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Groene Tornado: ga mee van grauw naar groen
Wie het grauwe dak van zijn aanbouw of schuur bedekt met sedum, een vetplantachtig groen,
investeert in de toekomst.
“Als we allemaal van grauw naar
groen gaan, levert dat voordelen
op voor iedereen,” vertelt Marc
Rotmans enthousiast. Hij is projectleider van de Groene Tornado
en voorzitter van stichting Roof
Update, die dit project met steun
van de gemeente Hendrik-IdoAmbacht uitvoert.
Gezond en duurzaam
“Om te beginnen is het goed voor
onze eigen gezondheid, simpelweg omdat we meer groen naar
ons toe halen,” steekt Rotmans
van wal, “Minder CO2-uitstoot,
meer zuurstof. Groene daken
zijn bovendien geluiddempend
en zorgen voor waterbuffering.
Steeds vaker veroorzaken fikse
hoosbuien waterschade en ze zijn
belastend voor ons rioleringsstelsel. Dit kunnen we enorm beperken, omdat groene daken water
vasthouden. We streven daarom
naar zoveel mogelijk groene daken. Eerst in Ambacht, daarna
hopelijk ook in andere gemeenten. Als je bedenkt dat er in Nederland zo’n 600 miljoen m2 plat

n Investeren in de toekomst: schuur bedekt met sedum, vetplantachtig groen.

Activiteitenkalender
n D
 insdag 18 april
Om 20.00 uur
Commissie WOS
Raadzaal gemeentehuis

Winnaars verkiezingen
bekend

Een misdrijf om of in uw woning.
We denken er liever niet aan, maar
vrijwel dagelijks zijn mensen in
Nederland er slachtoffer van. Wat
hebt u gedaan om te voorkomen
dat u slachtoffer wordt?
Op dinsdag 11 april geven onze
wijkagenten u goede tips om

n D
 onderdag 20 april
Om 20.00 uur
Commissie ABA - Financiën
Raadzaal gemeentehuis
n D
 onderdag 27 april
Hele dag
Koningsdag
Activiteiten in de hele
gemeente
n D
 onderdag 4 mei
19.00 - 21.00 uur
Dodenherdenking
Vanaf gemeentehuis
n M
 aandag 8 mei
Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

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

n Winnares Lia Verkaar met haar prijs: het fotoboek ‘A falling horizon’.
De winnaars van de verkiezing
‘leukste natuurgebied van Hendrik-Ido-Ambacht’ zijn bekend!
Tijdens de feestelijke opening van
het vaarseizoen tussen Natuureiland Sophiapolder en Veersedijk
301 konden bezoekers stemmen
op het ‘leukte natuurgebied van
Hendrik-Ido-Ambacht’. Deze verkiezing was georganiseerd door
stichting het Zuid-Hollands Landschap en de gemeente.
3 winnaars
Via loting vielen 2 kiezers in de
prijzen. De winnaar van de wadloopwandeling ontving dat cadeau

van het Zuid-Hollands Landschap.
Lia Verkaar won het prachtige (uitverkocht) fotoboek ‘A Falling Horizon’ van Heidi de Gier. In dat boek
is de verandering van de Sophiapolder van agrarisch gebied tot
zoetwatergetijdegebied in beeld
gebracht. Lia nam het boek in het
gemeentehuis in ontvangst.
De Sophiapolder kreeg de meeste
stemmen in de verkiezing en is
daarmee uitgeroepen tot mooiste
natuurgebied van Hendrik-IdoAmbacht.
Ook de Sophiapolder bezoeken?
Op de site www.zhl.nl/natuureilandsophiapolder vindt u meer informatie zoals de vaartijden.

Kostenbesparend door
schadebeperking
Een groen dak vermindert daarnaast slijtage en dakschade
door hagel. Het project won niet
voor niets het zgn. pitch event
van verzekeraar Achmea, waarbij bedrijven hun ideeën voor
duurzame schadebeperking presenteerden. “Het is een investering die kosten bespaart,” licht
Rotmans toe, “Het onderhoud is
verder minimaal en komt neer op
één tot tweemaal per jaar wat
onkruid verwijderen en bemesten.”
Groen dak voor u?
Rotmans: “We gaan donderdag
18 mei in De Volgerlanden met
vrijwilligers en groendakexperts
aan de slag om inwoners te helpen met de groene dakbedekking. Moeilijk is het aanleggen
niet. Zo maken we Ambacht samen groener.” Hebt u interesse
of wilt u meedoen als vrijwilliger?
Stuur voor 14 april een e-mail
naar hia@groenetornado.nl. U
krijgt alle benodigde materialen
dan voor slechts € 35,00 per m2.

Bent u het volgend
slachtoffer?
Hoe voorkomt u dat u slachtoffer
wordt van een misdrijf om of in uw
woning?

n W
 oensdag 19 april
Om 20.00 uur
Commissie RZ De Volgerlanden
Raadzaal gemeentehuis

dak is waar niets mee gebeurt, is
er wat dit betreft nog veel winst
te behalen.”

te voorkomen dat u slachtoffer
wordt. U bent van harte welkom.

Gemeentehuis
Hendrik-Ido-Ambacht
9.15 uur inloop
09.30 tot 11.30 uur presentatie
De thee en koffie staan voor u
klaar! We weten graag of we op
uw komst kunnen rekenen, zend
ons daarom even een berichtje via
melding@ambachtveilig.nl of bel
ons op 14 078.

Spreekuren

Landelijke opschoondag Werk in de wijk

Elke zaterdag
11.00 uur tot 13.00 uur
Donderdag 6 april 2017
Maandag 17 april 2017
Woensdag 26 april 2017
19.30 uur tot 21.30 uur
n Werkvisie De Hoop actief tijdens landelijke opschoondag.
Begrip spreekuur:
Moment van 2 uur op de politie
post aan de weteringsingel 1 te
Hendrik-Ido-Ambacht, waar de
inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht aan kunnen komen om
een wijkagent te spreken. Wij
nemen geen aangiftes op, daar
dient u een afspraak voor te
maken via 0900-8844.

Meer GFT dan
u denkt!
Nederlandse huishoudens produceren gemiddeld 160 kilo
GFT (Groente-, fruit- en tuinafval) per jaar. Daarvan wordt 80
kilo ook echt als GFT ingezameld.
Dat kan beter en daarom sluiten we aan bij de HVC-campagne om meer GFT afval te scheiden. GFT is namelijk een bron
voor groen gas en compost.
Doe daarom mee en gooi uw
GFT-afval in de GFT-bak.
Welk afval is GFT-afval?
• schillen en resten van groenten, fruit en aardappelen
• etensresten (inclusief graten,
schelpen en botjes van vlees
en vis)
• pinda- en notendoppen
• papieren theezakjes, koffiefilters en -pads
• kaaskorsten zonder plastic
• onkruid, klein snoeiafval, gemaaid gras en bladeren
• snijbloemen en kamerplanten
• mest van kleine huisdieren
zoals konijn en hamster.

Deelnemers en begeleiders van
Stichting Werkvisie De Hoop locatie Ambachste Bedrijven hebben zich zaterdag 25 maart actief
ingezet om Hendrik-Ido-Ambacht
schoon te maken. Vol goede moed
en met het zonnetje aan de blauwe lucht gingen zij samen aan de
slag.
Volle zakken
Het resultaat mocht er dan ook
zijn. Ieders vuilniszak raakte behoorlijk vol met zwerfafval dat
helaas op veel plaatsen te vinden
was. Plastic rietjes, snoeppapier,
kartonnen bekers, blikjes, flesjes,
heel veel peuken, vuurwerkresten,
zelfs een paar poppenschoentjes
en nog veel meer. Vooral bij kruispunten en stopplaatsen van auto’s
was de opbrengst groot.

Gewoon in de vuilnisbak
De groep deed het met plezier,
maar de deelnemers vonden het
jammer dat het opruimwerk zo
hard nodig was. Zij waren het erover eens dat iedereen afval gewoon in de vuilnisbak zou moeten weggooien. Projectleider Edith
Heuvelman: ‘We kregen een steeds
betere neus voor waar het afval
was te vinden. Dan zie je pas hoeveel er her en der ligt, bijvoorbeeld
in de berm van de dijk of aan de
buitenlijn van het winkelcentrum.
Toen we weer naar huis fietsten,
was er weer een kartonnen beker
op de zojuist schoongemaakte plek
gegooid. Bizar. Na een paar dagen
lag er zelfs al aardig wat. Toch kon
dit niet het voldane gevoel van ons
afnemen dat wij ons steentje hebben bijgedragen aan een schoner
Hendrik-Ido-Ambacht.”
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➊ Iepengaarde, Wijngaarde en Sophiapromenade; bouwen appar-

tementsgebouw Palissade
22 februari 2016 – 30 juni 2017

➋ 	Herinrichting Kerkplein; Dorpsstraat ter hoogte van Kerkplein is

afgesloten
13 februari - 7 april 2017

➌ D
 riehoek Krommeweg, Sophialaan, Ambachtsezoom; bouwen

woningen (fietspad langs Krommeweg tussen Ambachtsezoom
en Sophialaan afgesloten)
4 juli 2016 – 14 april 2017

➍ Nijverheidsweg; kruispunt met Antoniuslaan afgesloten (fase 2)

6 maart – 7 april 2017

➎ Nijverheidsweg; vervangen riolering vanaf kruising Antonius-

laan-Nijverheidsweg tot halverwege distributiecentrum van PLUS
(fase 3)
2 april – 10 mei 2017

Nijverheidsweg:
werk in uitvoering
Er wordt inmiddels twee maanden
hard gewerkt aan de afronding
van de kruising NijverheidswegAntoniuslaan.

Het werk aan de Nijverheidsweg
wordt in fases uit uitgevoerd. Fase
1 begon 2 maanden geleden en
bestond uit het leggen van een
werkweg voor bouwverkeer. Die
fase is afgerond en ook Fase 2,
het herinrichten van de kruising
Nijverheidsweg-Antoniuslaan,
is
vrijwel klaar.

➏ Bestraten voorterrein gemeentehuis

16 maart – 20 april 2017

➐ Bramengaarde: herstraten tussen de huisnummers 164 en 184

20 maart – 7 april 2017

Fase 3
Nu beginnen we aan Fase 3: het
zuidelijk deel van de Nijverheidsweg. In onze planning staat dat dit
werk medio juli klaar is, maar ook
hier zijn we afhankelijk van weersomstandigheden en eventuele
calamiteiten. Het noordelijk deel
van de Nijverheidsweg, tussen
Noordeinde en de Antoniuslaan,
pakken we na de zomervakantie
op.
Meer informatie vindt u op
http://www.nijverheidsweg-hia.nl

Geheel Hendrik-Ido-Ambacht
• Veegwagen
• Rioolwerkzaamheden; uitvoeren van lokale reparaties (voornamelijk van binnenuit) verspreid over de gemeente; week 10 tot en met
week 20 2017
• Herstelwerkzaamheden aan trottoirs en parkeervakken op diverse
locaties in de wijk Krommeweg; vanaf heden gedurende de eerstkomende maanden
• Bestratingswerkzaamheden bij diverse bushaltes in verband met
toegankelijkheid door de gehele gemeente week 10 t/m 17
• Maaien, schoffelen, hagen knippen c.a. vanaf heden tot oktober
door de gehele gemeente
• Kolken zuigen week 14 t/m 26 door HVC door de gehele gemeente

Officiële publicaties
Kennisgeving
Algemene plaatselijke verorderning/
bijzondere wetten
Aanschrijving vellen houtopstand
• Gezien de gevaarzetting voor de
openbare orde en veiligheid zijn 5 paardenkastanjes per direct op aanschrijving
geveld. De locatie van de bomen is
aan de Hoge Kade, ter hoogte van het
zwembad De Louwert, datum aanschrijving 28 maart 2017.
* 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.

Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen
omgevingsvergunning*
• Jacob Catsstraat 2, realiseren van een
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dakkapel op het voordakvlak en een
nokverhoging op het achterdakvlak,
-bouwen, 28 maart 2017
• Koolwijk 17, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning,
-bouwen, 24 maart 2017
• Watersnip 9 (kavel 11), bouwen van
een woning, -bouwen, 30 maart 2017
• Weteringsingel 182, plaatsen van een
berging en schutting, -bouwen,
26 maart 2017
* U kunt geen bezwaar maken of een
zienswijze indienen tegen een aanvraag.

Wel kunt u de stukken inzien. Hiervoor
kunt u een afspraak te maken met de
afdeling Beheer Openbare Ruimte (team
vergunningverlening en handhaving) op
telefoonnummer 14078.
Verleende omgevingsvergunningen*
(regulier)
• Laagveen 21, realisatie van een
aanbouw aan de achterzijde van de
woning, -bouwen, 31 maart 2017
• Onderdijkse Rijweg, naast nr. 452, het
kappen van 22 houtopstanden, - houtopstand vellen, 28 maart 2017

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEWINKEL (BALIES PUBLIEKSHAL)
ma en wo
14.00 - 19.30 uur
di, do en vr 09.00 - 12.00 uur
OPENINGSTIJDEN RECEPTIE (PUBLIEKSHAL)
ma t/m vr
08.00 - 17.00 uur
MELDPUNT OPENBARE RUIMTE
www.h-i-ambacht.nl/meldpunt
Bij spoed, ook buiten kantoortijden 078 - 770 81 00

• Tromplaan 4, dakopbouw en
dakkapel, - bouwen, 28 maart 2017
*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 14078.

SOCIAAL WIJKTEAM EN JEUGDTEAM AMBACHT
T (078) 682 24 16
E info@sophia.nl
I www.sociaalwijkteamambacht.nl
I www.jeugdteamambacht.nl
Inlooppunten (zie websites voor openingstijden)
• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam
• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam
• Tromplaan 49, sociaal wijkteam
Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht
woensdag 5 april 2017

