
@gemeentehia woensdag 8 juli 2020

Het Sophiapark en de Sophiapro-
menade worden per 20 juli scoo-
ter- en brommervrij. Wandelaars en 
fietsers krijgen hierdoor niet alleen 
meer ruimte, de geluidsoverlast 
neemt ook af. Dit is fijn voor de om-
wonenden en voor de mensen die 
winkelen op de promenade en wan-
delen of fietsen in het park. 

Camera’s
Op een aantal plekken op de Sop-
hiapromenade en in het Sophiapark 
zijn camera’s geplaatst. Dit is met 
waarschuwingsborden in de gebie-
den aangegeven. De camera’s her-
kennen automatisch kentekens van 
auto’s, scooters, snor- en bromfiet-
sen. Natuurlijk is het voor de be-
zoekers van de promenade en het 
park even wennen. Hier gaan we de 
eerste periode coulant mee om. 

Geluidsoverlast verminderen
Burgemeester Jan Heijkoop: “De 
Sophiapromenade en het Sophia-
park moeten een fijne plek zijn 
voor mensen om te winkelen en 
te wandelen of te fietsen. Door de 
camera’s te plaatsen willen we het 

gebied nog aantrekkelijker maken 
en de geluidsoverlast door bijvoor-
beeld scooters en brommers ver-
minderen”. 

Goed voor de veiligheid
“Behalve een rustiger winkel- en re-
creatiegebied is het ook goed voor 
de veiligheid als brommers en scoo-
ters op de fietspaden rondom het 
gebied rijden”, aldus burgemeester 
Jan Heijkoop. “Zeker omdat er ook 
speelplekken voor kinderen zijn in 
het park, die vaak over de wandel-
paden van speelplek naar een an-
dere plek in het park rennen.” 

Ontheffing
Bewoners en ondernemers zijn eer-
der via een brief geïnformeerd over 
de camerahandhaving. Zij kunnen 
in bepaalde gevallen een ontheffing 
aanvragen. Dit is bedoeld voor bij-
voorbeeld laden en lossen, of een 
verhuizing buiten de venstertijden. 
Kijk voor meer informatie en een 
overzicht van meest gestelde vra-
gen en antwoorden (Q&A) op 
https://www/h-i-ambacht.nl/leefbaarheid. 

Koninklijke onderscheiding voor drie Ambachtse inwoners 

Het Sophiapark en de Sophiapromenade in De Volgerlanden: alle ruimte voor voetgangers

Mevrouw Van Oost en het echtpaar Stehouwer zijn benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Heijkoop reikte vrijdag de lintjes uit.   

In april regent het ieder jaar lint-
jes tijdens de Lintjesregen. Tijd om 
nietsvermoedende mensen te lokken 
naar de uitreiking op het gemeente-
huis of elders. 

Dit jaar zette de coronacrisis een 
streep door de feestelijkheden. Maar 
afgelopen vrijdag werden in het hele 
land de gedecoreerden alsnog in het 
zonnetje gezet. Burgemeester He-
ijkoop reikte in Cultureel Centrum 
Cascade drie Koninklijke onderschei-
dingen uit. 

Intensieve mantelzorg
Mevrouw M.E.C. van Oost ontving 
haar lintje omdat ze zich sinds 1991 
met hart en ziel inzet als intensief 
mantelzorger voor diverse hulpbe-
hoevende mensen. Naast haar werk 
als verpleegkundige op de afdeling 
neonatologie in het ziekenhuis is 
zij bewindvoerder en mantelzorger 
voor familie. Ze was pleegmoeder 

van twee kinderen. Ze is zelfs een 
dag minder gaan werken om op haar 
‘kleinkinderen’ te passen. Een echte 
rots in de branding voor velen.

Echtpaar onderscheiden
Mevrouw L. Stehouwer-van der Ven 
zet zich al sinds 1960 en in heel veel 
functies in voor de Gereformeerde 
Kerk De Open Hof (voorheen Paulus-
kerk). Naast haar activiteiten in de 
kerk is zij sinds tien jaar vrijwillig-
ster bij Hospice De Patio. Haar echt-
genoot, de heer J.K. Stehouwer, is 
sinds 1970 voor dezelfde kerk actief 
als vrijwilliger in diverse functies. Hij 
deed vooral veel voor de jeugd en 
was 10 jaar lang vrijwilliger bij de 
reservepolitie. Het echtpaar leidde 
samen 10 jaar lang de zondagschool 
van de kerk. Beiden zingen bij Inspi-
re2Live, een koor wat geld inzamelt 
voor de kankerbestrijding. Een har-
telijk echtpaar waar nooit tevergeefs 
een beroep op wordt gedaan.

Feitje
Vanwege de coronamaatregelen 
speldde de zus van mevrouw van  

Oost de onderscheiding op. Het echt-
paar Stehouwer speldde het lintje bij 
elkaar op.

Gedecoreerden in het hele land alsnog in het zonnetje gezet

Meer ruimte, minder geluidsoverlast
Camerahandhaving in Sophiapark en op Sophiapromenade

Agenda

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

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

Onderstaand evenement gaat
niet door:

29 augustus Zomerparkdag

Collecte
Geen collecte
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Werk in de wijk

 Hoge Kade: afronding 
werkzaamheden nieuwbouw 
zwembad ‘ De Louwert’; 

 tot 12 juli 2020

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

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

 De Raadtweg/Van Kijf-
hoekstraat: werkzaamhe-

den rioolreconstructie wijk 
Kruiswiel fase 2; tot en met 
woensdag 16 september 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 
augustus 2020

1

2

3

4

Buitenbad De Louwert weer open
Lekker zwemmen in De Louwert is 
weer mogelijk. Ook in het buitenbad, 
dat op woensdag 1 juli heropende. 
Maar een bezoek aan het zwembad 
gaat door de coronamaatregelen wel 
anders dan u gewend bent.

Reserveren
Veilig zwemmen kan alleen met een 
beperkt aantal bezoekers. Daarom 
kunt u zonder reservering niet ko-
men zwemmen. Dit geldt voor het 
binnen- en buitenbad. 

Leeftijdsgrens wedstrijdbad 
De jeugd t/m 17 jaar kan geen ge-
bruikmaken van het wedstrijdbad. 
Personen vanaf 18 jaar hebben al-
leen toegang tot het wedstrijdbad en 
geen toegang tot de overige baden.

Richtlijnen kinderen
Kinderen zonder zwemdiploma heb-
ben toegang tot het spraypark en het 
eerste ondiepe badje tot de lijn in 
het bad met de grote glijbaan. Kin-
deren vanaf 6 jaar met een zwem-
diploma mogen in het bad met de 

grote glijbaan en het bad met de 
glijpaal zonder ouders.

1,5 meter afstand
Ouders mogen alleen hun eigen kind 
in het spraypark begeleiden en in het 
eerste ondiepe badje tot de lijn in 
het bad met de grote glijbaan (mits 
alle ouders 1,5 meter afstand van el-
kaar en van het zwembadpersoneel 
houden). Meer informatie vindt u op 
www.zwembaddelouwert.nl.

Met meerdere dozen gebak ging burgemeester Jan Heijkoop op maandag 6 juli 
op pad om zorgpersoneel en hulpverleners te bedanken voor hun inzet tijdens 
de coronacrisis. Zo bezocht hij ook het personeel van zorgorganisatie de Blije 
Borgh. Burgemeester Heijkoop is dankbaar en trots: “Mede dankzij hen zijn 
we deze crisis op dit moment voor een groot deel te boven gekomen.” Later 
deze week worden ook de huisartsen en de thuiszorgmedewerkers van Aafje 
op dezelfde wijze bedankt voor hun inzet tijdens de coronacrisis.

Vanwege de versoepelingen is de 
Sociale Dienst Drechtsteden weer 
volledig open. Sinds woensdag 1 
juli kunt u weer zonder afspraak 
binnenlopen op het Werkplein, van 
09.00 tot 17.00 uur.

De sociale dienst was in juni al de 
hele dag open, maar vanwege de 
coronamaatregelen kon u alleen op 
afspraak terecht. Het is vanwege 
de hygiënemaatregelen nog niet 
mogelijk om klantcomputers te 

gebruiken of om te kopiëren of te 
printen. 

Gepaste maatregelen
De ruimten zijn aangepast zodat 
er 1,5 meter afstand gehouden 
kan worden. Ook zijn waar nodig 
plexiglas schermen geplaatst en er 
staan hygiënezuilen. Verder gelden, 
zowel voor medewerkers als be-
zoekers, de landelijke maatregelen 
van het RIVM: kom niet bij ziekte 
of verkoudheid van uzelf of iemand 

binnen uw huishouden, schud geen 
handen, houd 1,5 meter afstand, 
nies en hoest in de elleboog, ge-
bruik papieren zakdoekjes en was 
regelmatig uw handen.

Sociale Dienst Drechtsteden 
weer volledig open 

De heer Bert van der Linden ontving een Koninklijke onderscheiding voor 
zijn jarenlange inzet in allerlei vrijwilligersfuncties voor gymnastiekvereniging 
O&O. 

Koninklijke onderscheiding 
uitgereikt bij O&O
Tijdens een bijzondere bijeenkomst 
van gymnastiekvereniging O&O  
(Oefening en Ontspanning) kreeg de 
heer G.H. (Bert) van der Linden dins-
dag 30 juni een Koninklijke onder-
scheiding uitgereikt door burgemees-
ter Heijkoop. Hij werd benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Decennia actief in 
verschillende functies
Al sinds de jaren 60 is de heer Van 
der Linden vrijwilliger bij O&O in 
Zwijndrecht. Hij was assistent-trainer, 
bestuurslid, jurylid, lid van de tech-
nische commissie, medeorganisator 
van jaarlijkse verenigingsactiviteiten 
en lid van de jubileumcommissie 
bij verschillende lustrumvieringen. 
Sinds 2013 is hij als penningmeester 
voor de Stichting Oefening en Ont-
spanning medeverantwoordelijk voor 
het beheer van de eigen turnaccom-
modatie met alle turntoestellen.

Jeugd
Bij alles wat hij doet, is zijn doel dat 
vooral de jeugd de kans krijgt om 
op een verantwoorde wijze te kun-

nen sporten. De heer Van der Linden 
zet zich ‘onzichtbaar’ in en voert alle 
taken onvermoeibaar, zorgvuldig en 

met respect voor iedereen uit. Voor 
O&O is hij dan ook van onschatbare 
waarde. 

Jaarstukken vastgesteld
Voor de jaarstukken in één oogop-
slag kijkt u op pagina 8 van deze 
uitgave. De jaarstukken 2019 en de 

Kadernota 2021 zijn op 6 juli door 
de gemeenteraad vastgesteld.
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De Kerkstraat is een prima recre-
atieplek. Maar vanwege de co-
ronacrisis en daardoor de afname 
van het aantal ontspanlocaties in 
Ambacht, neemt de drukte in de 
straat wel toe. 

Op zich is dat natuurlijk goed, 
maar wij verzoeken u wel meer 
rekening met elkaar te houden. 
Graag vragen uw aandacht voor 
het volgende, met het verzoek ook 
uw kinderen erop te wijzen.

• Gooi afval in de aanwezige 
afvalbakken of neem het mee 
naar huis.

• Houd andermans eigendom-
men, zoals steigers en bootjes, 

heel. Meld eventuele schade 
via de steigervereniging.

• Ga niet op steigers of bootjes 
zitten, er is al schade gecon-
stateerd.

• Spring niet vanaf het brugge-
tje in het Waaltje, er is name-
lijk ook vaarverkeer.

• Houd rekening met omwo-
nenden en veroorzaak geen 
geluidsoverlast, zoals ge-
schreeuw en/of harde muziek.

• Komt u niet uit één gezin, 
houd dan 1,5 meter afstand.

Wanneer we ons hier allemaal aan 
houden, blijft recreëren in de Kerk-
straat voor iedereen fijn. Alvast 
dank u wel.

Houd rekening met elkaar!

Gewoon Ambacht

Drukte in de Kerkstraat neemt toe

Plastic, blik en drinkpakken 

Deze week vragen we uw aandacht 
voor het scheiden van plastic, blik 
en drinkpakken (PBD). In Hendrik-
Ido-Ambacht wordt 8 kilo PBD in-
gezameld per inwoner per jaar. Ge-
middeld gooit een inwoner jaarlijks 
nog 27 kilo in de ondergrondse 
restafvalcontainer. Dat is zonde!

PBD in restafval kost geld
Voor het PBD dat in de onder-
grondse restafvalcontainer wordt 
gegooid, betalen we € 121,29 per 
ton aan verwerkingskosten. Als het 
gescheiden wordt ingezameld, kost 

het maar € 87,50 per ton om te 
verwerken. Bovendien ontvangen 
we van de verpakkende industrie 
een inzamelvergoeding van € 261 
per ton. Goed scheiden loont dus! 
Alleen door afval goed te scheiden 
kunnen we de kosten van onze 
afvalinzameling verlagen. En goed 
gescheiden PBD-afval kan gerecy-
cled worden als broodtrommels, 
bermpaaltjes, nieuwe blikjes, pen-
nen, emmers en meer.

Wat mag er in de plastic zak?
Behalve plastic verpakkingen (zo-

als plastic flessen, flacons, folies 
en zakken) mogen ook metalen 
verpakkingen (zoals drinkblikjes 
en conservenblikken) en dranken-
kartons (zoals van sappen en zui-
vel) in de PBD zak. Meer informatie 
leest u op hvcgroep.nl/plastic.

Begin vandaag nog met goed PBD 
scheiden. Haal uw gratis PBD-zak-
ken op bij het gemeentehuis of be-
stel ze gratis via de webshop van 
HVC webshop.hvcgroep.nl. 

‘Samen halen we eruit wat erin zit’. 

Beter scheiden, minder afval

Afval

8%  Restafval
34%  GFT-E
19%  Overig
12%  Plastic, blik en 
 drinkpakken
9%  Luiers
9%  Papier en karton
6%  Textiel
3%  Glas

In Hendrik-Ido-Ambacht 
gooien we nog te veel 

grondstoffen die we 
kunnen recyclen in 

de restafvalzak! Gemiddeld is 92% van elke afvalzak 
gevuld met grondstoffen. Door 
beter te scheiden, hebben we 
minder afval en minder kosten!

Het echtpaar Van der Waard-Van der Meer was op 30 maart jl. 65 jaar ge-
trouwd. Burgemeester Jan Heijkoop kon vanwege de coronacrisis niet eerder 
langsgaan, maar op woensdag 1 juli feliciteerde hij het echtpaar alsnog met 
hun briljanten huwelijk. Het echtpaar heeft twee kinderen, vijf kleinkinderen 
en zes achterkleinkinderen.

Het echtpaar Forsten-Van der Werff was op 1 juli jl. 65 jaar getrouwd. Reden 
voor burgemeester Jan Heijkoop om hen op die dag te feliciteren met hun 
briljanten huwelijk. Het echtpaar heeft drie kinderen, drie kleinkinderen en 
één achterkleinkind.

Vorige week verscheen de eerste nieuwsbrief van Duurzaam Ambacht. Wethouder Ralph Lafleur (Duurzaamheid): 
“Via deze nieuwsbrief wisselen we informatie uit met elkaar vanuit de vraag: ‘Hoe kunnen we Ambacht duur-
zamer maken?’ Ik hoop dat u wat hebt aan de eerste editie en dat meer mensen mee gaan doen aan het 
duurzaam netwerk.” Wilt u de nieuwsbrief ontvangen, vul dan uw naam en e-mailadres in het formulier via  
www.bit.ly/DuurzaamAmbachtnb. 
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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*

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Datum activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Adres omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Adres omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Adres omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Schildmanstraat/Hoge Kade het plaatsen van een bouwdepot t.b.v. gassaneringsproject 6 juli 2020 tot 26 maart 2021 29 juni 2020

Ambachtsezoom kavel E plaatsen bedrijfsverzamelgebouw bouwen, uitweg maken, hebben of veranderen 26 juni 2020

Burgemeester van Akenwijk 2 herbouw camperstalling bouwen, planologisch afwijken 3 juli 2020

Zilverreiger 47 bouwen pool-house  3 juli 2020

Veerweg 12/ Noordeinde 1 inpandige activiteiten  3 juli 2020

Thorbeckestraat 41 plaatsen serre  30 juni 2020

De Touwbaan 11 plaatsen dakkapel voorzijde bouwen 30 juni 2020

Vrouwgelenweg 80 bouwen vrijstaande woning bouwen, planologisch afwijken 29 juni 2020

Ter Spillstraat 5 plaatsen dakkapel voorzijde bouwen 29 juni 2020

Noordeinde 123 maken uitweg uitweg maken, hebben of veranderen 1 juli 2020

Vrouwgelenweg 96 bouwen vrijstaande woning bouwen, planologisch afwijken 26 juni 2020

Zilverreiger 31 verbreden bestaande uitweg uitweg maken, hebben of veranderen 1 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. 


