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Nienke Redeker-Helmink, verantwoorde-
lijk voor de theaterprogrammering en 
publiciteit in Cascade, is enthousiast 
over de samenwerking met HI5. Samen 
bieden ze een uitgebreid zomerprogram-
ma aan voor de thuisblijvers.  

Vier de zomer met Hi5
Volop kinderactiviteiten in en om Cascade

Thuisblijven tijdens de vakantie, 
het is eigenlijk best leuk. Zeker 
omdat Hi5 Ambacht en Cascade 
deze zomer volop kinderactivitei-
ten organiseren. In de theaterzaal, 
achter het gebouw en volledig co-
ronaproof.

“De samenwerking met Hi5 Am-
bacht verloopt al lange tijd heel 
goed”, zegt Nienke Redeker-Hel-
mink, verantwoordelijk voor de 
theaterprogrammering en publici-
teit in Cascade. “Denk maar aan de 
succesvolle schoolvoorstellingen 
van november vorig jaar. Toen in 
de afgelopen maanden de corona-
maatregelen werden versoepeld, 
pakten we de activiteiten voor kin-

deren weer op. Kinderen en hun 
ouders zaten zich thuis immers 
vaak te vervelen. Deze zomer gaan 
we met HI5 door met veel leuke 
activiteiten.”

Volledig coronaproof
Doel van Cascade is een vakantie-
gevoel in Ambacht creëren. Uiter-
aard in een aangepaste en volledig 
coronaproof theaterzaal, waarbij 
de tribune is weggeschoven. Nien-
ke: “Samen met de kringloopwin-
kel hebben we het meubilair aan-
gepast en in plaats van de tribune 
hebben we comfortabele zitjes 
voor de ouders en poefjes voor de 
kinderen. En er is in de theaterzaal 
100% buitenluchtventilatie.”

Altijd iets te doen
Tot eind augustus biedt Cascade 
niet alleen een uitgebreid kinder-
programma aan, maar er is ook 
een uitgebreid programma voor 
volwassenen. In totaal 23 activitei-
ten om de zomer in Ambacht leuk 
en goed door te komen. Weer of 
geen weer. “Daarom is de samen-
werking met Hi5 Ambacht ook zo 
fijn”, eindigt Nienke, “want samen 
zorgen we ervoor dat er altijd iets 
te doen is in de buurt. Voor vol-
wassenen én kinderen.”

www.stichting-cascade.nl

Senioren Stichting Hiarz
Gezelligheid voor senioren

Voor leuke dagtochten en meer-
daagse reizen zijn senioren bij Hiarz 
al vijf jaar aan het juiste adres. Maar 
er gebeurt veel meer voor senioren 
uit Hendrik-Ido-Ambacht, Ridder-
kerk en Zwijndrecht bij een van de 
grootste seniorenverenigingen van 
de regio. Zoals gezellige middagen 
of avonden (vaak in combinatie met 
een etentje), toneel, bingo, Bour-
gondische avonden en korenmidda-
gen. En dat alles onder begeleiding 
van enthousiaste vrijwilligers. Voor 
€ 17,50 per jaar helpt u onze seni-
oren ook de komende jaren genie-
ten. En voor € 25,00 per jaar bent 
u samen lid. Stuur een e-mail naar 
sthiarz@gmail.com of schrijf ons: 
Senioren Stichting Hiarz, Charley 
Tooropstaat 19, 3343 HE Hendrik-
Ido-Ambacht.
www.hiarz.nl

De Zonnebloem, afdeling 
Hendrik-Ido-Ambacht
Mooie momenten bezorgen

Mensen met een 
lichamelijke beper-
king mooie mo-
menten bezorgen, 
dat is wat de Zon-
nebloem doet. We 
bezoeken mensen, 
gaan er samen 
op uit en organi-

seren vakanties en activiteiten. In 
Hendrik-Ido-Ambacht gaan we re-
gelmatig naar ‘Het Weetpunt’, maar 
we bezoeken ook bijvoorbeeld 
Kerstmarkten of dierentuinen. De 
jaarlijkse vakantieweek is een hoog-
tepunt voor veel deelnemers. We 
gaan langs voor een kopje koffie, 
een wandeling of zomaar een gezel-
lig praatje en voelen de waardering 
wanneer we dat doen. Wilt u ons 
daarbij helpen? Meld u aan bij Lucie 
Kwikkers via 078 – 612 44 92 of vul 
het contactformulier in op de site.
www.zonnebloem.nl/hendrik-ido-ambacht

Stichting Het Kunsthuis
Kunst verbindt mensen

Het Kunsthuis is een sociaal kunst-
centrum met als doel mensen door 
kunst met elkaar te verbinden. Dit 

doen wij onder meer door het geven 
van creatieve kunstworkshops voor 
volwassenen en kinderen, en door 
het organiseren van exposities, 
kunstmarkten en evenementen. Te-
vens werken wij aan ons plan, om 
op een eigen locatie verder uit te 
breiden met een kunstatelier en een 
lunchroom, beide met dagbesteding 
en in samenwerking met de stich-
ting Philadelphia. Op die manier zal 
Het Kunsthuis een warme, creatieve 
plek zijn waar iedereen welkom is. 
Het Kunsthuis draait geheel op vrij-
willigers. Voor meer informatie 
kun je mailen naar 
info@hetkunsthuis-hia.nl.
www.hetkunsthuis-hia.nl

Serve ’71
Tafeltennissen, ook deze zomer

Tafeltennisvereni-
ging Serve ’71 is 
een kleine en ge-
zellige vereniging 
waar jong en oud 

samen een tafeltennisballetje slaan. 
Tijdens de coronatijd stopten onze 
activiteiten noodgedwongen en nu 
we weer open zijn, is de behoefte 
van onze leden om weer te spelen 
extra groot. Daarom hebben we in 
tegenstelling tot andere jaren beslo-
ten onze deuren in de zomermaan-
den open te houden. Dus wie op de 
donderdagavond een potje wil ta-
feltennissen is de komende weken 
van harte welkom bij Serve ‘71. Wil 
je eerst meer weten over onze ver-
eniging, kijk dan op onze website 
of kom langs om kennis te maken.
www.serve71.nl 

Vocal Popgroup Re-flax
Een popkoor met lef

Een populair en ambitieus popkoor 
dat de uitdaging niet schuwt en 
uitstapjes durft te maken naar klas-
siek, musical en dance. Voldoening 
scheppen uit het proberen van nieu-
we dingen; wat betreft repertoire, 
maar ook qua show en techniek. De 
nek uitsteken en alles doen voor die 
anderhalve seconde stilte vlak voor 
een ovationeel slotapplaus, dat is 
Vocal Popgroup Re-flax. Een begrip 

in en al 20 jaar trouw aan Hendrik-
Ido-Ambacht en landelijk bekend 
van Korenslag, Koningsdag en de 
Arena, om maar wat mijlpalen te 
noemen. Wil je alvast genieten van 
een van onze optredens? Check dan 
de website of ons YouTube-kanaal.
www.re-flax.nl

Werkvisie De Hoop
Werken is de beste zorg

Met een afstand tot de arbeids-
markt zit je bij Werkvisie De Hoop 
gebeiteld. Wij bieden passende 
werkplekken aan iedereen die geen 
werk kan vinden. Zij blinken – zo 
merken we - dagelijks uit in betrok-
kenheid, trouw, motivatie en har-
monie. Het uitgangspunt van onze 
locaties in Dordrecht, Alblasserdam 
én Hendrik-Ido-Ambacht is dan ook: 
werken is de beste zorg. Logisch dat 
we vaak horen: “het voelt hier als 
een warme deken”. Kijk op de web-
site wat wij voor u kunnen doen. 
Voor de voortgang van ons werk, 
zijn we altijd op zoek naar spon-
sors, vrijwilligers, stagiaires, kopers 
en cliënten. Interesse? Mail naar  
contact@werkvisiedehoop.nl. 
www.werkvisiedehoop.nl

In ’t Zonnetje (2)
Ambachtse verenigingen/organisaties

Helaas geen Zomerparkdag dit jaar. Daarom bieden we onze mooie ver-
enigingen en organisaties de komende weken een alternatief podium aan. 
Vandaag zetten we Senioren Stichting Hiarz, De Zonnebloem, Het Kunsthuis, 
Serve ’71, Vocal Popgroup Re-flax en Werkvisie De Hoop 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
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Werk in de wijk

 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 
 Centrum, Sandelingen en 

omgeving Grotenoord tot 
 eind augustus 2020

1

2

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! 

 NIET WAAR 

“Wat ik met mijn kleine beetje af-
val doe maakt toch niet uit”, hoort 
u uw tante zeggen op een verjaar-
dagfeestje. Herkenbaar? 

Zo zit het écht: afval scheiden 
maakt het verschil.

In een jaar tijd gooit u thuis veel 
meer weg dan u misschien denkt: 
gemiddeld bijna 500 kilo per per-
soon per jaar. Alle huishoudens 
in Nederland zorgen jaarlijks voor 
zo’n 8,4 miljard kilo afval, waarvan 

inmiddels meer dan 50% al ge-
scheiden wordt ingeleverd. 

Misschien denkt u, “Ik kan nu 
wel m’n best gaan doen, maar de 
‘grote jongens’ hebben veel meer 
afval dan ik. En als zij er een potje 
van maken, dan heeft mijn afval 
scheiden nauwelijks zin.” Dan heb-
ben we goed nieuws. Zonder dat 
u daar iets van merkt, hebben be-
drijven die veel afval produceren 
de zaken al goed voor elkaar. In 
de bouw wordt 92% van het afval 
gerecycled, in de industrie 80%, en 
in de landbouw 93%. Helpt u mee? 
Samen halen we eruit wat erin zit.

Afval-factcheck: “Als huis-
houden je afval scheiden 
heeft geen zin”

Afval Actie tegen ondermijning

Beperkte vaarsnelheid op 
het Waaltje

De afgelopen weken heeft de ge-
meente samen met een aantal part-
ners controles gedaan bij verschil-
lende bedrijven om ondermijning 
tegen te gaan. De partners (poli-
tie, OZHZ, Stedin) en de gemeente 
(Bouw -en woning toezicht, boa’s) 
werden hierbij ondersteund door 
het Regionaal Operationeel Bestuur-
lijk Team (ROBT). Bedrijven waarvan 
niet, of niet helemaal duidelijk is wat 
zij doen, worden op deze manier in 

kaart gebracht. Dit is één van de ma-
nieren die de gemeente inzet om ma-
lafide bedrijven op te sporen en aan 
te pakken. De actie verliep vlot en 
bij geen van de bezochte bedrijven 
bleek sprake van ondermijning. Hebt 
u vermoedens van ondermijning? 
Meld het dan anoniem via de website  
www.meldmisdaadanoniem.nl/melden/
of bel gratis 0800-7000.

Het Waaltje is een prachtige plek om 
te recreëren. Door het zomerse weer 
trekken velen er met de boot op uit. 
Helaas krijgen we regelmatig klach-
ten over de snelheid van de boten. 

De politie surveilleert op het Waaltje 
en grijpt in waar nodig. Daarom vragen 
wij uw aandacht voor het volgende:

• De maximaal toegestane snel-
heid op het Waaltje is 6 km per 
uur. Houdt u zich hier aan. Te 

snel varen brengt veiligheidsrisi-
co’s met zich mee, zoals schade 
aan boten en oevers, maar ook 
vogels met nesten worden over-
spoeld of overjaagd.

• Ouders, vertel uw kinderen wat 
de regels en de boetes zijn bij te 
hard varen. 

Als iedereen zich houdt aan de maxi-
mum vaarsnelheid,  blijft recreëren 
fijn voor mens en dier. Hartelijk dank 
voor uw medewerking!

Harder varen dan 6 km per uur is op het Waaltje niet toegestaan. Denk na 
voordat u de gashendel opendraait, de boetes zijn hoog!

De maandelijkse test van de alar-
meringssirene is op maandag 3 au-
gustus om 12.00 uur. Kijk op www.
ambachtveilig.nl wat u moet doen 
als de sirene op een ander moment 
gaat.
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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

Omgevingsvergunningen

Nieuwe aanvragen*

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Agnes Bartoutslaan 18 vervangen kozijnen en deuren in voor- en achterzijde woning bouwen 18 juli 2020

Ingetrokken aanvraag op eigen verzoek *

Adres  omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Rijksstraatweg 42B bouwen vrijstaande woning bouwen 21 juli 2020

Verleende omgevingsvergunningen**

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Diverse locaties vellen van 57 houtopstanden volgens kaplijst houtopstand vellen 23 juli 2020

Hoogtstraat 28 vergroten dakkapel en aanbrengen dakterras bouwen, planologisch afwijken 23 juli 2020

Jan Luijkenhof 1 plaatsen schutting bouwen 21 juli 2020

Julianasingel 4 wijzigen en vergroten woning bouwen 21 juli 2020

Tromplaan 24 plaatsen dakkapel voorzijde bouwen 20 juli 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.

**De gemeente zal in het eerstvolgende plantseizoen nieuwe bomen herplanten in de gemeente om het totale bomenbestand op peil te houden. Wilt u meer weten over deze herplant, dan 
kunt u contact opnemen met de afdeling Beheer  Openbare Ruimte, via telefoonnummer 14078. Op www.h-i-ambacht.nl/bomenkap vindt u de overzichten van de te vellen bomen.

**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.


