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De Zomerparkdag (zaterdag 31 au-
gustus) is dé dag waarop de ge-
meente haar vrijwilligers in het zon-
netje zet. En waarop verenigingen 
en organisaties laten zien wat ze 
allemaal te bieden hebben.

Vanwege de verhuizing was het 
Jeugdspeelpark de afgelopen twee 
jaar niet aanwezig op de Zomer-
parkdag. Maar dit jaar zijn ze er als 
vanouds weer bij. Met de klimaat-
tafel bij het duurzaamheidsplein en 
met de inmiddels beroemde alpa-
ca’s Ohio en Kwint op het grasveld 
ernaast.

Energieneutraal park
Trees Dammer (beheerder) en Wes-
sel Haksteeg (voorzitter) vertellen 
dat het nieuwe park nagenoeg ener-
gieneutraal is. Een warmtepompsy-
steem in combinatie met zonne-
panelen zorgt voor de energie die 
nodig is voor het park. De meeste 
daken hebben een sedumdakbe-
dekking, zelfs het buitenhok voor 
de konijnen. Wessel legt uit waarom 
dit juist in onze regio belangrijk is: 
“Het vermindert de gevolgen van 
fijnstof én zorgt voor verkoeling 
en opvang van water. Het is onder-
houdsvriendelijk en past ook goed 
in de tuin!”

Wat is een klimaattafel?
Trees: “De klimaattafel laat op een 
speelse manier zien wat inwoners 
en de gemeente kunnen doen om 
wateroverlast door hevige regenval 
te beperken. En het laat zien hoe 
je met waterkratten, regentonnen 
en sedumdaken water kunt opslaan 
voor de periodes dat er droogte is 
door juist te weinig regen.”

Ohio en Kwint
De twee jaar oude alpaca’s Ohio 
en Kwint komen ook mee. Ze zijn 
misschien niet de hele dag te zien, 
omdat zij hun behoefte alleen maar 
doen op hun eigen plek in het 
Jeugdspeelpark. “Het grote aantal 
bezoekers is geen probleem, ze 
gedragen zich altijd keurig”, aldus 
Trees.

Wat betekent de Zomerparkdag
voor het Jeugdspeelpark?
Trees: “Het is vooral een dag van 
ontmoeten. We kunnen nog steeds 
donateurs én vrijwilligers gebrui-
ken. Mensen met groene vingers 
of handige klussers zijn van harte 
welkom, ook als men maar af en 
toe tijd heeft.” Wessel vult aan dat 
men ook voor het bestuur op zoek 
is naar nieuwe vrijwilligers. Voor 
de verzorging van de dieren is vol-
doende hulp.

Op zaterdag 21 september wordt het 20-jarig bestaan van De Volgerlan-
den gevierd. Tussen 10.00 en 17.00 uur bent u welkom om een bezoek te 
brengen aan Yulius.

Jeugdspeelpark op
duurzaamheidsplein

Yulius, Beschermd wonen
Onze nieuwste wijk, De Volgerlan-
den, is 20 jaar jong. De komende 
tijd laten we bijzondere Ambachtse 
organisaties en mensen, die in De 
Volgerlanden gevestigd zijn, aan 
het woord.

Deze week… Yulius die Beschermd 
Wonen biedt voor 61 bewoners. Aan 
Ernst Schotting, manager bij Yulius, 
stelden wij de volgende drie vragen.

Hoe lang zijn jullie gevestigd
in De Volgerlanden?
“Het gebouw is begin 2012 opgele-
verd dus we zijn al ruim zeven jaar 
aanwezig in de wijk.”

Waarom zit je in de wijk?
“De locatie van Yulius is gekozen 

als een centrale plek in de regio en 
waar ruimte is voor goede voorzie-
ningen voor haar bewoners. Daarbij 
zijn hier nu ook mogelijkheden om 
dagbesteding aan te bieden.”

Wat vind je leuk, mooi en/of
interessant aan De Volgerlanden?
“Het gebouw van Yulius bevindt 
zich op een rustige plek in het 
groen en staat midden in de samen-
leving van Ambacht, waar we ons 
welkom voelen. Daarnaast zijn er 
veel voorzieningen in de wijk waar 
onze bewoners gebruik van kunnen 
maken.”

Kijk voor meer informatie op
www.devolgerlanden20jaar.nl

#DV20jaar
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Van 19.30 tot 21.30 uur
Spreekuur politie
Politiebureau
Weteringsingel 1

Van 10.00 tot 17.00 uur
Zomerparkdag
Evenement door
hele gemeente

Om 19.30 uur
Gecombineerde
commissievergadering
Raadzaal gemeentehuis

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

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

Agenda
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Het Energieplein in Dordrecht vormt 
twee dagen het hart van het ma-
ritieme event van de Drechtste-
den. Op vrijdag 6 september zijn 
er spectaculaire wedstrijden met 
zonnebootraces op het water, rond 
het Eiland van Dordrecht. En op za-
terdag 7 september zijn er allerlei 
bedrijven en scholen aanwezig om 
te laten zien welke nieuwe ontwik-
kelingen er zijn. 

Tijdens Flow Drechtsteden gaat u 
het allemaal beleven en ziet u wel-
ke kansen de maritieme maakindu-

strie te bieden heeft qua techniek, 
ontwikkelingen en werkgelegen-
heid.

Bedrijfsbezoeken
Dit is uw kans om een kijkje te 
nemen bij bedrijven in de mari-
tieme sector! Meld u bijvoorbeeld 
aan voor een rondleiding op de 
Ambachtse Bolidt Campus. Hier 
dompelt u onder in de wereld van 
kunststof. Bolidt specialiseert zich 
in het ontwikkelen, produceren 
en aanbrengen van thermohar-
dende kunststoffen voor vloeren 

en scheepsdekken. Deze expertise 
brengt Bolidt over de hele wereld: 
van Saoedi-Arabië voor designvloe-
ren tot het grootste cruiseschip ter 
wereld, de Symphony of the Seas.
Ook Veth Propulsion in Papendrecht 
en Scheepswerf Kooiman Hoebee 
in Dordrecht openen die zaterdag 
hun deuren voor het publiek.

Bekijk de agenda op
www.flowdrechtsteden.nl voor een 
overzicht van de bedrijfsbezoeken.

Flow Drechtsteden: 6 en 7 september

Regio
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Werk in de wijk

Collecte
Geen collectevergunning 
afgegeven
12 t/m 17 augustus 2019

Smit Mode krijgt certificaat 
dementievriendelijk
Op vrijdag 2 augustus ontving Smit 
Mode het certificaat ‘dementievrien-
delijk’ uit handen van wethouder 
Steven van Die. Daar hoorde ook een 
sticker bij die de modewinkel op een 
goed zichtbare plaats kan aanbren-
gen. Winkelend publiek ziet dan dat 
er hier aandacht is voor mensen met 
dementie. 

Om het certificaat te krijgen hebben 
alle medewerkers van Smit Mode 
een online training gevolgd en voor-
lichting gekregen over hoe om te 

gaan met mensen met dementie. Nu 
kunnen zij de signalen van demen-
terende klanten beter herkennen. 
“Wij worden hier dagelijks mee ge-
confronteerd. Zo komen er weleens 
klanten naar onze winkel, die dan 
helaas niet meer weten waarom ze 
zijn gekomen”, vertelt Aleksandra 
Stamenkovic, leidinggevende van 
Smit Mode in De Schoof.
Wethouder Van Die: “Als dementie-
vriendelijke gemeente willen we dat 
mensen met dementie zolang moge-
lijk thuis kunnen blijven wonen en 

deel kunnen nemen aan het maat-
schappelijk leven in Ambacht. Of het 
nu zelf winkelen of een sportclub 
bezoeken is of gewoon een praatje 
maken met een buurman op straat. 
Een klein gebaar of een iets langer 
de tijd nemen is vaak al genoeg.”

Het aantal mensen met dementie 
neemt de komende jaren toe. Het is 
de verwachting dat 1 op de 5 men-
sen met deze ziekte te maken gaat 
krijgen. Het is belangrijk dat er meer 
aandacht komt voor dementerenden.

Het echtpaar De Visser-De Ridder was op woensdag 17 juli zestig jaar 
getrouwd. Burgemeester Jan Heijkoop heeft hen gefeliciteerd met hun di-
amanten huwelijk. Het echtpaar heeft vier kinderen en 10 kleinkinderen.

Het echtpaar Munter-Evers was op dinsdag 30 juli zestig jaar getrouwd. 
Burgemeester Jan Heijkoop heeft hen op deze dag gefeliciteerd met hun 
diamanten huwelijk. Het echtpaar heeft vier kinderen, 24 kleinkinderen 
en 21 achterkleinkinderen.

Een kijkje in de maritieme sector 

 Hoge Kade; werkzaamheden 
nieuwbouw binnenbad

 zwembad De Louwert; 
werkzaamheden sloop oude 
(huidige) binnenbad;

 duurt tot einde 2019;

 Jacobuslaan: reconstructie 
tussen kruising met Baars-
Zalm en rotonde Veersedijk; 
volledige afsluiting voor alle 
verkeer

 vanaf zaterdag 20 juli tot en 
met vrijdag 30 augustus;

 Ambachtsezoom: bouwrijp ma-
ken toekomstig bedrijvenpark;

 duurt tot eind 2019.

 Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

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

• Snoeiwerkzaamheden (beplan-
ting en hagen); door heel de 
gemeente;

• Herinrichting van de rotondes; 
beplanten rotonde Droomei-
land Krommeweg/Laan van 
Welhorst - rotonde Ambacht-
sezoom - rotonde Ambachtse-
zoom/Sophialaan/Rietlaan.

• Werkzaamheden grondwater-
meetnet augustus/september
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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 websites voor openingstijden)

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam

• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam

• Tromplaan 49, sociaal wijkteam

Verleende vergunningen/ontheffingen**

Nieuwe aanvragen*

Algemene Plaatselijke Verordening/Bijzondere Wetten

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Datum gebeurtenis Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

op parkeerplaats naast het plaatsen van een bouwkeet 26 augustus tot 4 oktober 2019 29 juli 2019
Van Renesseborch 25

Avelingen 2 plaatsen dakkapel aan voorzijde bouwen 19 juli 2019

Brederodehof 36 plaatsen dakkapel aan voorzijde bouwen 13 juli 2019

Krommeweg 35 vergroten woning bouwen, planologisch afwijken 3 juni 2019

De Laantjes ongenummerd bouwen 39 woningen (Lof en Loof ) in deelplan C1 bouwen 24 juli 2019

Rijksweg A16 1A luifelvervanging bouwen 15 juli 2019

Veerweg 65 bouwen bedrijfsloods bouwen, planologisch afwijken 22 mei 2019

Fietspad langs A16 het houden van een triathlon, onderdeel fietsen, 11 augustus 2019 tussen 31 juli 2019
 van de “Heerjansdam Challange” 09:00 en 17:00 uur

* 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 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. 

Ontwerpbestemmingsplan Waterbusplein ter inzage - herhaling
Op 17 juli 2019 is bekendgemaakt 
dat het bestemmingsplan ‘Waterbus-
plein’ vanaf 18 juli 2019 ter inzage ligt 
voor zienswijzen. In verband met de 
zomervakantie wordt dit bericht hal-
verwege de reactietermijn herhaald.

Het plangebied betreft het gebied ter 
plaatse van en rondom de parkeer-
plaats van de Waterbushalte te Hen-
drik-Ido-Ambacht. Het gebied valt nu 
nog onder de werking van bestem-
mingsplan Antoniapolder+.

Het planvoornemen is om het Wa-
terbusplein in Hendrik-Ido-Ambacht, 

gelegen aan de rivier De Noord, te 
ontwikkelen tot een bruisende ont-
moetingsplek, als eindpunt van de 
Waterbusplein en aansluitend op de 
halte van de Waterbus. Het plan-
voornemen is onderdeel van de ge-
biedsontwikkeling Antoniapolder, die 
ervoor gezorgd heeft dat het gehele 
bedrijventerrein een kwaliteitsimpuls 
krijgt.

De ontwikkeling van het Waterbus-
plein is het sluitstuk van deze her-
structurering en omvat naast de in-
richting van het plein, de nieuwbouw 
van twee gebouwen met een totale 

omvang van ca. 6.730 m2 bruto vloer 
oppervlakte. De invulling van de 
nieuwbouw en het Waterbusplein zelf 
voorziet in de realisatie van een mari-
tiem ondernemershuis, horeca, verga-
derzalen, fitness/sport/welness/health 
en leisure.

Stukken ter inzage
Met ingang van donderdag 18 juli 
2019 ligt gedurende een periode van 
zes weken het ontwerp van het be-
stemmingsplan in het kader van de 
inspraak op de volgende plaatsen 
voor een ieder ter inzage:

• Op de website www.ruimtelijkeplan-
nen.nl, identificatie: NL.IMRO.0531.
bp37waterbusplein-2001, zijn de 
bestanden geplaatst. 

• De pdf-bestanden staan op de 
gemeentelijke website https://
www.h-i-ambacht.nl/Inwoners_On-
dernemers/Alle_onderwerpen/
Ruimtelijke_plannen/Bestemmings-
plannen/In_procedure

• De papieren versie is tijdens ope-
ningstijden in te zien in het infor-
matiecentrum van het gemeen-
tehuis in Hendrik-Ido-Ambacht, 
Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-
Ambacht. 

Zienswijzen op
ontwerpbestemmingsplan
Gedurende de termijn van terinzage-
legging kan een ieder zienswijzen in-
dienen op het ontwerpbestemmings-
plan. Een zienswijze moet uiterlijk 28 
augustus 2019 schriftelijk ingediend 
worden bij de gemeenteraad van 
Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 
3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht.
U kunt uw zienswijze ook mondeling 
indienen. Hiervoor kunt u gedurende 
de termijn van terinzagelegging een 
afspraak maken met de heer. H. Stolk, 
afdeling Beleid en Ontwikkeling, op 
telefoonnummer (078) 770 2625.


