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Jeugdcentrum Ambacht
Zonder vrijwilligers kunnen we niks

Maak kennis met Jeugdcentrum Am-
bacht, dat werkt vanuit De Ark, de 
Elimkerk en de Dorpskerk. Een doe- 
en ontmoetingsplek voor jeugd en 
jongeren van 6 tot en met 20 jaar 
We hebben een passie voor jonge-
ren, aandacht voor hun problemen 
en handelen vanuit het christelijke 
geloof. Samen bijvoorbeeld spel-
letjes doen, bakken, knutselen en 
praten over de bijbel. Ieder jaar or-
ganiseren we een Pinksterkamp en 
een Bijbelweek. De circa 150 vrijwil-
ligers steken met hartstocht en ple-
zier de handen uit de mouwen voor 
ons Jeugdcentrum. Wil jij dat ook? 
Mail dan naar 
lindasmit@jeugdcentrumambacht.nl.
www.jeugdcentrumambacht.nl

Adviesraad Gehandicaptenbeleid
Samen het verschil maken

De Adviesraad Gehandicaptenbeleid 
zet zich in voor een toegankelijk 
Hendrik-Ido-Ambacht en onder-
steunt mensen met een lichamelijke 
beperking. In een gedreven team 
van 12 vrijwilligers tonen we aan 
ook structureel het verschil te kun-
nen maken. Voelt u zich betrokken 
bij het onderwerp en kunt u ons 
verhaal overdragen aan bijvoor-
beeld ambtenaren en winkeliers, 
dan maken wij graag kennis met u. 
Ook zoeken we mensen voor ons 
scholenproject, waarin we kinderen 
uit groep 7 en 8 kennis laten ma-
ken met hoe je leeft met een licha-
melijke beperking. Interesse? Neem 
contact op met Henk van de Merwe 
via 078 – 64 52 186 of 
adviesraadambacht@gmail.com.
www.saghia.nl

Vocal Heart Popkoor
Zingen en gezelligheid

Vocal Heart is een klein popkoor 
waar u met veel plezier aan uw mu-
zikale ontwikkeling kunt werken. 
Tegelijkertijd delen we onze passie 
voor zingen met u. Naast het zingen 
staat ook gezelligheid voorop. Niet 
voor niets noemde iemand ons koor 
“een warm bad”. Vocal Heart wil 
graag groeien. Iedere zingliefhebber 
vanaf 18 jaar is van harte welkom 
om te komen kijken, sfeer te proe-
ven en natuurlijk mee te zingen op 
onze repetitieavonden. Kennis van 
bladmuziek is geen vereiste. Wij 
repeteren elke maandagavond in 
Cascade van 20.00-22.00 uur. Mail 
voor vragen of uw aanmelding naar 
zanggroepvocalheart@gmail.com. 
Wij kijken ernaar uit om weer samen 
met u heerlijk te kunnen zingen.

Protestants Christelijke  
Ouderen Bond
Senioren volwaardig mee laten doen

De Protestants Christelijke Ouderen 
Bond maakt zich sterk voor een sa-
menleving waarin senioren volwaar-
dig kunnen meedoen en mensen 
omzien naar elkaar. Landelijk, pro-

vinciaal en op gemeentelijk niveau. 
De bond maakt onderdeel uit van 
de landelijke organisatie KBO-PCOB, 
de grootste seniorenorganisatie van 
Nederland. We zoeken continu vrij-
willigers die zich op breed niveau 
willen inzetten, bijvoorbeeld als 
belastinginvuller, ouderenadviseur, 
veiligheidsadviseur of tabletcoach. 
Ook nieuwe leden zijn welkom, wat 
u sowieso maandelijks een gezellige 
middag oplevert, plus een bustocht 
en twee keer per jaar een heerlij-
ke maaltijd. Belangstelling? Neem 
contact op met secretaris Arie van 
Wingerden via 078 – 68 15 053 of 
wingerden.van.arie@gmail.com.
www.pcob.nl

Ambachtse Filatelisten Vereniging
Samen verzamelen is véél leuker

Postzegels verzamelen is veel leuker 
wanneer je het samen doet. Maak 
kennis met de Ambachtse Filatelis-
ten Vereniging. De circa 80 leden 
weten van elkaar wat ze bezielen en 
u merkt dat andere mensen net zo 
gek zijn (op postzegels). En soms 
gebeurt het echt: u vindt bij een 
andere verzamelaar iets waar u al 
jáááááren naar zoekt. Lijkt u dat 
wat? Dan zien wij u graag als lid van 
onze vereniging. Voor € 30 per jaar 
zult ook u merken dat met elkaar 
verzamelen véél leuker is. We noe-

men het een hobby met een blik op 
de wereld, want dat geven postze-
gels ons. Meer informatie:
cdvandijk18@gmail.com.
www.ambfilver.nl

Physiotherapy Support  
Children International
Kans op scholing, kans op leven

Gehandicapte kinderen in Bangla-
desh leven in moeilijke omstandig-
heden. Stichting PhySCI (wat staat 
voor Physiotherapy Supprt Children 
International) doet daar iets aan en 
zet zich in voor kinderen met een 
lichamelijke of meervoudige han-
dicap op het platteland in Bangla-
desh. Ieder jaar reizen onze profes-
sionals vrijwillig naar het land om 
zorg op te zetten. Gericht op aan-
dacht, respect, therapie en ontwik-
keling, zodat zij een kans krijgen 
op scholing, op leven. We leiden 
lokale werkers op en begeleiden 
vrijwilligers die met deze kinderen 
werken. Interesse om u bij ons aan 
te sluiten? Stuur dan een mail naar 
info@physci.nl. www.physci.nl

Opening buitenruimte Emmastaete

In ’t Zonnetje (1)
Ambachtse verenigingen/organisaties

Geen Zomerparkdag dit jaar, helaas. En dus bieden we onze mooie vereni-
gingen en organisaties de komende weken een alternatief podium om zich 
aan u te laten zien. Deze eerste keer zetten we Jeugdcentrum Ambacht, 
Adviesraad Gehandicaptenbeleid, Vocal Heart Popkoor en de Protestants 
Christelijke Ouderen Bond met plezier In ’t Zonnetje.

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

Met hulp van Han Hendrikse (vertrekkend bestuurder bij De Blije Borgh) en Carlo Oostindie (directeur-bestuurder Rhiant) opende wethouder Ralph Lafleur op 
15 juli de nieuwe buitenruimte van de Emmastaete. Hiermee ging een lang gekoesterde wens van de bewoners in vervulling. De tuin kwam tot stand door 
samenwerking van Rhiant, De Blije Borgh en de gemeente. Ook sponsors en bewoners droegen hun steentje bij. Een verrassing voor Han Hendrikse bij onthul-
ling van de naam van de nieuwe buitenruimte: bewoners kunnen voortaan lekker buiten zitten in de Han Hendriksetuin. 
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Werk in de wijk

 NIET WAAR 

Je staat bij de koffieautomaat en 
hoort het een collega heel stellig 
zeggen: “Afval scheiden? Heeft 
geen zin, alles gaat toch op één 
hoop”. Herkenbaar? 

Zo zit het écht: alles wat u geschei-
den inlevert, blijft gescheiden.

De ingezamelde materialen worden 
waar mogelijk opnieuw benut. Dit 

levert veel voordeel op voor het 
milieu en voor de kosten van af-
valinzameling en -verwerking. Die 
kostbare grondstoffen gooien we 
niet weer bij elkaar, dat zou zonde 
zijn. We gebruiken ze opnieuw. 

Waar komt deze mythe 
dan vandaan? 
Vuilniswagens kunnen nog wel 
eens voor verwarring zorgen. Vanaf 
de straat kunt u niet zien dat er 
scheidingswanden in de container 
zitten. Dankzij die handige schei-

dingswanden kunnen verschil-
lende soorten afval in één wagen 
gescheiden vervoerd worden. Als 
ingezameld materiaal slecht is ge-
scheiden, kan het niet altijd goed 
gerecycled worden. Als er bijvoor-
beeld veel restafval bij groente, 
fruit- en tuinafval & etensresten 
(GFT-E) of plastic is gedaan, dan 
gaat het geheel helaas alsnog naar 
het restafval. Ook in Hendrik-Ido-
Ambacht gebeurt dit helaas nog. 
Helpt u mee? Samen halen we eruit 
wat erin zit.

Afval-factcheck: “Afval scheiden? 
Ach, het gaat toch op de grote hoop.”

Afval

 Hoge Kade; herinrichtings-
werkzaamheden; buiten het 
zwembad op het parkeerter-
rein en voor de entree, medio 
augustus 2020

 Ambachtsezoom: bouwrijp ma-
ken toekomstig bedrijvenpark; 
tot eind december 2020

 

 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 Cen-
trum, Sandelingen en omge-
ving Grotenoord tot augustus 
2020

1

2

Het echtpaar Moerman-Gravendeel was op 7 juli jl. 60 jaar getrouwd. Loco-
burgemeester André Flach en zijn echtgenote feliciteerden het paar met hun 
diamanten huwelijk. Het echtpaar heeft vier kinderen en 16 kleinkinderen.

Voor de derde keer in 10 jaar kreeg SOL De Watervlinder het label ‘School op 
Seef’. Wethouder Ralph Lafleur overhandigde het certificaat vorige week aan 
directeur Ruben van der Steen. Dit certificaat is maar een paar jaar geldig en 
moet steeds opnieuw verdiend worden. SOL De Watervlinder besteedt veel 
aandacht aan verkeersonderwijs en spant zich samen met gemeente en ouders 
in voor een verkeersveilige omgeving van de school.

Burgemeester Heijkoop stelde maandag 20 juli samen met Ellen Uenk, 
voormalig veiligheidsadviseur bij de gemeente, de camera’s op de 
Sophiapromenade en het Sophiapark in werking. De camera’s moeten 
zorgen voor meer ruimte om veilig te winkelen, wandelen en fietsen en 
voor minder geluidsoverlast voor de omwonenden. Kijk voor meer infor-
matie en een overzicht van meest gestelde vragen en antwoorden (Q&A) 
op www.h-i-ambacht.nl/leefbaarheid.

Huwelijksbezoek

Uitreiking School op Seef
label aan SOL De Watervlinder

Camerahandhaving gestart 

Hoe ervaart u mobiliteit?
Reageer op onze online kaart
Wat is uw mening over bereikbaar-
heid, verkeersveiligheid, parkeren 
en andere mobiliteitsthema’s in ons 
dorp? Laat het ons weten en reageer 
op onze interactieve kaart: 
www.h-i-ambachtmobiliteit.nl

Verkeerswethouder Ralph Lafleur no-
digt iedereen uit om mee te doen: 
“Ik ben vooral benieuwd wat er vol-
gens Ambachters goed gaat en be-
ter kan met de bereikbaarheid, ver-
keersveiligheid, parkeren en andere 
verkeersonderwerpen.”

We gebruiken de reacties bij het op-

stellen van een nieuw Mobiliteitsplan 
voor de periode 2021-2030. We ver-
zamelen alle aandachts- en verbeter-
punten van inwoners, ondernemers 
en belangenpartijen. Deze punten 
leggen we naast gegevens van de 
gemeente over het verkeer in ons 
dorp. En we kijken naar verwachte 
ontwikkelingen in de toekomst voor 
het opstellen van een visie op ver-
keer en vervoer. Daarbij moeten we 
ook keuzes maken: we doen ons 
best om met zoveel mogelijk kansen 
en knelpunten rekening te houden. 
Volgens planning is het plan in 2021 
klaar.

Energie besparen en duurzamer 
leven doet u op uw manier. Wilt 
u ook iets doen? Dat kan!

t/m 31 juli 
Groepsaankopen zonnepanelen, 
isolatie en meer voor eigenaren 
van koopwoningen.
Zie www.winstuitjewoning.nl

Op = op 
Subsidieregeling Waterschap 
Hollande Delta voor groene da-
ken, watertonnen en meer.
Zie https://www.wshd.nl/ 
subsidieregeling-waterinitiatieven/
Kijk voor meer inspiratie op 
www.iedereendoetwat.nl. 

Acties

Duurzaam 
Doe mee! 

Evenement 
organiseren? 
Check onze 
website!
Sinds 1 juli 2020 is het onder 
voorwaarden weer mogelijk om 
evenementen te organiseren. Hier 
is een vergunning voor nodig, 
soms volstaat een melding. Wilt 
u weten wat wel en niet moge-
lijk is met de coronamaatregelen 
of wilt u een vergunning aanvra-
gen of een evenement melden? 
U vindt alle informatie op 
www.h-i-ambacht.nl/evenement. 
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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

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten

Omgevingsvergunningen

Verleende besluiten**

Adres Omschrijving Datum activiteit Datum bekendmaking

Warmoeziershof 29 Vergunning aan Oasen NV 17 augustus 2020 tot 12 maart 2021 22 juli 2020

Achterambachtseweg 49 Vergunning aan Stedin Netten BV 12 oktober tot 28 december 2020 22 juli 2020

Noordeinde 121 Instemming aan Regio-glasvezel Nederland BV 17 augustus 2020 tot 19 februari 2021 22 juli 2020

Fonteinkruid 65 Vergunning aan Stedin Netten BV 1 juli tot 1 oktober 2020 22 juli 2020

Noordeinde 178 Instemming aan BDG BV 6 juli 2020 tot 31 december 2020 22 juli 2020

Nieuwe aanvragen*

Besluit buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning **

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Kerkplein 13 plaatsen dakkapel voor doorvoerrooster airco bouwen 13 juli 2020

Ingetrokken aanvraag op eigen verzoek *

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Weteringsingel 118A plaatsen uitbouw bouwen 17 juli 2020

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Brederodehof 36 vervangen huidige schuur door nieuwe en grotere bouwen, planologisch afwijken 9 juli 2020

Vijverhof 2 uitbreiden bestaande dakopbouw bouwen 9 juli 2020

Mispelgaarde 18 realiseren dakopbouw bouwen, planologisch afwijken 15 juli 2020

Verleende omgevingsvergunningen**

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Daniël van de Merwedestraat 17 plaatsen dakkapel voorzijde bouwen 13 juli 2020

Hark 157 bouwen vrijstaande woning bouwen 14 juli 2020

Frans Lebretstraat 4 wijzigen keukenraam voorgevelzijde bouwen 13 juli 2020

Vrouwgelenweg 96 bouwen vrijstaande woning bouwen, planologisch afwijken 14 juli 2020

Zwanebloem 12 plaatsen berging voorerf bouwen, planologisch afwijken 17 juli 2020

**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. 

*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.

Vaststelling Mandaatbesluit Tozo 
Openbaar Lichaam Drechtsteden
Het Drechtstedenbestuur heeft op 9 
juli 2020 het ‘Mandaatbesluit Tozo 
Openbaar Lichaam Drechtsteden’ 

vastgesteld. Met dit mandaatbesluit is 
de uitvoering van de Tijdelijke over-
bruggingsregeling zelfstandig onder-
nemers (Tozo), voor wat betreft het 
onderdeel bedrijfskapitaal, gemanda-

teerd aan het college van burgemees-
ter en wethouders van de gemeente 
Rotterdam. Het andere onderdeel van 
de Tozo, de inkomensondersteuning, 
voert de Sociale Dienst Drechtsteden 

zelf uit. De Tozo is bedoeld om zelf-
standigen, die financieel getroffen zijn 
door de gevolgen van de coronacrisis, 
vanaf 1 maart 2020 tijdelijk financieel 
tegemoet te komen. U kunt het man-

daatbesluit inzien op 
www.socialedienstdrechtsteden.nl.

Kennisgevingen


