustraat in 
Ambacht of bestel ze gratis via 
www.webshop.hvcgroep.nl/HVC-Plastic-
zakken-9528. Twijfelt u toch of iets bij 
het plastic afval hoort, download en 
gebruik dan de app van HVC. Daarin 
leest u ook wanneer HVC de inzamel-
zakken ophaalt. U vindt de app door 
in de appstore te zoeken op HVC.

Mollen vangen om schade aan
graven te voorkomen
Op dit moment veroorzaken mollen 
schade aan de graven. Uiteraard zijn 
mollen erg nuttige dieren en geven 
we hen graag ruimte. De schade die 
ze aanrichten aan de gazons is prima, 
maar de schade op en rondom gra-
ven is niet wenselijk. Dit is vervelend 
voor nabestaanden die naar de be-
graafplaats komen om hun geliefden 
te herdenken. Omdat we mollen niet 
alleen bij de graven vandaan kunnen 
houden, proberen we ze op de hele 
begraafplaats te vangen. We vragen 
bezoekers van de begraafplaats om 
deze mollenklemmen te laten staan.

Privé-eigendommen mee naar huis
Sommige nabestaanden bewaren bij 
een graf materialen zoals potjes, va-
zen, zakken potgrond, schepjes en 
gieters. Dit staat helaas in de weg 
bij het uitvoeren van onderhoud. 
Vriendelijk verzoeken we iedereen 
om hun spullen mee naar huis te 
nemen. Eind september verwijderen 
wij alle privé-eigendommen van de 
begraafplaats.

Tijdelijke grafmarkeringen 
verwijderen
Bij een uitvaart plaatst de begrafenis-
ondernemer tijdelijke grafmarkerin-
gen: een klein bordje met de naam, 
geboorte- en overlijdensdatum. Dit 
bordje mag niet gebruikt worden 
als vervanging voor een monument. 
Deze bordjes mogen maximaal een 

half jaar blijven staan. Toch blijven 
veel bordjes langer staan. Binnen-
kort verwijderen we alle tijdelijke 
grafmarkeringen die er langer staan 
dan een half jaar. Nabestaanden die 
het bordje willen hebben, vragen we 
om de markering voor eind septem-
ber mee naar huis te nemen.

Wethouder Ralph Lafleur promoot de gratis inzamelzakken.

Belangrijke informatie over de begraafplaats in onze gemeente. 

Burgemeester Jan Heijkoop heeft vrijdag 11 september tijdens een speciale 
bijeenkomst bij vijf leden van de vrijwillige brandweer een Koninklijke on-
derscheiding opgespeld. De brandweermannen zetten zich al meer dan 20 
jaar vrijwillig in voor de brandweer en zijn daarom benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. Op de foto staan naast burgemeester Heijkoop 
v.l.n.r. Eric Hage, Ben Veldman, Willem Smouter, René Hage en Arie Bas.

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

Collecte
Er kan gecollecteerd worden 
voor HandicapNL van 
21 tot 26 september 2020.

“Ik denk dat er weinig gemeenten zijn die zo veranderd zijn als Hendrik-Ido-
Ambacht”, zei burgemeester Jan Heijkoop bij de opening van Den Brommert, 
het pand van Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht. “Steenfabrie-
ken, scheepssloperijen, land- en tuinbouwbedrijven... Ze kwamen en ze gin-
gen. Het is goed om ons verleden vast te leggen, te koesteren en uit te dra-
gen. Ik hoop dat veel Ambachters ervan gaan genieten in Den Brommert.”

Koninklijke Onderscheidingen 
voor brandweermannen

Burgemeester opent
Den Brommert



@gemeentehia woensdag 16 september 2020

Officiële publicaties

Kennisgevingen

Ontwerp aanwijzingsbesluit ondergrondse glascontainers 

Ambtshalve uitschrijvingen

Besluit tot ambtshalve uitschrijving 
als ingezetene uit de basisregistratie 
personen (art. 2.22 wet BRP)
Burgemeester en wethouders van 
Hendrik-Ido-Ambacht hebben beslo-
ten de adresgegevens te wijzigen van:

Naam: El Amrani, M 
Geboren: 22-02-1987
Datum uitschrijving: 27-07-2020

Het laatst in de basisregistratie per-
sonen (BRP) opgenomen adres is niet 
meer juist. Een nieuwe verblijfplaats 
is bij de gemeente niet bekend.

De gemeente heeft na onderzoek de 
volgende adresgegevens opgenomen: 
Adres  : onbekend
Woonplaats : onbekend
Land  : onbekend
De registratie als inwoner van Neder-
land is hiermee beëindigd.

De gemeente heeft deze wijziging 
doorgegeven aan allerlei instellingen 
zoals: belastingdienst, uitkeringsin-
stanties, pensioenfondsen en zorg-
verzekeraars.

Deze wijziging heeft gevolgen voor 
voorzieningen zoals: toeslagen, uit-
keringen, zorgverzekering, AOW en 
pensioen.

Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u het 
niet eens met dit besluit? Stuur dan 
een bezwaarschrift naar het college 
van burgemeester en wethouders. Dit 
doet u binnen zes weken na de dag 
van deze bekendmaking.

Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift 
aan het college van burgemeester 
en wethouders, Postbus 34, 3340 AA  

Hendrik-Ido-Ambacht.

Uw bezwaarschrift is alleen geldig als 
u de volgende gegevens vermeldt: 
uw naam en adres; een duidelijke 
omschrijving van het besluit waarte-
gen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld 
een kopie van deze publicatie); de 
reden waarom u bezwaar maakt; het 
telefoonnummer waarop u overdag 
bereikbaar bent; de datum en uw 
handtekening.

Het college van burgemeester en wet-
houders maakt bekend dat zij op 8 
september 2020 het Ontwerp aanwij-
zingsbesluit ondergrondse glascontai-
ners heeft vastgesteld. Het betreffen 
acht nieuwe locaties voor onder-
grondse glascontainers om de glas-
inzameling in Hendrik-Ido-Ambacht te 
verbeteren. 

Het betreft de volgende locaties:
- Tegenover Amandelgaarde 65
- Tegenover Fonteinkruid 45
- Tegenover Molenhoef 32
- Struweel 
- Tegenover Voorn 7
- Wijngaarde
- Tegenover Zilverreiger 17
- Tegenover Vlasakker 176

Ter inzage
Het ontwerp besluit ligt vanaf 16 
september 2020, gedurende 6 we-
ken, ter inzage in de publiekshal van 
het gemeentehuis in Hendrik-Ido-
Ambacht. Een ieder kan het ontwerp-
besluit kosteloos inzien. Op verzoek 
kan tegen betaling van kosten een 
afschrift worden verkregen van het 

Ontwerp aanwijzingsbesluit onder-
grondse glascontainers.

Schriftelijke zienswijzen kunt u stu-
ren naar: Gemeente Hendrik-Ido-Am-
bacht, Weteringsingel 1, 3342 AE in 
Hendrik-Ido-Ambacht ten aanzien van 
Mark de Vries.

Voor vragen over deze bekendmaking 
en het indienen van een zienswijze 
kunt u contact opnemen met Mark 
de Vries, afdeling Beheer Openbare 
Ruimte, telefoon 078 770 2738.

Kennisgeving ter inzagelegging Ontwerpbesluit 
Hogere grenswaarde Vrouwgelenweg 2
Op basis van de Wet geluidhinder 
is akoestisch onderzoek uitgevoerd 
voor de aanvraag omgevingsvergun-
ning voor de bouw van vier woningen 
op het perceel Vrouwgelenweg 2. Uit 
het onderzoek blijkt dat de maximaal 
optredende geluidbelasting vanuit 
wegverkeer de voorkeursgrenswaarde 
overschrijdt. Het vaststellen van een 

hogere grenswaarde is dan ook nood-
zakelijk. Hiervoor ligt tevens een ont-
werpbesluit hogere grenswaarde ter 
inzage.

Stukken hogere grenswaarde 
ter inzage
Van 17 september tot en met 28 ok-
tober 2020 ligt het ontwerpbesluit 

hogere grenswaarde voor de Vrouw-
gelenweg 2 ter inzage. Het betref-
fende ontwerpbesluit is tijdens de 
openingsuren in te zien in de hal van 
het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te 
Hendrik-Ido-Ambacht. Tevens hebben 
wij het ontwerpbesluit geplaatst op 
de gemeentelijke website. 

Zienswijzen op ontwerpbesluit 
hogere grenswaarde
In de bovenstaande termijn van terin-
zagelegging kunnen belanghebben-
den zienswijzen indienen op dit ont-
werpbesluit hogere grenswaarden. Uw 
zienswijze moet uiterlijk 28 oktober 
schriftelijk worden ingediend bij het 
college van burgemeester en wethou-

ders van Hendrik-Ido-Ambacht, Post-
bus 34, 3340 AA te Hendrik-Ido-Am-
bacht. Als u uw zienswijze mondeling 
wilt indienen kunt u vóór 15 oktober 
een afspraak maken met de behan-
delend ambtenaar, de heer E. Blan-
ker via ehj.blanker@h-i-ambacht.nl 
of 078-7702645.

Pluimen voor bijzondere Ambachters

Burgemeester Jan Heijkoop reikte afgelopen week twee pluimen uit aan bijzondere Ambachters. Een voor Arie Verhoeven (linkerfoto) die zich buitengewoon heeft ingezet voor de kerkelijke Gerefor-
meerde Gemeente, die een aantal jaren deel uitmaakte van het bestuur van de Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag (VVOGG) en die een belangrijke vrijwilligersrol 
vervult in het Historisch Genootschap. De andere pluim is voor de 21-jarige Floris Dam, een toegewijd, enthousiast en betrokken mantelzorger voor zijn 48-jarige verstandelijk gehandicapte oom Allard.

Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure Vrouwgelenweg 2
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ma-
ken bekend dat zij in het kader van de 
Wet algemene bepalingen omgevings-
recht (met gebruikmaking van artikel 
2.12, lid 1, onder a, onder 3° Wabo) 
voornemens zijn vergunning te verle-
nen voor de volgende activiteiten:

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

Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 
onder c Wabo)
• Uitweg maken, hebben of ver-

anderen (art. 2.2, lid 1 onder e 
Wabo)

Voor de bouw van vier woningen op 
het perceel Vrouwgelenweg 2 Hendrik-
Ido-Ambacht.

Stukken inzien
De aanvraag, de ontwerpbeschikking 

en de bijbehorende stukken liggen 6 
weken ter inzage van 17 september 
2020 tot en met 28 oktober 2020.

U kunt de stukken inzien op:
• www.ruimtelijkeplannen.nl Het 

planidentificatie nummer is : 
NL.IMRO.0531.pbVrouwgelen-
weg2-2001

• Op de gemeentelijke website 
www.h-i-ambacht.nl/Inwoners_

Ondernemers/Alle_onderwerpen/
Ruimtelijke_plannen/Bouwplan-
nen

• Ook liggen de stukken in de in-
formatieruimte van het gemeen-
tehuis.

Zienswijze indienen
In de periode van terinzagelegging 
kan een ieder zowel schriftelijk als 
mondeling een zienswijze geven over 

het ontwerpplan.  Schriftelijke re-
acties kunt u sturen aan het college 
van burgemeester en wethouders van 
Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht. Voor 
het geven van een mondelinge reac-
tie kunt u, graag voor 15 oktober, een 
afspraak maken met de behandelend 
ambtenaar Erwin Blanker via telefoon-
nummer 078-7702645 of email ehj.
blanker@h-i-ambacht.nl
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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.h-i-ambacht.nl/meldpunt

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

Hark  het maken van huisaansluitingen door Stedin Netten BV 11 januari tot 30 juli 2021 16 september 2020

Hark  het maken van huisaansluitingen door Stedin Netten BV 23 november 2020 tot 31 januari 2021 16 september 2020

Noordeinde het maken van distributieleidingen door Eurofiber Nederland 3 juni tot 31 december 2020 16 september 2020

Vrouwgelenweg  het leggen van een laagspanningskabel elektriciteit door  Stedin Netten BV 14 september tot 31 december 2020 16 september 2020

Veersedijk het maken van huisaansluitingen door Stedin Netten BV 30 september 2019 tot 31 december 2020 16 september 2020

Spade het leggen van een laagspanningskabel door Stedin Netten BV 24 september tot 31 december 2020 16 september 2020

Veersedijk het leggen van een laagspanningskabel door Stedin Netten BV 2 oktober 2019 tot 31 december 2020 16 september 2020

Watersnip het verwijderen van een lage druk gasleiding door Stedin Netten BV 4 september 2020 tot 3 maart 2021 16 september 2020

Noordeinde  het leggen van OV kabels door Stedin Netten BV 30 september tot 31 december 2020 16 september 2020

Parkeerplaats winkel- het innemen van een vaste standplaats voor verkoop food-sector iedere dinsdag tot 10 september 2025 10 september 2020

centrum De Schoof

Van Godewijckstraat  het leggen/verwijderen van laagspanningskabel 30 september 2019 tot 31 december 2020 16 september 2020

 en gestuurde boring door Stedin Netten BV

Crezeepolder het leggen van laagspanningsnet door Stedin Netten BV 24 augustus tot 31 december 2020 16 september 2020

Strobenen Bogerd 13 plaatsen dakkapel voordakvlak bouwen 3 september 2020

Sophiapolder natuureiland herstelmaatregelen oever Sophiapolder uitvoeren werk of werkzaamheden 10 september 2020

nabij rotonde Jacobuslaan plaatsen warmtecontainer met hekwerk en schoorsteen voor 5 jaar bouwen, planologisch afwijken 10 september 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.

**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. 

Sophiapromenade het plaatsen van een reclamebord met vlag tijdens winkeltijden, doorlopend 10 september 2020


