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Verkeersregelaars op de Zomerparkdag
“Vriendelijk blijven is onze basis”
Zomerparkdag. Feest in Ambacht.
Maar stel: je gaat zaterdag 27 augustus op bezoek bij je moeder in
het centrum. En je rijdt tegen een
wegversperring aan. Gelukkig zijn er
dan verkeersregelaars die je op weg
helpen. Met een vriendelijk woord.
De verkeersregelaars van de Stichting Verkeersregelaars Hendrik-IdoAmbacht weten wat ze te doen staat
tijdens de Zomerparkdag op zaterdag 27 augustus. Hun belangrijke
taak begint om 7.00 uur en eindigt
om 18.30 uur. “Een lange en intensieve dag”, zegt vrijwilliger en stichtingssecretaris Liesbeth van Beuzekom, die de dag zelf ook actief is.
“We leggen steeds vriendelijk uit dat
er een groot feest in de gemeente
is. En ook vertellen we hoe iemand
op de plaats van bestemming komt.
Over het algemeen accepteren mensen het wel. En heel soms niet en
reageert iemand agressief, maar ook

dan blijven we vriendelijk. Meestal
trekt zo iemand wel bij.”
Blije, gezellige mensen
De Stichting Verkeersregelaars Hendrik-Ido-Ambacht bestaat volledig
uit vrijwilligers en regelt het verkeer
alleen bij evenementen. Dus ook bijvoorbeeld op Koningsdag of bij een
Inner Circle Run. Liesbeth: “We putten uit een pool van ongeveer 30 vrijwilligers. Per evenement bekijken we
wie waar gaat staan. Maar vaak doen
we meer: zo helpen we bij de Zomerparkdag bijvoorbeeld ook bij het
verdelen van de kramen op de markt
en het veilig kunnen oversteken naar
het Louwersplein. Het is hartstikke
leuk werk, want je ontmoet voornamelijk blije, gezellige mensen.”
Wie een keer mee wil helpen in het
team verkeersregelaars in Ambacht
kan een mail sturen naar
secretaris@verkeersregelaarhia.nl.

Vragen en antwoorden op
www.h-i-ambacht.nl/noodopvang

Informatie over opvang
Weteringsingel
Onlangs maakten we bekend dat
we positief reageren op de vraag
van Rijksoverheid om tijdelijk huisvesting te bieden aan mensen die
asiel in Nederland willen aanvragen.
“Daar krijgen we veel reacties op.
Positieve, maar het is ook duidelijk
dat sommigen zich zorgen maken”,
zegt burgemeester Jan Heijkoop.
“Naar mijn idee ten onrechte. In
2015 boden we vluchtelingen in
diezelfde zaal onderdak, dat ging
in goede harmonie en ik heb er
alle vertrouwen in dat dat ook deze
keer gebeurt. Een journalist liet me
vandaag nog weten dat ze het opvallend vond dat ze geen wanklank

hoorde tijdens een rondgang door
de wijk. Dat vat ik op als compliment aan Ambacht.”
Toch begrijpt de burgemeester wel
dat sommigen nog vragen hebben: “Natuurlijk sluiten we onze
oren niet voor die geluiden uit de
samenleving. Daarom hebben we
aan de hand van die reacties vragen en antwoorden geplaatst op
www.h-i-ambacht.nl/noodopvang.”
Wie informatie mist, kan mailen
naar communicatie@h-i-ambacht.nl.
“Doe dat vooral”, roept de burgemeester op: “Alleen als we weten
wat u wil weten, kunnen we u goed
informeren.”

Winnen met uw zomerfoto
Deze zomer verloten we vijf prijzen
voor leuke, opvallende, grappige,
mooie of lieve foto’s van de zomer
2022 in Hendrik-Ido-Ambacht. Laat
zien hoe uw zomer in Hendrik-IdoAmbacht eruitziet en win misschien
ook één van de prijzen!

ber 2022. Het insturen van foto’s
kan op verschillende manieren. U
kunt uw foto of foto’s mailen naar
hier.in.ambacht@gmail.com of deel
de foto via social media met
#zomerinambacht bij het bericht.

Over de actie
Inzenden
De foto die u instuurt, moet gemaakt
Meedoen kan tot en met 2 septem- zijn in Hendrik-Ido-Ambacht. Alle

voorwaarden en vragen bij deze Zomer in Ambacht-actie zijn te vinden
via www.hier-in-ambacht.nl. Via deze
website worden ook de ingezonden
foto’s getoond. In september maken
we de winnaars van de prijzen bekend!

@gemeentehia
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Agenda
van 10.00 - 17.00 uur
Zomerparkdag

Meer informatie over de
activiteiten kunt u vinden
op www.h-i-ambacht.nl

Collecte
Er zijn deze week geen
collectes.

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
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Werk in de wijk

Preventie

Doortrappen - Veilig fietsen
tot je 100ste
Wilt u vrolijk, gezond en fit blijven
doortrappen op de fiets? Kom naar
de kick-off op donderdag 25 augustus bij het Baxhuis, Hoge Kade
58. Maak kennis met het programma Doortrappen en laat u informeren over de vervolgbijeenkomsten
die starten vanaf 8 september.
Wethouder Oelfke-ten Seldam van
verkeer opent het programma om
09.30 uur.

22 september:
Interactieve verkeersquiz
(Wielstaete)
6 oktober:
Fysio-oefeningen (Baxhuis)
20 oktober:
Verkeerskennis medicijnenvoorlichting (Baxhuis)

3 november:
Het programma bestaat uit een Serious Game - afsluiting met hightea (Wielstaete)
aantal activiteiten:
25 augustus:
Kick-off en kennismaking met kof- Inschrijven kan via:
fie/thee/gebak (Baxhuis)
www.hi5ambacht.nl of per e-mail
naar sarena@hi5ambacht.nl.
8 september:
U kunt ook bellen naar 078-7370054.
Behendigheidsparcours Fietscheck
bij (Baxhuis)
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Ambachtsezoom: bouw- en
woonrijp maken toekomstig
bedrijvenpark
tot medio 2022

•

Inrichten Waterbusplein:
tot herfst 2022
Hark: definitieve bestrating
(gefaseerd) westelijke rijbaan
met nieuwe aansluiting op
Jacobuslaan
t/m 22 juli.

•

Overige werkzaamheden,
op diverse plaatsen:
het reguliere onderhoud
aan de groenvoorzieningen
uitvoeren, zoals schoffelen,
maaien en randsnoei bij
heesterbeplantingen;
doorlopend
het snoeien van bomen
door de hele gemeente; de
werkzaamheden lopen door tot
10 december 2022

Meer weten over welzijn, zorg, opgroeien,
opvoeden of werk en inkomen?
www.sociaalwijkteamambacht.nl • 078 682 2416

Officiële publicaties
Sinds vorig jaar publiceren alle overheidsinstanties hun officiële bekendmakingen via een website en/of een e-mailalert. Ook de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht werkt tegenwoordig op
deze manier. Dus gaan uw buren verbouwen of wordt er een boom gekapt? Blijf op de hoogte van alles wat er in uw buurt gebeurt, zoals evenementen, kap- en bouwvergunningen,
verkeersbesluiten en nieuwe of gewijzigde wetgeving. Ga naar https://bit.ly/OffPubHIA of maak gebruik van de handige e-mailservice. Als extra service naar u als inwoner blijven we een
verkorte versie wekelijks publiceren op de gemeentepagina’s in deze krant.
LET OP! Binnenkort treedt de Omgevingswet in werking. Past uw initiatief/(bouw)plan niet binnen het huidige bestemmingsplan? Dan adviseert de gemeente u in de meeste gevallen
om vanaf 1 juli 2022 tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet een aanvraag uitgebreide procedure omgevingsvergunning te volgen (in plaats van een aanvraag voor een
bestemmingsplanwijziging). Zo voorkomt u vertraging en extra kosten. Vragen? Neem gerust contact op met team Ruimtelijke Ordening van de gemeente via telefoonnummer 14078.
Verleende besluiten APV en bijzondere wetten**
Vrouwgelenweg, maken van een huisaansluiting door Oasen NV (verlenging) |
Vrouwgelenweg, maken van een huisaansluiting door NEM BV (verlenging) | Reeweg,
vervangen van midden- en laagspanningskabels ca. door Stedin Netten BV (aangepast) |
Margrietsraat, Marijkestraat, Willem de Zwijgerstraat, 2e verlenging tijdelijke verhuur 79
sloopwoningen.
Nieuwe aanvragen*
De Hooge Donck 16, wijzigen en uitbreiden woning | Paulusweg 145, uitbreiden woning |
Vrouwgelenweg 21, plaatsen berging | Vrouwgelenweg 69, plaatsen veranda | Vrouwgelenweg
83, bouwen woning en maken in-en uitrit | Waelneslaan 4, bouwen berging met veranda |
Jan Wissenslaan 9, realiseren opbouw op dakterras | Zomertaling 69, plaatsen dakkapel.
Verleende omgevingsvergunningen**
van Galensingel 21, verhogen nok en plaatsen dakkapel | Perengaarde 76, realiseren vaste
trap naar zolder | Roemer Visscherhof 54 realiseren nokverhoging met dakkapel / voorzijde.

Verkeersbesluit**
Evertsenstraat, gehandicaptenparkeerplaats | Onderdijkse Rijweg, geslotenverklaring
Onderdijkse Rijweg (Kruiswiel – weggedeelte Burg. Van Akenwijk) | Onderdijkse Rijweg,
instellen fietspad Onderdijkse Rijweg (weggedeelte Burg. Van Akenwijk – Watersnip)
Intrekking verkeersbesluit**
Akkerviool, elektrische laadvoorziening

* 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) 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.

Ingetrokken aanvraag op eigen verzoek
Geertruid Pijnsenhof 24, plaatsen zorgunit in achtertuin, periode 10 jaar.

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

INLOOPPUNTEN ZORG
(zie www.sophia.nl voor openingstijden)

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE
www.fixi.nl
Bij spoed, ook buiten kantoortijden (078) 770 8100

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam
• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam
• Druivengaarde 15, sociaal wijkteam

