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We zijn onderweg naar een rook-
vrij Nederland en dus ook naar een 
rookvrij Ambacht. De campagne 
‘Rookvrije generatie’ moet ons land 
de komende jaren volledig rookvrij 
maken.

Inmiddels sluiten steeds meer partij-
en in openbare gebouwen zich aan. 
Zowel binnen als buiten de deur 
verschijnen borden met de tekst 
‘Rookvrij’ en blauwe afbakeningen 
waarbinnen je niet mag roken. Al-
les is erop gericht het roken uit het 
zicht van kinderen te houden, vooral 
omdat is gebleken: zien roken, doet 
roken.

Ontmoedigen
Het gaat volgens verantwoordelijk 
wethouder Steven van Die om ont-
moediging van roken: “We willen 
met z’n allen de verleiding om te 
gaan roken zo klein mogelijk maken. 
Dat roken, ook meeroken, uitermate 
ongezond is, weet inmiddels ieder-
een. Dus maken we bijvoorbeeld 

ook schoolpleinen, speeltuinen en 
andere plekken waar veel kinderen 
komen zo veel mogelijk rookvrij. 
Voor de volgende generatie.”

Binnen én buiten
Alle accommodaties van Stichting 
Cascade, waar ook veel (jonge) kin-
deren komen, sluiten zich graag aan 
bij de campagne ‘Rookvrije gene-
ratie’. “Binnen waren we al langer 
rookvrij”, zegt algemeen teamleider 
Henk Kooiman, “en nu proberen we 
ook buiten, voor de deur, het roken 
te ontmoedigen met een bordje en 
een blauwe, rookvrije zone.”

Wethouder Steven van Die (l) en algemeen teamleider Henk Kooiman van Stichting Cascade maken zich hard voor 
een rookvrij Ambacht.

Op weg naar een rookvrij Ambacht

Let op, de scholen zijn 
weer begonnen
In Ambacht zijn de scholen weer be-
gonnen. Wist u dat direct na de zo-
mervakantie het risico op een ernstig 
ongeluk bij fietsende scholieren van 
12 jaar twee keer zo groot is als in de 

rest van het jaar? Wees dus wat ex-
tra alert in het verkeer en matig waar 
nodig uw snelheid. Zo beginnen we 
weer veilig aan een nieuw schooljaar 
voor onze kinderen.

Van de Nederlandse bevolking 
van 18 jaar en ouder rookt in 
2020 een vijfde (20,2%). Een 
roker is iemand die aangeeft 
dat hij of zij (weleens) rookt. 
Van de volwassen bevolking 
rookt 14,9% dagelijks. Er roken 
meer mannen dan vrouwen. 

Prik tegen corona in 
uw buurt
De vaccinatiebus komt naar Ambacht. 
Op maandag 13, dinsdag 14 en 
woensdag 15 september kunt u gra-
tis en zonder afspraak langskomen 
bij de vaccinatiebus die geparkeerd 

staat aan de Hoge Kade 60. Tussen 
12:00 – 20:00 uur is de bus geopend 
en kunt u vragen stellen of een prik 
halen. Neem wel een geldig rijbewijs 
of paspoort mee.

Opening vernieuwd skatepark
Veel skaters, steppers en BMX’ers 
onder ons weten het al: het skate-
park in het Baxpark is vernieuwd. 
Op zaterdag 25 september gaat het 
nieuwe park officieel open.

Van 12.00 en 17.00 uur zijn er de-
mo’s, skateclinics en wedstrijdjes. 
Houd de kanalen van de gemeente 
in de gaten voor meer informatie 
over het programma. In gesprek met 
jongeren is er een nieuw uitdagend 

parcours aangelegd voor beginners 
én gevorderden. Volgens wethouder 
Steven van Die levert de toeganke-
lijkheid van de skatebaan een be-
langrijke bijdrage aan de gezondheid 
van de jeugd in Ambacht: “De coro-
natijd heeft nog eens onderstreept 
hoe belangrijk sporten, bewegen en 
ontmoeten is. Dat zie je ook terug in 
hoe goed het nieuwe park gebruikt 
wordt. De jongeren hebben samen 
met ons het nieuwe park ontworpen. 

Ze kunnen nu genieten van alle ele-
menten waar zij zelf voor gekozen 
hebben.”

Het nieuwe skatebare landschap 
biedt meer ruimte en mogelijkheden 
om los te gaan met je skatebord, 
inline skates, stuntstep of BMX. Het 
skatepark is mede mogelijk gemaakt 
door een financiering van de Stich-
ting CAI-fonds. 
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20 se
pt

Om 20.00 uur
Commissie WOS
Online te volgen 

21 se
pt

Om 20.00 uur 
Commissie RZ – 
De Volgerlanden
Online te volgen

22 se
pt

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

De maandelijkse test van de alar-
meringssirene is op maandag 6 sep-
tember 2021 om 12.00 uur. Kijk op 
www.ambachtveilig.nl wat u moet 
doen als de sirene op een ander 
moment gaat.

Collecte
Er kan gecollecteerd worden 
door KWF Kankerbestrijding van 
6 t/m 11 september 2021.

Werk in de wijk
Zomerdag on Tour 2021

 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 oktober 2021; de

 werkzaamheden worden 
gefaseerd uitgevoerd en de 
woningen zijn bereikbaar met

 loopschotten.
 

 Afsluiting rotonde Antonius-
laan; 26 juli t/m 1 september 
2021; afgesloten voor alle

 verkeer; bebording ter plaatse 
aanwezig; omleidingsroute 
voor de bus wordt aangege-
ven; 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, woonrijpmaken- 
t/m december 2021;

• De Straatjes, bouwrijpmaken 
t/m december 2021;
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2

3

4
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Wilt u meer weten over zonnepanelen? De ge-
meente biedt gratis voorlichting en advies aan 
alle ondernemers en eigenaren van bedrijfspan-
den in Ambacht met een dak dat geschikt lijkt 
voor zonnepanelen.

Na een uitgebreid en online adviesgesprek weet 
u wat er op het dak past, wat het kost én wat 
het oplevert. U ontvangt uiteindelijk een aan-
trekkelijk voorstel op basis van collectieve in-
koop door de onafhankelijke Stichting Energieke 
Regio, onze samenwerkingspartner voor deze 
actie.

Vrijblijvend
Het advies is vrijblijvend. U bent op geen en-
kele wijze verplicht om een vervolgadvies van 
hen af te nemen.  De kosten voor het eventuele 
vervolgtraject, met bijvoorbeeld een subsidie-
aanvraag en/of verdere advieskosten voor de 
plaatsing van zonnepanelen, zijn wel voor uw 
rekening.

Wilt u gebruikmaken van 
het adviesaanbod?
Misschien zijn zonnepanelen wel wat voor u! 
Meld u zich nu aan via energiekeregio.nl/drecht-

steden. Het aantal adviezen is beperkt en OP 
= OP.

Gratis onafhankelijk advies zonnepanelen

Ondernemers

Het dak van Locus People aan de Reeweg in Hendrik-Ido-Ambacht

Burgemeester Heijkoop en wethouder Steven van Die in gesprek met be-
stuursleden van korfbalvereniging DVS’69.

Wethouder Steven van Die toonde tijdens de Zomerdag on Tour 
zijn basketbalkunsten.

Vanwege de coronamaatregelen was er dit jaar geen traditionele Zomer-
parkdag mogelijk. In plaats daarvan vond op zaterdag 28 augustus de 
Zomerdag on Tour plaats. We zijn blij met en trots op de inzet van alle deel-
nemende verenigingen en organisaties. Dankzij al onze vrijwilligers houden 
we Hendrik-Ido-Ambacht levendig.
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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

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.

Nieuwe aanvragen*
Beatrixsingel 14, realiseren nokverhoging (achterzijde en dakkapel voorzijde) | Pookstok 10, vervangen bestaande berging | Pookstok 12, vervangen bestaande berging.

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning op eigen verzoek**
Barbeel 1, plaatsen 5 hardhouten palen | Laagland 19, plaatsen airco zijmuur.

Verleende omgevingsvergunningen**
Dreef 24, plaatsen zonnepanelen zijgevel | Rijksweg A16 (77-BP tankstation Sandelingen WZ), BP-shop ombouwen naar AH to go, intern verbouwen shop en wijzigen gevels en 
reclame-uitingen | Spade 24, plaatsen dakkapel voordakvlak.

Verleende besluiten**
Onderdijkse Rijweg, leggen van 1 laagspanning elektrakabel voor bouwaansluiting | Spade, leggen van 1 laagspanning elektrakabel voor bouwaansluiting | Van Kijfhoekstraat, 
leggen van 1 laagspanning elektrakabel voor bouwaansluiting | Sandelingenpark en Achterambachtseweg, organiseren 3e Lucrasoft HIAthlon.

* 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.
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Bussen Qbuzz rijden weer 
‘normaal’
Sinds 29 augustus rijden de bussen van 
Qbuzz weer zoals voor de zomervakantie. 

De wijzigingen op een rij 
- Lijn 191 rijdt weer. 
- Lijn 192 rijdt weer. 

- Lijn 387 gaat weer vaker rijden. 
- Lijn 416 gaat in de ochtendspits   
 weer vaker rijden.
- LET OP! De MerwedeLingelijn 
 vertrekt op station Geldermalsen 
 vanaf spoor 7. 

iinnllooooppoocchhtteenndd  
ggeehheeuuggeennsstteeuunn

vvoooorr  mmeennsseenn  mmeett  ddeemmeennttiiee  
eenn  iieeddeerreeeenn  ddiiee  bbiijj  hheenn    

bbeettrrookkkkeenn  iiss..

1e donderdag van de maand 
10.00 - 12.00  

Wielstaete
Van Kijkhoekstraat 146
Hendrik-Ido-Ambacht

kkoomm,,  
pprraaaatt  
mmeeee  oovveerr  
ddeemmeennttiiee!!

-> Koffie en thee staan voor u klaar
-> Informeel samenzijn
-> Praat met lotgenoten, ervarings-    
    deskundigen en mensen van Sociaal 
    Wijkteam Hendrik-Ido-Ambacht

"Namens werkgroep Dementie-
vriendelijke gemeente heet ik u 
van harte welkom!"

Cristine Ruinard 

Stem op een nieuwe, sportieve plek!
Hoe ziet de sportieve plek in de Volgerlan-
den er straks uit? Momenteel liggen er twee 
ontwerpen waarop u kunt stemmen en uw 
opmerkingen kunt doorgeven.

Begin dit jaar vulde u massaal een online 
enquêteformulier in met tips, ideeën en wen-
sen. Ook het gebruik van de Bootcampplek 
in het Baxpark namen we mee. Een teams 
met experts onderzocht welke oefeningen, 
apparaten en ruimte belangrijk zijn om te 
sporten.

In dat team zitten vertegenwoordigers van 
Hi5Ambacht, de GGD Zuid-Holland Zuid en 
een specialist voor het ontwerp van actieve 
plekken. Ook Ralph van der Laak, instructeur 
van het Bootcampteam in Ambacht, leverde 
input voor de nieuwe, sportieve plek. Al dat 
onderzoek leverde de twee ontwerpen op 
waarop u nu kunt stemmen.

Wilt u ook stemmen? Ga dan naar 
www.devolgerlanden.nl/spelen.


