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Goed nieuws, want de Zomerdag on 
Tour 2021 op zaterdag 28 augustus 
gaat door. Het kabinet heeft beslo-
ten dat kleinschalige evenementen 
zijn toegestaan.

Tijdens de Zomerdag on Tour opent 
een groot aantal verenigingen en 
niet-commerciële organisaties tus-
sen 10.00 uur en 16.00 uur hun deu-
ren. U kiest zelf bij welke deuren u 
naar binnen wilt gaan en op welk 
moment.

Toegangsbewijs
Bent u van plan om een van de deel-
nemende verenigingen of organisa-
ties te bezoeken? Dan vragen wij u 
om (per huishouden) bij iedere loca-
tie uw contactgegevens in te vullen 
op het tweedelige toegangsbewijs 
dat voor u klaar ligt. Het deel met 
uw persoonlijke gegevens scheurt of 
knipt u af en doet u in een doos 
op de locatie. De andere helft is uw 
toegangsbewijs.

Bron- en contactonderzoek
Uw persoonlijke gegevens worden 
alleen bewaard voor een eventueel 
bron- en contactonderzoek van de 
GGD. Alle formulieren worden na 10 
dagen vernietigd. Wanneer u geen 
formulier (toegangsbewijs) wilt in-
vullen, wordt u de toegang gewei-
gerd. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Deelnemers
Wij wensen u veel plezier op de Zo-
merdag on Tour. Een overzicht van 
de deelnemende verenigingen en 
organisaties vindt u op:
www.h-i-ambacht.nl/zomerdag.

Disclaimer
Tijdens de Zomerdag on Tour 
hanteren wij de regels van de 
Rijksoverheid/het RIVM. Indien 
de maatregelen om verspreiding 
van het virus tegen te gaan, 
rond of op zaterdag 28 augus-
tus 2021, zijn aangescherpt, zijn 
deze regels leidend. Dit kan 
betekenen dat de Zomerdag on 
Tour niet door kan gaan.

Burgemeester Jan Heijkoop opende de foto-expositie in de Dorpskerk. Vlak 
achter de burgemeester staat Fleur Stolk. Links staan Nick Koole en Manon 
van Beek.

Expositie in de Dorpskerk

Zomerdag on Tour 2021
gaat door

HVC afval-app helpt bij 
scheiden

Win met uw zomerfoto!

Foto’s van Fleur met veel kleur

Nog steeds komen veel herbruikbare 
materialen terecht in het restafval. En 
dat is zonde. De HVC afval-app helpt!

Door afval goed te scheiden, blijven 
waardevolle grondstoffen behouden 
zodat er weer nieuwe producten van 
kunnen worden gemaakt. Het is niet 
altijd direct duidelijk in welke bak het 
afval mag, maar de HVC-app helpt u 
hierbij. In de afvalwijzer van de HVC-

app staan ruim 1.000 producten, in 
één oogopslag ziet u waar het bij 
hoort.

Hoe werkt het?
Heel simpel. Maak een foto van een 
product of scan de barcode. U krijgt 
daarna meteen advies in welke bak 
of container het hoort. Download de 
HVC-app in de app-stores van iPhone 
en Android.

Deze zomer verloten we maar liefst 
21 prijzen voor leuke, opvallende, 
grappige, mooie of lieve foto’s van de 
zomer 2021 in Hendrik-Ido-Ambacht.

Laat zien hoe uw zomer in Hendrik-
Ido-Ambacht eruitziet en win mis-
schien ook één van de prijzen! De 
eerste inzendingen zijn inmiddels bin-

nen. Meedoen kan tot en met dinsdag 
31 augustus 2021. Mail uw foto(‘s) 
naar devolgerlanden@h-i-ambacht.nl 
of zet ze op social media met #zo-
merinambacht.

Voorwaarden
De foto(‘s) die u instuurt, moet(en) 
gemaakt zijn in Hendrik-Ido-Ambacht. 

Alle voorwaarden en vragen bij deze 
Zomer in Ambacht-actie zijn te vinden 
op www.hier-in-ambacht.nl. Op deze 
website vindt u ook alle ingezonden 
foto’s. In september maken we de 
winnaars van de prijzen bekend!

Fleur Stolk (16) uit Ambacht is een 
creatieve duizendpoot met fotografie 
als serieuze hobby. Op vrijdag 20 au-
gustus hield ze in de Dorpskerk haar 
eerste foto-expositie. Burgemeester 
Jan Heijkoop deed de opening.

Tijdens de foto-expositie toonde 
Fleur acht foto’s. Recent volgde ze 
een fotoworkshop in Zwijndrecht. 
“Vijf avonden lang mochten we foto’s 
maken en leerden we veel over foto-
grafie”, vertelt ze met een aansteke-
lijk enthousiasme. “De eindopdracht 
was het organiseren van een eenma-
lige foto-expositie, met alles erop en 
eraan. Samen met medecursisten Ma-

non van Beek (20) en Nick Koole (31) 
kwam ik uiteindelijk in de Dorpskerk 
terecht. Met hulp van de burgemees-
ter. Ik mocht een foto van hem ma-
ken en toen bood hij spontaan aan 
mee te denken over een locatie voor 
de expositie. Erg leuk.”

Instagram
Ondanks haar jeugdige leeftijd, weet 
Fleur precies wat ze wil. Na het be-
halen van haar VMBO-diploma start 
ze binnenkort met de opleiding tot 
interieuradviseur en maakt ze serieus 
werk van haar fotografiehobby. Intus-
sen leeft ze zich met haar foto’s uit 
op Instagram (fleur_stolk_fotografie), 

ontwierp ze haar eigen logo en werkt 
ze aan het bouwen van een website.

Eigen zaak
Gewapend met haar spiegelreflexca-
mera fietst Fleur regelmatig door Am-
bacht: “Ik word rustig van fotografe-
ren. Als ik vrij ben, rijd ik door het 
oude deel, langs de Waal en in de 
parken. Ik fotografeer het liefst men-
sen en de kleurrijke natuur en laat 
alles zo levensecht mogelijk zien. 
Dat is mijn stijl, ja. Misschien begin 
ik ooit een eigen zaak. Een interieur-
winkel of als fotograaf. Of allebei, ik 
kan nu nog niet kiezen.”
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Werk in de wijk

 Ambachtsezoom: bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark.

 Eind december 2021.

 Inrichten Waterbusplein,
 tot voorjaar 2022

 Werkzaamheden Van Assen-
delftgaarde en de Halfweg, 
project Kruiswiel fase 3,

 12 april tot 2e week oktober 
2021

 Warmoeziershof; bestratings-
werkzaamheden;

 start 2e week juni - eind okto-
ber 2021; de werkzaamheden 
worden gefaseerd uitgevoerd 
en de woningen zijn bereik-
baar met loopschotten.

 Afsluiting rotonde
 Antoniuslaan;

 26 juli t/m 1 september 2021; 
afgesloten voor alle verkeer; 
bebording ter plaatse aanwe-
zig; omleidingsroute voor de 
bus wordt aangegeven; halte 
Hoge Kade wordt verplaatst.

 Overige werkzaamheden,
 op diverse plaatsen:

• Veegwagen, maaien en schof-
felen in hele gemeente, door-
lopend;

• 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, woonrijpmaken- 
t/m december 2021;

• De Straatjes, bouwrijpmaken 
t/m december 2021;
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Het echtpaar Van den Berg-De Ronde was op 18 augustus vijftig jaar ge-
trouwd. Burgemeester Jan Heijkoop heeft hen op die dag persoonlijk gefeli-
citeerd met hun gouden huwelijk.

Het echtpaar Rozema-Thomassen was op 20 augustus vijftig jaar getrouwd. 
Een gouden huwelijk dus. Reden voor burgemeester Jan Heijkoop om hen op 
deze dag persoonlijk te feliciteren.

20 se
p

t

Om 20.00 uur
Commissie WOS
Online te volgen 

21 se
p

t

Om 20.00 uur 
Commissie RZ -
De Volgerlanden
Online te volgen

22 se
p

t

Om 20.00 uur
Commissie ABA -
Financiën
Online te volgen

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

Agenda

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Collecte
Er zijn deze week geen
collectes.

Maak uw afval recycleklaar
Uw plastic verpakkingen, blikken en 
drinkpakken zijn waardevol. Zeker 
als u ze goed verzamelt in de plastic 
zak.

Want hoe beter u uw afval scheidt, 
hoe meer verpakkingen een tweede 
leven krijgen als grondstof voor nieu-
we producten en verpakkingen.

Halfvolle verpakkingen kunnen veel 
problemen opleveren bij de verwer-
king. Daarom: maak ze leeg, haal ze 
los, druk ze plat. Dan haalt u alles 
eruit, nemen ze minder plek in én zijn 
ze recycleklaar. Kleine moeite, groot 
verschil!

Bekijk de tips op www.recycleklaar.nl.

Ambacht Actief-app zet 
activiteiten op de kaart

Spelen in De Laantjes

Echtpaar Van den Berg-
De Ronde 50 jaar getrouwd

Echtpaar Rozema-Thomassen
50 jaar getrouwd

Met de Ambacht Actief-app vindt u 
heel gemakkelijk vrijwilligerswerk én 
activiteiten op het gebied van zorg, 
welzijn, recreatie en bewegen. Down-
load de app voor iPhone en Android.

De Ambacht Actief-app biedt een 
overzicht van het uitgebreide activi-
teitenaanbod. Voor jong en oud, met 
of zonder fysieke beperking. Ontdek 
wat u graag doet, leg nieuwe contac-

ten en blijf actief. De app bevat ook 
een overzicht van organisaties die op 
zoek zijn naar vrijwilligers. Er zijn tal 
van vacatures die passen bij uiteen-
lopende interesses en mogelijkheden. 
Denk aan het bieden van hulp, on-
dersteuning of gewoon een luisterend 
oor. U vindt eenvoudig een vrijwilli-
gersklus bij u in de buurt. Kijk ook 
eens op www.h-i-ambacht.nl/actief en 
download de app.

Het nieuwe dorpje ‘De Laantjes’ in 
de wijk De Volgerlanden krijgt vier 
speeltuinen. Eerder is door bewoners 
gestemd op de mogelijke activiteiten.

Uit alle stemmen ontstond een top 5 
aan wensen. Deze vijf wensen zijn, zo 
divers mogelijk, toegepast in de ont-
werpen. De (toekomstige) bewoners 

mogen nu stemmen op de ontwerpen 
van de eerste twee speeltuinen. De 
speeltoestellen zullen aan de kassen 
herinneren, die vroeger in dit gebied 
stonden.

Online stemformulier
De bewoners die hun sleutel al heb-
ben of krijgen in het dorpje De Laan-

tjes mogen stemmen op de speeltuin 
van hun voorkeur. Het stemfor-
mulier is te vinden op de website 
van Project De Volgerlanden via 
www.devolgerlanden.nl/spelen.

Stemmen kan tot en met maandag 6 
september 2021.
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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.fixi.nl

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

Nieuwe aanvragen*
Rijksweg A16 (77-BP Tankstation Sandelingen WZ), intern verbouwen BP-shop en wijzigen 
gevels en reclame-uitingen.

Verleende omgevingsvergunningen**
Hark 17, plaatsen dakkapel/voorzijde | De Panneboeter 17, plaatsen dakkapel/voorzijde.

Besluit verlenging beslistermijn**
Op  16 augustus 2021 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de 
aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie Nibbelinkstraat 51, ingediend op 25 juni 
2021 voor het plaatsen van een erfafscheiding, te verdagen tot uiterlijk 5 oktober 2021.

Verleende besluiten**
Sandelingenstraat 48, exploiteren van restaurant Mandarijn City en schenken van alcoholi-
sche dranken en plaatsen van twee speelautomaten bij restaurant Mandarijn City | diverse 
plaatsen in de gemeente, organiseren van de Zomerdag on Tour | Rossenburgpad 10, 
wijzigen van leidinggevenden op de exploitatievergunning en de vergunning Alcoholwet bij 
Happy Italy.

* 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 vra-
gen? Neem dan gerust contact op met de afdeling Beheer Openbare Ruimte (team vergun-
ningverlening en handhaving) via telefoonnummer 14 078.

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.

Autobandensteker gezocht!
Wie weet meer over de ‘serie-auto-
bandensteker’ in Zwijndrecht en Hen-
drik-Ido-Ambacht? De politie is drin-
gend op zoek naar meer informatie.

In de afgelopen anderhalve maand 
hebben we in Zwijndrecht en Hendrik-
Ido-Ambacht tientallen meldingen ge-
kregen van lek gestoken autobanden. 

Dit is natuurlijk ontzettend vervelend 
voor de auto-eigenaren. Helaas heb-
ben we nog geen zicht op wie de 
banden lek steekt en waarom. Wel 
gaan we ervanuit dat dit steeds de-
zelfde dader is en dat deze persoon 
’s nachts actief is.

We zijn hard op zoek naar de dader. 

Om deze persoon te vinden, zijn we 
op zoek naar meer informatie. Daar-
om zijn alle tips van omwonenden 
welkom! Woont u in Hendrik-Ido-
Ambacht of Zwijndrecht en is u iets 
opgevallen? Hebt u camerabeelden of 
tips? Dan horen we dit graag! Grijp 
niet zelf in, maar neem contact op 
met ons via 112 of 0900-8844.

Officiële publicaties


