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Een betere omgeving zonder zwerfafval
Opruimen tijdens het wandelen
Stefan Koster (37), geboren en getogen in Ambacht, traint al acht jaar
voor de Nijmeegse Vierdaagse. Tijdens zijn dagelijkse wandeltochten
door het dorp probeert hij zoveel
mogelijk zwerfafval in de afvalbak
te gooien om mee te nemen. Dat is
tot corona roet in het eten gooide.

ven veel positieve reacties.”

Inspiratie
“Nu ik meer alert ben op de situatie
zie ik vaker mensen lopen met afvalzakken. Onlangs was er nog iemand
bij de Alblasserdamse brug afval aan
het oprapen. Als ik dat zie word ik
erg blij. Want het is toch fantastisch
Prikkers
dat we elkaar inspireren om samen
“Het is in deze tijd niet zo handig om een betere omgeving te creëren!”
zwerfafval met je blote handen op te
rapen, zeker niet alle mondkapjes en
handschoenen die je overal ziet ligWilt u op de hoogte blijven van
gen. Ik heb contact opgenomen met
nieuws over duurzaamheid?
de gemeente en gevraagd om een
Meld u dan voor onze gratis
afvalprikker. Mijn vader is met mijn
nieuwsbrief: Hierin delen we
twee zoons naar het gemeentehuis
nieuws, tips en inspirerende
gegaan om de prikker op te halen.
initiatieven van Ambachters op
Daar boden ze aan om de kinderen
het gebied van duurzaamheid.
ook twee zakkenhouders, stokken
Ook informeren wij u over bijen hesjes te geven.”
eenkomsten over aardgasvrij
wonen, groepsaankopen en kliPositieve reacties
maatadaptatie. Een mooie kans
“Inmiddels heb ik meerdere rondes
om mee te denken en te doen!
gelopen en ben ik er met de kindeWilt u deze ontvangen? Via
ren ook al een keer op uit geweest.
www.bit.ly/duurzaamhianieuws
‘Wat een ontzettend mooi idee’, zei
meldt u zich eenvoudig aan. U
de oud-burgemeester die ik tegenkunt zich op ieder moment weer
kwam in het dorp. En ook andere
afmelden.
buurtgenoten en voorbijgangers ga-

“Na het interview dat in de nieuwsbrief Duurzaam Ambacht verscheen, heb ik positieve reacties gehad uit mijn
omgeving. Een tip die ik nog wil meegeven aan mensen die ook zwerfafval willen rapen: neem de milieupas
mee zodat u de ondergrondse kliko’s kunt openen tijdens uw wandeling. De prikkers kunt u gratis ophalen bij
het gemeentehuis.”

Ideeën voor Ambachts Lint?
Eind september/begin oktober organiseert ontwikkelaar Blauwhoed een
tweede informatiebijeenkomst over
Ambachts Lint, het nieuwbouwproject
tegenover winkelcentrum De Schoof.
Op de agenda staat het ontwerp van
de openbare ruimte en kunt u bijvoorbeeld meedenken over speelplekken. Ook kunt u aangeven waar
u behoefte aan hebt op het gebied
van mobiliteit. De ontwikkelaar wil
toekomstige bewoners, omwonenden
en ondernemers vroegtijdig betrekken in het proces om er zo voor te
zorgen dat het plan aansluit bij de
lokale behoefte.

Ideeën nu al welkom
Hebt u nu al ideeën die u met Blauwhoed wilt delen? Dan hoeft u niet te
wachten tot de informatieavond. Op
het participatieplatform CitizenLab
heeft de ontwikkelaar een aparte pagina ingericht voor het project Ambachts Lint. Hier staat onder meer
een vragenlijst klaar met vragen over
de inrichting van de openbare ruimte.
Ook kunt u hier uw eigen ideeën en
opmerkingen over het plan plaatsen.
Op www.ambachtslint.nl vindt u de
link naar het participatieplatform.
Ook kunt u zich inschrijven voor de
nieuwsbrief.

Duurzaam

Dag asbestdak,
Hallo klimaatdak
Inwoners met een asbestverdacht
dak ontvingen afgelopen week een
brief over de subsidieregeling “Dag
asbestdak, Hallo klimaatdak” van
de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Laat zien hoe uw zomer in Hendrik-Ido-Ambacht er uit ziet en win één van de 21 prijzen! We verrzamelen de leuke, opvallende, grappige, mooie of lieve foto’s van de zomer van 2021. Kijk op www.hier-in-ambacht.nl voor alle informatie!

van € 250,- wanneer u uw asbestdak vervangt en een groendak realiseert (minimaal 5 m2 dakoppervlak). De gemeente werkt samen
met het bedrijf Groendakcoach
om deze subsidie aan te kunnen
bieden. Er is beperkt geld beschikbaar, dus op = op. Het waterschap
Hollandse Delta heeft ook een
subsidieregeling voor waterinitiatieven waar groene daken onder
vallen. Meer informatie hierover
vindt u op: https://www.wshd.nl/
subsidieregeling-waterinitiatieven.

Asbest brengt gezondheidsrisico’s
met zich mee, daarom willen we
het aantal asbestdaken in Ambacht
terugbrengen naar nul. Daarnaast
benutten we graag de mogelijkheid om deze daken om te vormen
naar groene daken. Groene daken
leveren een belangrijke bijdrage
aan de aanpak van klimaatadaptaMeer informatie
tie en de biodiversiteit.
Om gebruik te maken van de subsidieregeling heeft u de brief van
Subsidieregeling
Om u te helpen in de overgang de gemeente nodig. Heeft u deze
naar een klimaatvriendelijk dak brief niet ontvangen en wel een
kunt u gebruik maken van een sub- asbestdak? Of heeft u nog andere
sidieregeling van de gemeente. De vragen? Dan kunt u een mail stusubsidie bestaat uit een bedrag ren naar m.nuijen@h-i-ambacht.nl
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Om 20.00 uur
Commissie WOS
Online te volgen
Om 20.00 uur
Commissie RZ De Volgerlanden
Online te volgen
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Om 20.00 uur
Commissie ABA Financiën
Online te volgen
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Extra aandacht voor
vandalisme Baxpark
Het Baxpark is het groene hart van
onze gemeente waar je heerlijk kunt
spelen, wandelen, skaten en sporten.
Dat laatste kan bijvoorbeeld bij de
fitnesstoestellen, die goed worden
gebruikt.

Werk in de wijk

daarom de fitnesstoestellen extra in
de gaten.

Betrapt u vandalen op heterdaad?
Meld dit dat meteen via 112 of bij de
wijkagent via 0900 - 8844. Vernielingen bij de fitness-toestellen of ergens
Helaas zijn hier de laatste tijd enkele anders in het Baxpark kunt u melden
toestellen vernield. Handhavers van met de Fixi-app of via www.fixi.nl.
de gemeente en de politie houden

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

Collecte
Er zijn deze week geen
collectes.
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Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook

YouTube

Twitter

Instagram
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Winnaars groendakacties
Voor het tweede jaar op rij organiseerde de gemeente een groendakactie. Wethouder duurzaamheid Ralph Lafleur feliciteerde
onlangs de twee winnaars met tien
vierkante meter groendak.

men in Ambacht. Dat is een prachtig resultaat.”

Een groendak is een plat dak bedekt met (sedum) plantjes. Deze
sedumplantjes beschermen het
dak tegen zonlicht en hoosbuien,
Wethouder Lafleur: “Er is dankzij zorgen voor biodiversiteit en geven
alle deelnemers een flink aantal daken een mooi aanzicht.
vierkante meters groendak bijgeko-
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Ambachtsezoom: bouw- en
woonrijp maken toekomstig
bedrijvenpark.
Eind december 2021.

5

Inrichten Waterbusplein,
tot voorjaar 2022
Werkzaamheden Van Assendelftgaarde en de Halfweg,
project Kruiswiel fase 3,
tot 2e week oktober 2021
Warmoeziershof; bestratingswerkzaamheden;
tot eind oktober 2021; de
werkzaamheden worden
gefaseerd uitgevoerd en de
woningen zijn bereikbaar met
loopschotten.

•

•

•

•
•

Afsluiting rotonde
Antoniuslaan;
26 juli t/m 1 september 2021;
afgesloten voor alle verkeer;
bebording ter plaatse aanwezig; omleidingsroute voor de
bus wordt aangegeven; halte
Hoge Kade wordt verplaatst.
Overige werkzaamheden,
op diverse plaatsen:
Veegwagen, maaien en schoffelen in hele gemeente, doorlopend;
Controle en snoei van alle
bomen: april 2021 - oktober
2022;
Diverse locaties - rijdende
afzetting van GKB in verband
met snoeiwerkzaamheden t/m
september
De Laantjes, woonrijpmakent/m december 2021;
De Straatjes, bouwrijpmaken
t/m december 2021;

Tijdelijke stopverbod
Albert Cuijplaan
Op de Albert Cuijplaan geldt vanaf
maandag 26 juli tot en met 1 september een tijdelijk stopverbod op
de rijbaan. Dit heeft te maken met
de afsluiting van de rotonde Antoniuslaan / Hoge Kade / Burgemeester
Jonkerkade voor werkzaamheden. De
Albert Cuijplaan is ingesteld als route
voor de hulpdiensten.

De maandelijkse test van de alarmeringssirene is op maandag 2 augustus 2021 om 12.00 uur. Kijk op
www.ambachtveilig.nl wat u moet
doen als de sirene op een ander
moment gaat.

Maak uw afval
recycleklaar

Mevrouw Bruggeman-Los neemt haar prijs in ontvangst.

Uw plastic verpakkingen, blikken en
drinkpakken zijn waardevol. Zeker
als u ze inzamelt in de plastic zak.
Want hoe beter u uw afval scheidt,
hoe meer verpakkingen een tweede
leven krijgen als grondstof voor nieuwe producten en verpakkingen.
Halfvolle verpakkingen kunnen veel
problemen opleveren bij de verwerking. Schud, schraap of knijp ze daarom leeg, haal ze eventueel los en druk
ze plat. Zo nemen de verpakkingen
minder plek in én zijn ze meteen recycleklaar. Kleine moeite, groot verschil!
Bekijk de tips op www.recycleklaar.nl

Ook mevrouw Wassink wint een gratis groendak.

via deze wat smallere straat bij een
oproep naar de kazerne op de Krommeweg. Om vertraging te voorkomen
en ervoor te zorgen dat hulpdiensten ongehinderd kunnen doorrijden,
geldt het tijdelijke stopverbod op
de rijbaan van de Albert Cuijplaan.
U kunt uiteraard wel gebruik maken
van de parkeervakken.

Namens de hulpdiensten: hartelijk
Weg vrij voor de hulpdiensten
Ook de brandweervrijwilligers rijden dank voor uw begrip en medewerking!

Officiële publicaties
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Gaan uw buren verbouwen? 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. Hieronder leest u een verkorte versie. Surf voor alle informatie over uw eigen buurt naar https://overuwbuurt.overheid.nl. Ontvang tevens berichten via de
e-mailservice of de app.
Verleende besluiten APV en bijzondere wetten**
Veersedijk 6, toevoegen terras achterzijde Restaurant BAS | Sophiapromenade 9, exploiteren en schenken alcoholische dranken restaurant Phiacore | Vrouwgelenweg, uitbreiding LS-net
door Stedin Netten BV | Vlietlaan, aanleg distributieleiding door Eurofiber Nederland | Landmanshof, leggen laagspanningskabel door Stedin Netten BV | De Noorden, leggen laagspanningskabel door Stedin Netten BV |Sedumweg, aanleg huisaansluiting door Oasen NV |Veersedijk, verwijderen LD-gasleiding door Stedin Netten BV | Noordkade, leggen/verwijderen van
midden-/laagspanningskabels c.a. door Stedin Netten BV
Gewijzigde besluiten APV en bijzondere wetten**
Margrietstraat 2 t/m 20, 1 t/m 43, 22 t/m 62, Marijkestraat 1 t/m 8 en de Willem de Zwijgerstraat 1 t/m 45, wijzigen besluit eerste verlenging tijdelijke verhuur 79 sloopwoningen
Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning*
Noordeinde 22, milieumelding | Guldenweg 26, draagmuur verwijderen | Opvliet 32, realiseren aanbouw / achterzijde | Jan P. Vethstraat 48, realiseren muurdoorbraak in bestaande draagmuur tussen originele woning en bestaande uitbouw
Verleende omgevingsvergunningen**
Guldenweg 26, verwijderen interne constructieve draagmuur /plaatsen dakraam (vergunningvrij) | Hark 3, plaatsen tuinhuis / achtertuin |Kolenboer 9-17 (oneven) Stoelmatter 11-21 (oneven)
Wagenmaker 11-17 (oneven), Scheepssloper 14-20 (even) Bezembinder 1-9 (oneven ) Dorpsomroeper 7-13 (oneven), bouwen 28 huurwoningen (De Straatjes C2.4 Volgerlanden) | Tromplaan
32, plaatsen dakkapel / voordakvlak | Jan P. Vethstraat 48, plaatsen dakkapel / voordakvlak
Besluit verlenging beslistermijn**
Opvliet 32, aanbouw achterzijde woning | Vrouwgelenweg 96, bouwen perceelbrug met toegangspoort | Vrouwgelenweg 108, bouwen perceelbrug

* 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.

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
(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
• Tromplaan 49, sociaal wijkteam

