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Deel uw mening over mobiliteit
Wat vindt u van verkeer, verkeers-
veiligheid, bereikbaarheid, parkeren, 
mobiliteit en andere verkeerszaken 
in onze gemeente? We horen het 
graag, want we gaan werken aan 
een nieuw mobiliteitsplan. Tot nu toe 
staan er al meer dan 400 inzendin-
gen van Ambachters op onze inter-
actieve kaart. Zet u uw kansen en 
knelpunten erbij?

Zet uw mening op de kaart
In het mobiliteitsplan komt te staan 
hoe wij tussen 2021 en 2030 in 
Hendrik-Ido-Ambacht om willen gaan 
met autoverkeer, voetgangers, fiet-
sers, openbaar vervoer, parkeren, 
verkeersveiligheid en duurzaamheid 
(zoals elektrische auto’s en elektri-
sche fietsen). Dus: Wat vindt u dat 
er goed gaat of beter kan? Zet uw 
kansen en knelpunten op de kaart 
via www.h-i-ambachtmobiliteit.nl.

Mobiliteitsplan
We gebruiken alle reacties voor het 
opstellen van een visie op verkeer 
en vervoer. Hiervoor verzamelen we 

reacties van inwoners, ondernemers, 
belangenpartijen èn kijken we naar 
verwachte verkeersontwikkelingen. 
Zo krijgen we een totaalbeeld van 
mobiliteit in Hendrik-Ido-Ambacht. 
Dat allemaal gebruiken de gemeen-
teraad en het college van burge-

meester en wethouders om besluiten 
te nemen over de toekomst van mo-
biliteit.

Zet uw mening op de kaart:
www.h-i-ambachtmobiliteit.nl

ABC Swindregt
Badminton, sport voor jong en oud
Badminton is DE sport voor iedereen 
vanaf 6 jaar, zowel in jeugd- als se-
niorencompetitieverband maar ook 
om recreatief te spelen. ABC Swin-
dregt is een veelzijdige en gezellige 
vereniging waar iedereen welkom is 
en zijn/haar plekje binnen de club 
kan vinden. Veelzijdig door spelen 
op meerdere locaties, voor verschil-
lende leeftijden en op breed niveau. 
Tijdens de maand september kun 
je GRATIS meespelen. Jeugdleden 
mogen gratis meetrainen. De star-
tende volwassen speler kan op de 
maandagen de beginselen van de 
badmintonsport ervaren. Voor de 
meer gevorderde speler is er de mo-
gelijkheid om mee te trainen met de 

competitiespelers. Dit alles in over-
leg en kijkende naar het niveau en 
de wensen van de speler. 
www. Abcswindregt.nl

DUS DANS
Dansles voor alle leeftijden
Onze dansschool (in Cascade) heeft 
een uitgebreid lesaanbod. Voor de 
allerkleinsten peuterdans, daarna 
komt kleuterballet of algemene 
dansvorming. Vanaf 6 jaar kun je 
kiezen tussen streetdance/hiphop, 
klassiek ballet, jazz, moderne dans 
en breakdance. Voor volwassenen 
hebben we ook nog workout lessen, 
zoals dancemix en barre workout. 
Één keer per twee jaar houden we 
grote eindvoorstellingen. Voor ta-

lentvolle leerlingen hebben wij een 
selectiegroep. Onze demogroep 
treedt op en doet mee aan dans-
wedstrijden. Hiervoor houden we 
audities. Ook vind je ons regelmatig 
op scholen. Wij geven workshops 
op maat en organiseren kinderfeest-
jes. Ons enthousiaste docententeam 
brengt haar liefde voor het vak over 
en wil dat iedereen met veel plezier 
naar de dansschool komt. Vanaf 1 
september start het nieuwe seizoen. 
Ga voor meer informatie/aanmel-
ding voor een gratis proefles naar 
www.dusdans.nl. Tot ziens in de 
dansles! www.dusdans.nl

Dementie Vriendelijke Gemeente HIA 
Voor training of een goed gesprek
Eén op de vijf mensen krijgt te ma-
ken met de ziekte dementie. De 
werkgroep Dementie Vriendelijke 
Gemeente-Hendrik-Ido-Ambacht 
brengt de ziekte onder de aandacht 
en wil ervoor zorgen dat de ziekte 
uit de taboesfeer komt. Want je 
kunt er niets aan doen en je hoeft 
je er zeker niet voor te schamen. Je 
hebt de ziekte dementie, je bent het 
niet!

Op www.samendementievriendelijk.nl 
kan iedereen de gratis training 
GOED volgen: Geruststellen, Oog-
contact maken, Even meedenken 
zodat mensen met dementie Dank 
je wel kunnen zeggen. Wil je meer 
informatie, advies of gewoon een 
gesprek? Neem gerust contact op 
met Cristine Ruinard, telefoonnum-
mer 078-6811010.
www.samendementievriendelijk.nl

De Dorpskerk
Kracht uit het Woord van God
In deze onzekere periode is de 
vraag of het ooit goed zal komen 
en normaal zal worden? De Dorps-
kerk heeft door de eeuwen heen di-
verse crisissen doorstaan. Gelukkig 
komen nog steeds mensen samen 
om God te zoeken en te vinden. 
Het voelt alsof we op een vlot in 
zee drijven tijdens een storm maar 
wanneer zal hij weer gaan liggen? 
We mogen vertrouwen op God die 

boven de storm staat. Jezus Chris-
tus heeft gezegd ‘Wees niet bang, 
Ik heb de wereld overwonnen’. Elke 
zondag krijgen we kracht uit het 
Woord van God. U vindt ons op Fa-
cebook en online.
https://wijkdorp.protestantsekerk.net

Reddingsbrigade
Hendrik-Ido-Ambacht
Start lessen eerste week september
In de eerste week van september 
gaan de lessen “zwemmend red-
den” van de reddingsbrigade HIA 
weer van start in zwembad De Lou-
wert. Heb je minstens zwemdiploma 
A en wil je nog beter leren zwem-
men? En wil je ook nog eens leren 
hoe je jezelf en anderen kunt red-
den, zodat iedereen veilig kan ge-
nieten van het water? Kom het dan 
gerust eens uitproberen. Op onze 
website vind je de lestijden en kun 
je je aanmelden voor een proefles: 
www.rbhiambacht.nl
www.rbhiambacht.nl

In ’t Zonnetje (5)
Ambachtse verenigingen/organisaties

Ook deze week stelt een aantal verenigingen/organisaties zich graag aan u 
voor. In voorgaande jaren konden zij op de Zomerparkdag leden en vrijwil-
ligers werven. En zich bekend maken bij een groot publiek. Dit jaar geen 
Zomerparkdag maar wel een podium. Deze week zetten we in ‘t Zonnetje: 
ABC Swindregt, Dus Dans, Dementie Vriendelijke Gemeente Hendrik-Ido-Am-
bacht, de Dorpskerk en de Reddingsbrigade Hendrik-Ido-Ambacht.

Er is een negatief zwemadvies voor mens én dier voor de recreatieplas in 
De Sandelingen vanwege blauwalg. Alg kan huidirritatie, maag- en darm-
klachten veroorzaken. Actuele informatie vindt u op www.zwemwater.nl.
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In de 30 km/uur zone Reeweg (vanaf 
de Weteringsingel), de Dorpsstraat 
en Kerkstraat (tot aan de Graaf Wil-
lemlaan) komt volgende week belij-
ning voor fietsers. Dit is in overleg 
met het burgerinitiatief, dat betrok-
ken is bij de herinrichting van de 
Kerkstraat.

De fietsstroken worden aangegeven 
met witte lijnen op zwart asfalt. Dit is 
volgens de landelijke richtlijnen voor 
30 km/uur wegen. Op het andere 
deel van de Kerkstraat richting Veer-
sedijk mogen auto’s harder rijden (50 
km/uur): daar worden de fietsstroken 
rood asfalt.

Strook voor fietsers Werk in de wijk

 Ambachtsezoom: bouwrijp ma-
ken toekomstig bedrijvenpark;

 tot eind december 2020

 Kruising Tesselschadestraat-
P.C. Hooftsingel afgesloten; 
werkzaamheden aan kabels 
en leidingen

 t/m 21 augustus 2020

 Laan van Welhorst; asfalte-
ringswerkzaamheden. Afslui-
ting vanaf de gemeentegrens 
Zwijndrecht tot en met de 
rotonde aan de Sophialaan

 van 7 t/m 11 september 2020. 
Verkeer wordt met borden 
omgeleid.

 Reeweg (vanaf de Wetering-
singel), de Dorpsstraat en 
Kerkstraat (tot aan de Graaf 
Willemlaan):

 aanbrengen fietsbelijning op 
24 en 25 augustus.

 Overige werkzaamheden,
 op diverse plaatsen:

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

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

• Rioolinspecties in wijken 
Centrum, Sandelingen en 
omgeving Grotenoord tot eind 
augustus
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 NIET WAAR
“Er kan tegenwoordig zoveel: je 
kunt gewoon alles in één zak gooi-
en, machines halen het afval dan 
weer uit elkaar”, hoor je weleens. 
Herkenbaar?

Zo zit het écht: zelf scheiden door 
huishoudens is voor Hendrik-Ido-
Ambacht het beste systeem.

Bij nascheiding gaat het slechts 
om scheiding van PBD (plastic, 
blik en drinkverpakkingen). Papier, 
glas, textiel en groente-, fruit- en 
tuinafval & etensresten (GFT-E) 
moeten bij de bron (in huis) wor-
den gescheiden voor een zo hoog-

waardig mogelijke recycling. Bron-
scheiding is zowel voor het milieu 
als voor wat betreft de kosten de 
meest optimale inzamelmethode 
voor Hendrik-Ido-Ambacht.

Sommige grote gemeenten (met 
veel hoogbouw) scheiden het 
restafval na, om plastic, blik en 
drinkverpakkingen (PBD-afval) er-
uit te halen. Maar dat doen ze dan 
ook in combinatie met voorschei-
den van PBD-afval. Nascheiden 
van glas, papier, textiel en GFT-E 
is sowieso niet mogelijk. En voor-
scheiden levert veel schonere ma-
terialen en dus materialen op die 
beter te recyclen zijn. Helpt u mee? 
Samen halen we eruit wat erin zit.

Afval-factcheck: “Afval 
scheiden hoeft niet: ze 
kunnen het ook achteraf 
scheiden”

Afval

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Agenda

Meer informatie op 
www.h-i-ambacht.nl

Onderstaand evenement gaat
niet door:

29 augustus Zomerparkdag

Collecte
Geen collecte

Officiële publicaties

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Soil Improvements, Noordeinde 144 

Kennisgevingen

Op 29 juli 2020 ontvingen wij ge-
gevens in het kader van het “Acti-
viteitenbesluit milieubeheer”. Het 
gaat over het oprichten van een 
inrichting voor tuin- en parkbeheer 

gelegen aan het Noordeinde 144 in 
Hendrik-Ido-Ambacht. Deze melding 
is afgehandeld onder zaaknummer 
Z-20-377015.

Indien daaraan behoefte bestaat, 
kunt u telefonisch inlichtingen inwin-
nen bij de Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid, telefoonnummer 078 
- 7708585. 

De directeur van de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid vestigt er de aan-
dacht op dat deze bekendmaking uit-
sluitend een informatief karakter heeft.

Dordrecht, 12 augustus 2020
burgemeester en wethouders van 
Hendrik-Ido-Ambacht
namens dezen, de directeur Omge-
vingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Verleende besluiten**

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten

Adres Omschrijving Datum activiteit Datum bekendmaking

gehele gemeente het venten met blikjes Syrische groenten onbepaalde tijd 11 augustus 2020

Rossenburgpad 10 het wijzigen van leidinggevenden op de drank- en horecavergunning onbepaalde tijd 3 augustus 2020
 van restaurant Happy Italy  
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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

Nieuwe aanvragen*

Verleende omgevingsvergunningen**

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Onderdijkse Rijweg 228 bouwen van een schuur bouwen, planologisch afwijken 10 augustus 2020

Paulusweg 39 plaatsen aan- en opbouw woonhuis bouwen, planologisch afwijken 10 augustus 2020

Steur 25 plaatsen dakkapel aan de zijgevel bouwen 7 augustus 2020

Veersedijk 32 plaatsen dakkapel/voorzijde bouwen 11 augustus 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.


