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Marion van Eijnatten, boa in Ambacht
“De tijd nemen voor een gesprek”

Ze is al negen jaar buitengewoon 
opsporingsambtenaar (boa) in Am-
bacht en noemt het een wereldbaan. 
Hoewel Marion van Eijnatten al van 
jongs af aan het liefste bij de politie 
wilde, zou ze nu nooit meer willen 
wisselen van werk. “De tijd nemen 
voor een gesprek, dat is het belang-
rijkste.”

Wat doet een boa?
Een buitengewoon opsporingsamb-
tenaar (boa) is een ambtenaar met 
opsporingsbevoegdheid. Dat houdt 
onder andere in dat hij/zij mag on-
derzoeken of er bepaalde strafbare 
feiten zijn gepleegd. Ze mogen ver-
dachten aanhouden, iemands iden-
titeit controleren, processen-verbaal 
opmaken en boetes uitschrijven. 
Boa’s werken mee aan de leefbaar-
heid en de veiligheid van een ge-
meente.

Luisterend oor 
Marion straalt wanneer ze over haar 
baan als boa praat. een functie op 
haar lijf geschreven, omdat ze van 
nature openstaat voor andere men-

sen. “Ik durf mensen aan te kijken, 
een luisterend oor te bieden, advies 
te geven”, zegt Marion. “Mensen wil-
len zich gehoord voelen en voor 95% 
lukt dat. Een kwestie van toeganke-
lijk zijn en wederzijds vertrouwen 
creëren.”

Corona
Samen met collega Diana van den 
Heuvel fietst ze jaarlijks ruim 14.000 
kilometer door de gemeente. De co-
ronaperiode verhoogde de druk op 
hun werk. Marion: “Handhaving van 
de regels, in samenwerking met de 
politie, bleek een intensieve kluif.” 
En met een knipoog: “Gelukkig heb-
ben we altijd een rolmaatje bij ons 
om de 1,5 meter aan te geven.”

Altijd veilig
Er komt steeds meer werk voor de 
boa’s: drank- en horecacontrole, ca-
merahandhaving, opvolgen van Fixi-
meldingen, handhaven op ondermij-
ning en digitale opkopersregistratie. 
Marion blijft genieten, ondanks de 
toegenomen verhalen over agressief 
gedrag tegen boa’s. Ze voelt zich al-

tijd veilig. Een aangeboren voelspriet 
vertelt haar op het juiste moment 
wanneer en hoe ze moet handelen. 
“Ook tegen agressieve mensen, die 
ik eerst probeer te kalmeren door 
begrip te tonen. Meestal lukt dat.”

Christelijk Mannenkoor Excelsior
Ook over de grens populair

Het Christelijk Mannenkoor Excelsior 
bestaat sinds 1926 en telt momen-
teel 46 leden. Het koor zingt in 
de buurt, maar trekt soms ook de 
grens over. Zo traden de mannen 
op in de Dom van Trier, de Dom 
van Keulen en de Dom van Aken. 
Tijdens een 4-daagse concertreis in 
2018 klonken de mooie stemmen 
van het koor in Königswinter, Ober-
winter en Remagen. Sinds 2007 is 
Ilona van Grondelle-de Kievit onze 

dirigent en onze vaste begeleider is 
Edwin Vooijs. De repetities vinden 
iedere donderdag plaats van 20.00 
tot 22.00 uur in De Open Hof. Kijkt 
u ook eens op onze website.
www.cmkexcelsior.nl

HipHelpt
Geen helper? Geen nood!

HipHelpt helpt mensen zonder hel-
per in de omgeving. Samen met de 
kerken en de vrijwilligers zetten wij 
ons met hart en ziel in voor hulp-
vragers in nood. We merken bij Hip-
Helpt dat er momenteel weer meer 
bewegingsvrijheid is, iedereen krijgt 
het langzaam drukker. De vrijwilli-
gers van HipHelpt stonden tijdens 
de coronacrisis klaar voor mensen 
die niemand hadden om hen te 
helpen. En dat doen we nog. We 
vragen onze vrijwilligers om ook nú 

mensen te blijven helpen, die an-
ders niet geholpen zouden worden. 
Daarbij kunnen we altijd nieuwe 
vrijwilligers gebruiken. Meer infor-
matie vindt u op onze website.
www.hiphelpt.nl/vanatotz

All in Balance – Educatief/Entertain-
ment/Body & Mind/Creations
Inspanning en ontspanning

Namens het hele team van All in 
Balance willen wij onze vrijwilligers 
en ouders hartelijk bedanken voor 
de steun en alle werkzaamheden 
van het afgelopen jaar. Het seizoen 
liep totaal anders dan anders, maar 
toch kijken we er trots op terug. Op 
woensdag 26 augustus starten we 

het nieuwe seizoen met een open 
dag, waarop we allerlei leuke work-
shops aanbieden en de dag afsluiten 
met een kidsdisco. Wilt u meer we-
ten over All in Balance of wilt u zich 
inschrijven voor de open dag, neem 
dan zeker een kijkje op onze web-
site of volg ons op de social media- 
kanalen. www.all-in-balance.nl

Historisch Genootschap
De geschiedenis van Ambacht

Het Historisch Genootschap houdt 
zich bezig met de rijke geschiedenis 
van onze gemeente door onderzoek, 

publicaties, lezingen en tentoonstel-
lingen. In 2019 is de oudheidkamer 
in gebouw Den Brommert ingrijpend 
gerestaureerd en verbouwd. Ook is 
hier binnenkort het antiek van de 
vroegere burgemeester Spoor te 
zien. Verder gaat in Den Brommert 
‘het leukste winkeltje van Ambacht’ 
starten (met onder meer curiosa, 
souvenirs en bakproducten). De ver-
eniging telt ongeveer 1.000 leden 
en 40 vrijwilligers, die zich vooral 
bezighouden met archiefbeheer, 
historisch onderzoek, suppoost bij 
tentoonstellingen en hulp in het 
winkeltje. Nieuwe leden en vrij- 
willigers zijn van harte welkom. 
Voor meer informatie verwijzen wij 
graag naar onze website.
www.histgenhia.nl

In ’t Zonnetje (3)
Ambachtse verenigingen/organisaties

Ambacht is trots op de verenigingen en organisaties. En ook op de vrij-
willigers die zich met hart en ziel inzetten om die draaiende te houden. We 
hadden iedereen graag bedankt op de Zomerparkdag, maar die gaat dit 
jaar helaas niet door. Vandaar dat we ze zes weken lang op deze plek In ‘t 
Zonnetje zetten. Deze keer Christelijk Mannenkoor Excelsior, HipHelpt, All in 
Balance Educatief en het Historisch Genootschap.

Marion van Eijnatten, buitenge-
woon opsporingsambtenaar bij de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Voorkom overlast, 
snoei op tijd
Zomer in Ambacht, alles groeit en 
bloeit volop. Prachtig, maar het kan 
ook voor overlast zorgen. Zeker wan-
neer planten over de erfgrens han-
gen.

De gemeente snoeit volop om over-
last te voorkomen, maar u kunt ook 
wat doen. Door er bijvoorbeeld voor 
te zorgen dan de planten in uw tuin 

binnen uw tuin blijven. Een kleine 
snoeibeurt doet wonderen. Dat geldt 
overigens ook voor een haag.

Voorkom tevens onkruidgroei op 
het trottoir voor uw huis en check 
de goot die gelegen is aan uw tuin. 
Met een bezem maakt u alles weer 
in orde. Samen houden we Ambacht 
schoon.
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Werk in de wijk

 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

Vier de zomer met Hi5

Wie van spelen houdt en niet kan 
stoppen, is vast wel eens op het 
Jeugdspeelpark geweest. Natuurlijk 
gooide corona roet in het eten, maar 
er is nu weer volop te doen en te 
beleven. Ook in de zomer, en samen 
met Hi5 Ambacht.

Donderdag is vaste Hi5-dag in het 
Jeugdspeelpark. Van 9 tot 16 uur en 
onderverdeeld in drie leeftijdsca-
tegorieën: kleuters, onderbouw en 
bovenbouw. Beheerder Trees Dam-
mer van het Jeugdspeelpark herin-
nert zich als de dag van gisteren hoe 
het contact met Hi5 ontstond: “Vorig 
jaar, tijdens de Landelijke Buiten-
speeldag, leenden we materiaal van 
Hi5 en dat verliep heel soepel. Jam-
mer genoeg de dag zelf niet, want 
het was ongelofelijk slecht weer.”

Maatregelen
Dit jaar stuurde Hi5 i.v.m. corona een 
mail naar Trees voor een samenwer-
king tijdens de zomer. Onder meer 
omdat de Speelfabriek niet doorging. 
“Daar hadden we wel oren naar”, 
weet Trees, “hoewel we ons direct 
realiseerden dat we vanwege corona 
nogal wat maatregelen moesten ne-
men, zoals bijvoorbeeld het schoon-
maken en schoonhouden van speel-
toestellen en de wc’s. Maar ook een 
maximaal aantal bezoekers.”

Veel enthousiasme
De kinderen zijn iedere donderdag in 
goede handen van Hi5. Aan het eind 
van de woensdagmiddag maken de 
medewerkers van het Jeugdspeel-
park alles schoon en Hi5 zorgt ervoor 
dat alles aan het einde van 

de donderdag weer schoon is. Trees 
tot slot: “We hebben echt een prima 
samenwerking met elkaar, er is veel 
enthousiasme onderling.” Meedoen? 
Kijk voor het complete programma 
op www.hi5ambacht.nl/activiteiten.
www.jeugdspeelpark.nl

Oneindig spelen in het Jeugdspeelpark

Trees Dammer is beheerder van het Jeugdspeelpark. Iedere donderdag 
spelen de kinderen onder begeleiding van HI5 in het park. 

Het echtpaar Ettouli-Sarhane was op 22 juli vijftig jaar getrouwd. Burgemees-
ter Jan Heijkoop heeft hen op maandag 3 augustus gefeliciteerd met hun 
gouden huwelijk. Het echtpaar heeft 5 kinderen en 13 kleinkinderen.

 NIET WAAR 

“Wat het allemaal wel niet kost 
om afval te scheiden. Geldverspil-
ling!”, zegt de buurman op het 
straatfeest. Herkenbaar? 

Zo zit het écht: afval scheiden le-
vert geld en grondstoffen op. 

Door ons afval goed te scheiden 
en alle bruikbare materialen te re-
cyclen gaan we verantwoordelijk 
om met schaarse grondstoffen. Dit 
levert grote milieuwinst op. 

Maar ook als we alleen naar fi-
nanciële winst kijken: waardevolle 

grondstoffen verbranden, dát is 
pas geldverspilling. Materialen als 
papier, textiel, glas en metaal heb-
ben waarde. Van groente-, fruit- en 
tuinafval & etensresten (GFT-E) 
wordt compost gemaakt. GFT-E le-
vert ook biogas en warmte op. En 
de waarde van ingezameld plastic 
wordt ook steeds beter. De indu-
strie helpt gemeenten ook om het 
recyclen van o.a. plastic te finan-
cieren. 

Door goed te scheiden (alles in 
de juiste container of de PBD-zak) 
wordt de kwaliteit van de ingeza-
melde materialen zo hoog moge-
lijk. Helpt u mee? Samen halen we 
eruit wat erin zit. 

Afval-factcheck: “Afval 
scheiden kost meer dan 
het oplevert”

Afval

INLOOPOCHTEND
GEHEUGENSTEUN

bedoeld voor mensen met 
dementie, hun mantelzorgers 
en iedereen die op wat voor 
manier dan ook betrokken is 
bij de ziekte dementie.

•
 

 klaar! u voor staan thee en Koffie  

• Informeel samenzijn

  
 

 

• uw Stel

Lotgenotencontact  
 

  Ambacht H.I.wijkteam  sociaal het vanuit
ervaringsdeskundigen

   
      encasemanager    

 aanwezige de aan vragen 

•    

Namens werkgroep 
Dementievriendelijke gemeente,
Cristine Ruinard 

Elke
 uur 12.00 tot 10.00 

maand  de van donderdag 1e 
van
ocatieL Restau Ontmoetingscentrum  rant

Van           
Hendrik-Ido-Ambacht             

 146 Kijfhoekstraat 
 Wielstaete 

 

KOM EN 
PRAAT 
MEE OVER 
DEMENTIE

1
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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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*

Besluit verlenging beslistermijn **

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Datum activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Van Assendelftgaarde 2-114 het plaatsen van een hoogwerker t.b.v. werkzaamheden aan antenne 3 tot en met 6 augustus 2020 30 juli 2020

Winkelcentrum De Schoof het organiseren van een Italiaanse dag t.b.v. promotie van het 5 september 2020 30 juli 2020
 winkelcentrum met diverse kleinschalige activiteiten

Hoge Kade 33 vervangen huidige dakkapel door nieuwe / voorzijde bouwen 28 juli 2020

Op 27 juli 2020 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie Sophiapolder natuureiland, ingediend op 14 mei 2020
voor herstelmaatregelen oever natuureiland, te verdagen tot uiterlijk 13 september 2020.

Perengaarde 6 uitbreiding woning / achterzijde ter plaatsen van 1e verdieping  bouwen 27 juli 2020

De Noordkade ongenummerd  nieuwbouw 2 gebouwen met gemengde functies bouwen, reclame, planologisch afwijken 15 juli 2020
(Waterbusplein)

* 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. 

Wij informeren u over verkeersbe-
sluiten voor twee gehandicaptenpar-
keerplaatsen. De verkeersbesluiten 
zijn genomen voor een parkeerplaats 
op het Banckertplein en in de Drui-

vengaarde. De bekendmaking van de 
verkeersbesluiten is terug te vinden 
op www.officielebekendmakingen.nl. 
Deze verkeersbesluiten met bijbeho-
rende stukken liggen met ingang van 

de dag na bekendmaking gedurende 
zes weken voor een ieder ter inzage in 
de informatieruimte van het gemeen-
tehuis. Op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht kan iedereen wiens 

belang rechtstreeks bij deze beslui-
ten is betrokken, binnen zes weken 
na bekendmaking een bezwaarschrift 
indienen. Het bezwaarschrift moet 
worden gericht aan het college van 

burgemeester en wethouders van 
Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht.

Kennisgevingen
Verkeersbesluit 


