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Woensdag 11 juli 2018

De gemeentegids; vóór en dóór Ambachters
Volgende week valt de nieuwe
gemeentegids weer op uw deurmat. Dit jaar is die niet alleen
vóór, maar ook dóór Ambachters
gemaakt. We vroegen inwoners
om de mooiste foto’s van HendrikIdo-Ambacht in te sturen en daar
kregen we enorm veel reacties op.
Drie foto’s vielen officieel in de

“De fotowedstrijd is een leuke
manier om samen met inwoners
de gemeentegids kleur te geven.
Zo kijken we door de bril van Ambachters en zien we hoe bijzonder
het ‘Gewone Ambacht’ eigenlijk
is”, zegt wethouder Ralph Lafleur.

prijzen bij deze fotowedstrijd. Zij
kregen van uitgeverij Akse Media
een VVV-bon. De eerste plaats
ging naar Sebastiaan van Baar
met zijn foto van het bootje op
de Waal: “Ik voel me zeer vereerd
om de eerste prijs met deze foto
te winnen”. De tweede plek verdiende de foto van Jolanda Plasmans. Zij maakte een foto van

n 2e prijs, Jolanda Plasmans
het beeld ‘Oude tijd, nieuwe tijd’
van kunstenaar Jaap Hartman dat
sinds 2008 op de grens tussen
Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht staat. De derde prijs ontving
Wim Ketelaar met zijn foto van
een zonsondergang vanaf recreatiegebied Sandelingen-Ambacht:
“Hier in de omgeving is dit mijn
lievelingsplek om de zonsondergang te fotograferen”. Ook veel
van de andere foto’s die werden
ingezonden, zijn in de gemeentegids terug te vinden.
n 1e prijs, Sebastiaan van Baar

Activiteitenkalender

n 3e prijs, Wim Ketelaar

Voormalige gemeentewerf
Verbouwing raadzaal
jarenlange trouwe dienst als de vernieuwde apparatuur voor
verkocht aan steigerbouwer Nadé trouwlocatie
van Ambacht en beeld en geluid draagt een steenvergaderruimte voor de gemeenteraad en haar commissies, wordt
de raadzaal in het gemeentehuis
binnenkort grondig verbouwd. Alleen de ramen en de glazen deuren worden niet vervangen, voor
de rest gaat alles op de schop.

n Donderdag 19 juli
Van 19.30 – 21.30 uur
Spreekuur politie
Politiebureau
Weteringsingel 1
n Maandag 27 augustus
Vanaf 20.00 uur
Commissie W.O.S.
Raadzaal gemeentehuis

Van 14 juli tot 23 augustus kan
de zaal niet gebruikt worden. Het
laatste huwelijk is op vrijdag 13
juli en op vrijdag 24 augustus
wordt het eerste koppel in de vernieuwde zaal in de echt verbonden. Na de verbouwing ziet de
zaal er fris en eigentijds uit. Ook

n Dinsdag 28 augustus
Vanaf 20.00 uur
Commissie RZ –
De Volgerlanden
Raadzaal gemeentehuis
n Woensdag 29 augustus
Vanaf 20.00 uur
Commissie ABA – Financiën
Raadzaal gemeentehuis
n Zaterdag 1 september
Zomerparkdag 2018
n Maandag 10 september
Vanaf 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis
Meer informatie over de
activiteiten kunt u vinden op
www.h-i-ambacht.nl

tje bij aan een goede locatie voor
huwelijken en vergaderingen.

Mogelijk overlast bij de balie
De raadzaal grenst aan de balies
van afdeling Burgerzaken, waardoor u tijdens de werkzaamheden
bij een bezoek aan het gemeentehuis wellicht enige (geluids)
overlast kunt ervaren. Wij vragen
uw begrip hiervoor en proberen
de overlast zoveel mogelijk te beperken. Op onze Facebook-, Instagram-, Twitter- en LinkedInpagina
kunt u de verbouwing wekelijks
volgen.

n Pascal Bos, directeur van Steigerbouw Van der Panne (rechts) en wethouder André
Flach tekenden de koopovereenkomst.
De voormalige gemeentewerf aan
de Grotenoord 2 en de kavels
Veerweg 57 en 59 zijn verkocht
aan Steigerbouw Van der Panne
uit Rotterdam. Het bedrijf gaat
hier volgend jaar een nieuw bedrijfspand met kantoor bouwen. Er
komen ongeveer veertig mensen
te werken, de meesten op kantoor.
Mogelijk worden enkele delen van
het pand verhuurd aan kleinere
bedrijven.
“Inspirerend ondernemersklimaat”
Van der Panne is een groeiende
onderneming, wereldwijd actief
als steigerbouwer in Offshore &
Industrie en Bouw & Infra. Direc-

teur Pascal Bos: “Wij zijn verheugd
ons in Hendrik-Ido-Ambacht te
vestigen. Niet alleen omdat ik al
mijn hele leven in deze gemeente
woon. Maar voornamelijk vanwege
de ruimte en de centrale ligging
dichtbij uitvalswegen. En zeker
ook omdat de laatste jaren veel
nieuwe bedrijven zich hier hebben
gevestigd. In combinatie met de
bedrijven die er al zaten en zich
ontwikkelen, zorgt dat voor een
inspirerend ondernemersklimaat.”
Wethouder André Flach: “Wij zijn
blij dat dit mooie bedrijf zich hier
gaat vestigen. Het is een forse
kwalitatieve verbetering van bedrijventerrein Antoniapolder.”

n De raadzaal in het gemeentehuis zoals het er nu uitziet.

de zomer

De markten Hoog Ambacht en
De Schoof gaan tijdens de zomerperiode gewoon door op
de gebruikelijke dagen. Wel
kan de markt wat kleiner zijn
door vakanties van marktkooplieden. Zij geven dit mondeling
of met een informatiebord door
aan hun klanten.

Werk in de wijk

De Grote Omgevingstest ZuidHolland is een onderzoek onder
inwoners van Zuid-Holland. Het
doel is om diverse aspecten van
wonen en ‘woongeluk’ in beeld
te brengen. De provincie ZuidHolland en veel gemeenten, corporaties en vastgoedpartijen vinden de uitkomsten belangrijk voor
de toekomstige bouw van nieuwe
woningen en de inrichting van de
omgeving.
Online invullen
Misschien ontving u al een brief
over het onderzoek. Want I&O research, die dit onderzoek uitvoert,
stuurde aan willekeurig geselecteerde huishoudens een uitnodigingsbrief. Maar ook als u geen
brief kreeg, kunt u meedoen. Vul
de vragenlijst in via www.startvragenlijst.nl/dgot. Onder alle deelne-

mers van het onderzoek worden
100 cadeaubonnen van €25 verloot.
Meer informatie
Voor meer informatie over het onderzoek is er de website
www.dgot.nl.
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www.h-i-ambacht.nl/werkindewijk

Doet u mee aan het onderzoek
Markten tijdens over ‘woongeluk’?

➊	Elzengaarde tussen Boomgaarde en Aardbeigaarde dicht; bouw
woningen Waterhof
17 juli 2017 - december 2018

Nieuw: HVC
webshop

Startschot Slag van Ambacht

➋	Burgemeester Hofplein, Baxpark ter hoogte van de Huysweer en
Wassenaar van Obdampark
Aanleg drie fonteinen

Bewust en trendy eco-shoppen
kan nu ook via de webshop
van HVC; handig, makkelijk én
goed voor het milieu.

➌	Van der Eijndestraat, Scheltingastraat en Van Valckesteinstraat
	Grootschalig onderhoud. Werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Omleiding verkeer met bebording. Rioolreconstructie
Van der Eijndestraat.
Mei tot eind augustus 2018

In de webshop vindt u diverse
producten die een duurzaam
huishouden makkelijk maken.
Denk aan biozakken en design
prullenbakken, maar ook speelgoed en handige opbergbakken
gemaakt van gerecycled plastic.
Ook kunt u per 1 juli uw plastic zakken via de HVC webshop
bestellen.
Nieuwsgierig geworden? Kijk
dan op webshop.hvcgroep.nl

➍	Gehele Brederodehof; bestratingswerkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.
11 juni tot eind 2018

➎	Van Kijfhoekstraat tussen De Raadtweg en De Pompe van Meerdervoortsingel; rioolreconstructie;
4 juni tot eind september 2018

n De 54e editie van de Slag van Ambacht; zoals altijd een evenement voor jong en
oud, voor amateur en professional, voor sporters en supporters. Dit jaar werd het officiële criterium gewonnen door Jordy Buskermolen en was er een mooie 3e plek voor
Ambachter Eddy Gödde.

➏

Hoge Kade; nieuwbouw binnenbad zwembad de Louwert
vanaf heden tot juni 2019

Overige werkzaamheden, op diverse plaatsen:
•	veegwagen, maaien en schoffelen in hele gemeente, doorlopend;
•	Zomerschouw; maaien riet (onder waterlijn) en waterplanten om
doorstroming te verbeteren, vanaf week 26 t/m 29.

Het is af!

Jeugdspeelpark werd afgelopen zaterdag feestelijk geopend door burgemeester Jan Heijkoop.
Het nieuw Jeugdspeelpark is twee
keer zo groot als het oude. Kind
en dier hebben meer ruimte gekregen. En zorgaanbieders bieden
er dagbesteding aan kinderen en
volwassenen. Het Jeugdspeelpark
brengt nu niet alleen kinderen en
dieren bij elkaar, maar is ook een
ontmoetingsplek voor ouderen,
jeugd en mensen met een beper-

king. Het Jeugdspeelpark is van
ons allemaal!
Wij feliciteren het bestuur, alle vrijwilligers en andere betrokkenen
met deze mijlpaal. En natuurlijk
feliciteren we ook alle Ambachters met deze nieuwe aanwinst.
We wensen jong en oud heel veel
plezier!

n Emmer, wasmand of tuinstoel? Dit zijn harde kunststoffen en die lever je in bij het
afvalbrengstation. Dan recyclen wij ze weer. Meer weten? http://hvcgroep.nl/plastic

Officiële publicaties
BEKENDMAKINGEN
INTREKKEN MANDAATBESLUIT OPENBAAR LICHAAM DRECHTSTEDEN
STARTERSBEURS
De directeur van de Sociale Dienst
Drechtsteden trekt per 15 juli 2018
het mandaatbesluit openbaar lichaam
Drechtsteden Startersbeurs in. Met
dit mandaatbesluit werd voorzien
in een instrument om jongeren de
mogelijkheid te bieden om via een
leerwerktraject gedurende zes maanden
relevante werkervaring op te doen. Het
Drechtstedenbestuur heeft besloten de
Startersbeurs aan te bieden tot en met
31 december 2017. Alle lopende trajecten zijn inmiddels beëindigd en het
mandaatbesluit is daarmee overbodig
geworden.
AANLEG GERESERVEERDE GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS BAARS
Burgemeester en wethouders maken
bekend, dat zij hebben besloten om
in de Baars een gereserveerde gehan-

dicaptenparkeerplaats aan te leggen,
door plaatsing van bord E6 van bijlage
I van het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990.
Op grond van de Algemene Wet
Bestuursrecht kunt u binnen zes weken
na de datum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift daartegen indienen
bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 34, 3340 AA HendrikIdo-Ambacht.
De op het besluit betrekking hebbende stukken liggen gedurende een
periode van zes weken ter inzage in de
publieksruimte van het gemeentehuis,
Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht.

ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING/BIJZONDERE
WETTEN

GEWEIGERDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN*
• Het inzamelen van kleding voor 2019
t.b.v. Nationaal Fonds Kinderhulp,
datum bekendmaking 5 juli 2018.
• Het inzamelen van kleding voor 2019
t.b.v. Nationaal Ouderen Fonds, datum
bekendmaking 5 juli 2018.
* 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.

VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN*
• Het plaatsen van een autolaadkraan

POSTADRES Postbus 34
	3340 AA
Hendrik-Ido-Ambacht
telefoon
14 078
e-mail
gemeente@h-i-ambacht.nl
website
www.h-i-ambacht.nl

gemeentehia

op 1 augustus 2018 tussen 08:00
en 13:30 uur ter hoogte van Aalborg
Haackslaan 12, datum bekendmaking
5 juli 2018.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
NIEUWE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING*
• Dadelgaarde t.h.v. huisnummer 147
t/m 155 en 179 t/m 187, het vellen
van acht sierappelbomen, -houtopstand vellen, 2 juli 2018
• De Hoge Bogerd 2, het vellen van
vier essen (provincie), -houtopstand
vellen, 9 mei 2018
• De Hoge Bogerd 2, het vellen van
één es (provincie), -houtopstand
vellen, 4 juli 2018
• Nijverheidsweg 40, het vellen van
vier bomen (particulier), - houtopstand vellen, 27 juni 2018

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN* (REGULIER)
• Noordeinde 99, naambord (losse letters) op bedrijfspand aanbrengen,
-handelsreclame maken, -bouwen, 4
juli 2018
*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.

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) via
telefoonnummer 14 078.

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

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 11 juli 2018

