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De Ambachtse Reddingsbrigade 
hielp afgelopen zomer bij de wa-
tersnood in Limburg. Namens de ge-
meente bedankte burgemeester Jan 
Heijkoop op donderdag 9 december 
de brigadeleden Sander de Winter 
en Lars Kramer voor hun inzet.

Deze zomer kreeg Limburg te maken 
met flinke wateroverlast. In de nacht 
van woensdag 14 op donderdag 15 
juli riep de provincie ondersteuning 
in van eenheden van de nationale 
vlettenvloot van de reddingsbriga-
des in ons land. De Ambachtse Red-
dingsbrigade gaf direct gehoor aan 
die oproep.

Veel waardering
In het holst van de nacht vertrok-
ken Sander en Lars met een boot 
van Ambacht naar Limburg, waar 
zij zich vol overgave inzetten. Daar 
hebben we zeer veel waardering 
voor. Burgemeester Jan Heijkoop 
bracht die waardering persoonlijk 

over aan Sander en Marlies Speel-
man, bestuurder van de Ambachtse 
Reddingsbrigade. Lars was helaas 
verhinderd. Zij ontvingen alle drie 
bloemen en een Ambacht Veilig-
isolatiebeker.

Trots
Burgemeester Jan Heijkoop: “Goed 
dat onze Reddingsbrigade, zelfs mid-
denin de nacht te hulp kan schieten, 
zoals ze dat deden bij de overstro-
mingen in Limburg afgelopen zomer. 
Dat is toch wel iets bijzonders en 
kan alleen als de organisatie op 
orde is. Gelukkig is dat zo, dankzij 
het bestuur. Daarom bedank ik hier-
bij niet alleen Sander en Lars, maar 
ook het bestuur van de Ambachtse 
Reddingsbrigade. Ambacht mag 
trots zijn op zijn Reddingsbrigade!”

Informatie over de Ambachtse
Reddingsbrigade vindt u op
rbhiambacht.nl. Sander de Winter en Marlies Speelman ontvangen bloemen en een attentie van burgemeester Jan Heijkoop als 

dank voor hun inzet bij de Ambachtse Reddingsbrigade.

Ambachtse Reddingsbrigade 
actief bij watersnood
Limburg

Een scheiding is een ingrijpende 
gebeurtenis voor het gehele gezin. 
Het Parentshouse, wat dit jaar werd 
geopend, biedt ouders en kinderen 
tijdens een scheiding of een time-
out een tijdelijke woonplek. Voor 
de nieuwe stichting Parentshouse 
zijn de samenwerkingspartners op 
zoek naar vrijwilligers voor het be-
stuur. Iets voor u? 

Wat is een Parentshouse?
Het Parentshouse is bedoeld om 
ouders (samen met hun kinderen) 
tijdens relatieproblemen maximaal 
één jaar een tijdelijke plek te bie-
den. Hier kunnen ouders in rust en 
ruimte werken aan hun relatie, of 
een eventuele definitieve scheiding 
op een goede manier afronden. 
Daarbij kunnen ze hun rol als ou-
der vorm en inhoud blijven geven 
in nabijheid van hun kind.

Vrijwilligersvacature voor
bestuursleden 
De samenwerkingspartners ge-
meente Hendrik-Ido-Ambacht, So-
ciaal Wijkteam, Jeugdteam en wo-
ningbouwcoöperatie Rhiant werken 
aan het vormen van een bestuur 
voor een nieuwe stichting van het 
Parentshouse. Het nieuwe bestuur 
bestaat minimaal uit de voorzitter, 
de secretaris en de penningmees-
ter. Daarnaast zoekt men algemene 
bestuursleden om hen te onder-
steunen.

Geïnteresseerden kunnen voor 
meer informatie terecht bij de 
Ambacht Actief-app (op de smart-
phone) en op de website van 
de gemeente Hendrik-Ido-Am-
bacht via: www.h-i-ambacht.nl/ 
bestuurParentsHouseHIA

Parentshouse zoekt
bestuursleden

Sociaal Tweede Tiny Forest
Ambacht is een tweede Tiny Forest 
rijker. Kinderen van Kindcentrum De 
Tweestroom en SOL Villa Ambacht 
hebben vorige week donderdag hún 
gezamenlijke minibos #2gether aan-
gelegd. 

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, 
inheems bos ter grootte van een ten-

nisbaan. Onder begeleiding van IVN 
Natuureducatie hebben de kinderen 
de handen uit de mouwen gestoken. 
Ook kregen zij van IVN al hun eerste 
lessen in het buitenlokaal van het 
minibos. 

De aftrap met het eerste minibos is 
vorige week genomen door Kindcen-

trum De Wijngaard. We zoeken nog 
een school die het derde Tiny Forest 
wil adopteren. Scholen kunnen zich 
hiervoor aanmelden via: www.ivn.nl/
tinyforest/initiatiefnemer-worden. Het 
planten van de minibossen gebeurt 
met een financiële bijdrage van Pro-
vincie Zuid-Holland.
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DECEMBERFEITJES

MARKTEN TIJDENS DE FEESTDAGEN
De Schoof
Op woensdag 22 en 29 december 2021 is de weekmarkt bij winkelcentrum De Schoof 
aanwezig op de normale tijden.

Hoogambacht
Zaterdag 25 december 2021 is Eerste Kerstdag. Daarom is er dan geen weekmarkt 
op winkelcentrum Hoogambacht. Op Nieuwjaarsdag 1 januari gaat de markt ook niet 
door.

GEWIJZIGDE 
AFVALINZAMELING
Op Nieuwjaarsdag zamelt HVC geen 
huishoudelijk afval in. Ook de Milieustraat 
is gesloten. Kijk voor actuele informatie 
op www.hvcgroep.nl.

LEVER GEBRUIKT 
FRITUURVET EN 
BAKOLIE IN
Gebruikt frituurvet en bakolie 
kunt u gescheiden inleveren bij 
de Milieustraat in de originele 
verpakking of in een oude plas-
tic fles. Het frituurafval wordt in 
een fabriek verwerkt tot biodie-
sel. Kijk voor meer informatie op 
www.vetgoedbezig.nl.

TIPS VOOR VEILIGE FEESTDAGEN
- Let extra goed op brandgevaar en vluchtrouten;
- Zet kaarsen in een stevige houder en op een vlakke ondergrond;
- Gebruik brandvertragende spray voor groen;
- Fonduet u op spiritus? Vul de brander nooit in de buurt van vuur;
- Kleding in brand en geen blusmiddel?
 Rol met het brandende lichaamsdeel over de grond zodat de vlammen doven;
- Brandwond? Tenminste 10 minuten koelen met zacht stromend lauw water.
 Brandwonden kunnen erger zijn dan ze lijken. Waarschuw bij twijfel een arts!
 Kijk voor meer tips op www.brandweerzhz.nl.

DE ALTERNATIEVE KERSTBOOM
De dennenboom en de niet-van-echt-te-onderscheiden kunstkerst-
boom kennen we allemaal. Maar een houten of metalen kerstboom, 
een verlichte kerstslinger aan de muur of andere alternatieven zijn 
duurzamer, vragen geen verzorging en u kunt zo creatief zijn als u 
wilt!

GELD VOOR UW OUDE 
KERSTBOOM
Lever op maandag 3 of woensdag 12 januari 2022 
tussen 09.00 en 16.00 uur uw kerstboom in en 
ontvang € 0,50 per kerstboom.

De inleverlocaties voor beide data zijn:
- Winkelcentrum De Schoof
 (tegenover restaurant de Watertuin)
- Louwersplein (achter de apotheek)
- Winkelcentrum Hoogambacht
 (zijkant van de Sophiahal)
- Hoge Kade, parkeerterrein Ridderhal.

GEWIJZIGDE 
OPENINGSTIJDEN 
GEMEENTEHUIS
Op vrijdag 24 december en vrijdag 
31 december zijn we telefonisch 
bereikbaar tot 16.00 uur. Zoals 
gebruikelijk zijn de balies beide 
dagen open van 09.00 tot 12.00 
uur.

LED IT SNOW
Kerstverlichting met led-lampjes is zuinig en gaat lang mee. Zo bent 
u duurzaam bezig en bespaart u geld. Wilt u ‘s avonds genieten en 
ook duurzaam zijn? Zet dan de kerstverlichting uit als u gaat slapen. 
Een timer kan een goed hulpmiddel zijn. Ook goed om te weten: veel 
kerstverlichting wordt gevoed via een transformator. Vooral oude 
transformatoren zijn ‘sluipverbruikers’, ze verbruiken ook elektriciteit 
als het licht uit staat. Dat voorkomt u door de stekker uit het stopcontact 
te halen.

CARBID 
SCHIETEN NIET 
TOEGESTAAN
Carbidschieten is niet toegestaan 
in Hendrik-Ido-Ambacht.

BAKKEN EN 
CONTAINERS 
TIJDELIJK 
AFGESLOTEN
We maken de buitenruimte veilig 
om schade, overlast en zwerfvuil 
van vuurwerkresten te beperken. 
We sluiten de afvalbakken op 
plekken waarvan we weten dat 
er vaak vuurwerk -ondanks het 
verbod op afsteken van vuurwerk- 
wordt afgestoken.
Ook hondenpoepzakjesautomaten 
zijn tijdelijk buiten gebruik. Kort 
voor de jaarwisseling halen we 
de bovengrondse containers 
voor plastic en textiel weg. Op 
dinsdag 4 januari worden ze 
teruggeplaatst. Papiercontainers 
worden voor Oudejaarsdag (23, 27 
en 30 december) nog geleegd en 
vervolgens afgesloten. Op dinsdag 
4 januari openen we de containers 
weer.

VUURWERKVERBOD TIJDENS OUD EN NIEUW 2021-2022
De Rijksoverheid heeft de verkoop en het afsteken van vuurwerk ook deze jaarwisseling verboden. Vuurwerk uit de 
categorie F1 kunt u wel afsteken. Dit zijn bijvoorbeeld de sterretjes en knalerwten.

VOEDSELVERSPILLING
Tips om geld te besparen en geen voedsel te verspillen: 
- Let op de houdbaarheidsdatum van producten in de 
winkel en in uw koelkast;

- Iets over? Vries het in of verwerk het de volgende dag 
in een ander gerecht. Inspiratie nodig? Kijk op

 www.ingredienten.nl of www.milieucentraal.nl/voeding.

VAN OUD NAAR NIEUW
In plaats van iets nieuws te kopen kunt u ook van oude spullen iets moois 
maken. Upcyclen wordt dat genoemd. Ook is ruilen een goede optie, want 
waar u op bent uitgekeken kan voor een ander juist een nieuwtje zijn. Dit 
laatste geldt natuurlijk ook voor kringloopwinkels. Hebt u decoratie die u 
nooit meer uit de doos haalt? Breng het bij de kringloop in plaats van het 
weg te gooien. Zo zorgen we samen voor minder verspilling. 
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15 d
ec

17 ja
n

24 ja
n

25 ja
n

26 ja
n

om 20.00 uur
Commissie ABA-
Financiën
Online te volgen

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen

Om 20.00 uur
Commissie WOS
Online te volgen

Om 20.00 uur
Commissie RZ-
De Volgerlanden
Online te volgen

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
Geen collecte
van 20 t/m 25 december 2021

Werk in de wijk

 Ambachtsezoom: bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark.

 Eind december 2021.

 Inrichten Waterbusplein,
 tot voorjaar 2022

 Hark noordzijde; aanbrengen 
definitieve rijbaan tot aan de 
bouwplaats van Den Dunnen;

 6 tot en met 17 december 2021

 De Volgerlanden; reiniging / 
inspectie riool;

 gefaseerde uitvoering tot en 
met april 2022 (bewoners 
worden vooraf geïnformeerd)

 De Laantjes; woonrijp maken;
 tot en met april 2022

 De Straatjes, bouwrijp maken;
 tot en met week 10 2022

 Overige werkzaamheden,
 op diverse plaatsen:

• Kappen van 68 vergunnings-
vrije bomen in hele gemeente 
(meer informatie en de locatie 
van deze bomen vindt u op 
onze website); 

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

• Controle en snoei van alle 
bomen: april 2021 - oktober 
2022;

• Verwijderen van 6 zieke/dode 
bomen in het Landje; 13 tot en 
met 17 december 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

Sinds kort 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 www.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.

Officiële publicaties

Verleende besluiten APV en bijzondere wetten**
De Wadi, het leggen/verwijderen van midden-en laagspanningskabels c.a. door Stedin Netten 
BV | Van Godewijckstraat, het verwijderen van 1 lage druk gasleiding door Stedin Netten 
BV | Aelbert Cuyplaan, de aanleg van 1 laagspanning elektra kabel door Stedin Netten BV 
| Wagenmaker, de aanleg van 1 laagspanningskabel door Stedin Netten BV | Noordeinde, 
het verwijderen van G4 aansluiting inclusief aansluitleiding 32PE door Stedin Netten BV | 
Druivengaarde, het leggen/verwijderen van een laagspanningskabel door Stedin Netten BV 
| Kringloopweg, het leggen/verwijderen van midden-en laagspanningskabels+te plaatsen 
MSR door Stedin Netten BV |Vrouwgelenweg, de aanleg van een huisaansluiting door NEM 
BV | Sedumweg, het leggen van Ov.kabel+aansluiten lichtmasten door Stedin Netten BV | 
Energieweg, het maken van een huisaansluiting door Oasen NV | Energieweg, het leggen van 
1 laagspanningskabel door Stedin Netten BV.

Nieuwe aanvragen*
Parkzone-Oost, zijde Onderdijkse Rijweg (naast 354), aanleggen bootcampterrein | Roemer 
Visscherhof 32, doorbreken keukenmuur.

Verleende omgevingsvergunningen**
De Noorden 2, bouwen woning met bijgebouw en zwembad | De Noorden 4, bouwen woning 
met bijgebouw en zwembad | Ter Spillstraat 1, plaatsen dakkapel / voordakvlak | De Wadi 2 
t/m 8, bouwen bedrijfsverzamelgebouw met 4 units.

Besluit verlenging beslistermijn**
Zaaivat 30, plaatsen dakkapel, verdaagd tot uiterlijk 21 januari 2022. 

* 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.

Voor 2022 en 2023 liggen er prestatieafspraken tussen de gemeente 
Hendrik-Ido-Ambacht, woningcorporaties en huurdersverenigingen. De di-
gitale ondertekening vond op 9 december plaats.

De aangesloten partijen zijn Rhiant, Huurdersraad Rhiant, Woonkracht10, 
huurstichting CombiRaad, Trivire, Huurders Participatieraad Trivire en de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Zij maakten afspraken over de beschik-
baarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van sociale huurwoningen. Onder-
werpen zoals duurzaamheid en sociale aspecten komen ook aan bod.
Kijk op www.h-i-ambacht.nl voor meer informatie.

Werkzaamheden
waterbussteiger 
In het artikel over de werkzaamhe-
den aan de Waterbussteiger in het 
gemeentenieuws van 8 december 
staat een fout. Wilt u meer infor-
matie over exacte data en tijden 

dat de waterbussteiger buiten ge-
bruik is? Op www.waterbus.nl vindt 
u hierover meer informatie. De 
werkzaamheden vinden plaatsen 
vanaf maandag 13 december.


