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“Heel leuk en toch spijtig…”

Laatste huwelijk in raadzaal
Op vrijdag 13 juli werd het laatste huwelijk in de raadzaal ‘oude
stijl’ voltrokken. Om 15.00 uur viel
het doek voor de ruimte, want de
raadzaal wordt verbouwd. De heer
en mevrouw Lindemans-Kwaytaal
gaan de boeken in als het laatst
getrouwde paar in de ‘oude’ raadzaal.

n Het laatst getrouwde paar in de raadzaal, net voordat de verbouwing start.

Verbouwt tot eigentijdse ruimte
Nadat de laatste huwelijksvoltrekking plaatsvond, werd de raadzaal
leeggeruimd voor verbouwing.
Mevrouw Kwaytaal: “Heel leuk dat
we dit weten en toch een beetje
spijtig dat we de laatste zijn.”
Afgelopen zaterdag startte de

“Van kunst word je blij.”
Activiteitenkalender

Zomerparkdag-Kunstmarkt

n Donderdag 19 juli
Van 19.30 tot 21.30 uur
Spreekuur politie
Politiebureau
Weteringsingel 1

n Woensdag 29 augustus
Vanaf 20.00 uur
Commissie ABA – Financiën
Raadzaal gemeentehuis
n Zaterdag 1 september
Van 10.00 tot 17.00 uur
Zomerparkdag
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

Nieuwe look
Het huidige meubilair dateert
nog uit 1987; sindsdien was de
raadzaal het toneel voor vele
raads- en commissievergaderin-

n Kleurrijke expositie op de Zomerparkdag-Kunstmarkt.
Het Kunsthuis HIA organiseert samen met de gemeente, voor de
tweede keer, de ZomerparkdagKunstmarkt op zaterdag 1 september 2018. Naast deze samenwerking, is er dit jaar ook een
samenwerking met de winkeliersvereniging van De Schoof waar
kunst geëxposeerd wordt in de
etalages.
Expositie in winkeletalages
“Behalve exposeren op de Kunstmarkt, is het voor kunstenaars dit
jaar ook mogelijk om te exposeren
in de etalages”, vertelt voorzitter
Mariëtte Bloem van Het Kunsthuis.
“Daar zullen enkele kunstenaars
een demonstratie geven van hun
werk. Vanwege de samenwerking
met de winkeliersvereniging, staan
we dit keer tegenover De Schoof
op het parkeerterrein aan de Graaf
Willemlaan.”
...voor iedereen
“Wij staan op de Zomerparkdag,
omdat we mensen met kunst wil-

len verbinden en kunst onder de
aandacht willen brengen. Wij laten zien wat Het Kunsthuis doet;
van werkateliers als werkplek voor
mensen met een beperking én
mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt (kunst- en cadeauartikelen van afval- en restmateriaal) tot aan werkateliers verhuren aan onder andere scholen of
kunstenaars (voor kunstprojecten of workshops) én een galerie
waar exposities plaatsvinden (van
het werkatelier, de kunstenaars
en scholen). Zo maken wij kunst
toegankelijk en laagdrempelig
voor iedereen. Dus kom naar de
Zomerparkdag en laat je verrassen
door kunst, want van kunst word
je blij.”

gen, huwelijken, naturalisatieceremonies, nieuwjaarrecepties en
inwonersbijeenkomsten. Nu is het
tijd voor vernieuwing. Ook de geluidsinstallatie voor de raadsvergaderingen en de presentatie-apparatuur worden vervangen. Met
een nieuwe look en met moderne
middelen is de nieuwe raadzaal
straks klaar voor de toekomst.
De opening van de nieuwe raadzaal is op 27 augustus, wanneer
de eerste commissievergadering
van de raad plaatsvindt. Wilt u op
de hoogte blijven van de verbouwing? Volg ons dan op Facebook,
Instagram of Twitter.

Bijna in top 10 van openbare laadpalen
Wist u dat Ambacht op de 12e
plaats staat in de Benchmark
Openbaar Laden 2018? Dit is
bijna in de landelijke top 10 van
gemeenten die hoog scoren met
openbare laadpalen voor elektrische auto’s! In onze gemeente
staan al 39 laadpalen en dit aantal groeit nog steeds.

n Maandag 27 augustus
Vanaf 20.00 uur
Commissie W.O.S.
Raadzaal gemeentehuis
n Dinsdag 28 augustus
Vanaf 20.00 uur
Commissie RZ –
De Volgerlanden
Raadzaal gemeentehuis

verbouwing die duurt tot 23 augustus. De raadzaal wordt omgebouwd tot een eigentijdse ruimte
die op veel gebieden de eisen van
deze tijd weerstaat. Het eerstvolgende huwelijk in de vernieuwde
raadzaal staat gepland op vrijdag
24 augustus. Vanwege de verbouwing is er, gedurende de zomervakantieperiode, mogelijk overlast
voor bezoekers van het gemeentehuis.

Hoe gebruikt u een openbare
laadpaal?
Op verschillende locaties in de
gemeente worden de openbare
laadpalen steeds vaker gebruikt
door e-rijders. Na het opladen
van uw elektrische auto moet u
deze verplaatsen, zodat een volgende e-rijder zijn of haar auto
kan opladen. Via handige apps,
zoals Smoov, Social Charging of
New Motion kunt u zien wanneer
uw auto klaar is met opladen en

wanneer een laadpaal in de buurt
vrij is om te gebruiken.
Laadpaal in uw buurt aanvragen?
Als e-rijder kunt u kosteloos een
openbare laadpaal aanvragen bij
een marktleider. De aanbieder
kijkt wel of uw aanvraag voldoet
aan bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld of er geen andere laadpalen in uw buurt staan die nog
oplaadruimte bieden.
Meer informatie?
Op
www.h-i-ambacht.nl/elektrischrijden vindt u de verschillende locaties van huidige openbare
laadpalen, maar ook informatie
hoe u een laadpaal in uw buurt
kunt aanvragen en aan welke
voorwaarden uw aanvraag moet
voldoen.

Meld je aan!
Ben jij kunstenaar en wil jij jouw
werk exposeren of demonstreren
op 1 september? Meld je dan uiterlijk dinsdag 31 juli 2018 aan. Hoe?
Kijk op de Facebookpagina van
Het Kunsthuis.

n Elektrisch rijden helpt om de CO2-uitstoot te verminderen en de luchtkwaliteit te
verbeteren. Via een openbare laadpaal wordt groene, lokaal opgewerkte, energie geleverd voor het opladen uw elektrische auto. Dus dubbel duurzaam!

Share De Volgerlanden moment!

Werk in de wijk

Met het warme weer groeit beplanting in een rap tempo. Zo
groeit het bijvoorbeeld over
schuttingen en struiken, maar
ook hagen kunnen hangen over
de stoep.
Wildgroei kan voor overlast zor
gen en zelfs gevaarlijke situa
ties opleveren. Daarom houdt
de gemeente dit in de gaten.
Houdt u het ook met ons in
de gaten? Als u beplanting ziet
groeien over uw schuttingen
en/of struiken, dan kunt u deze
snoeien en/of binden waar nodig is. Ziet u wildgroei bij uw
buren en zorgt dit voor overlast
binnen uw erfgrenzen? Kom
dan in goede harmonie met elkaar tot een oplossing.

Voor het zesde jaar op rij kun je
in de wijk De Volgerlanden meedoen met de Zomerfoto-actie:
#VolgerlandenZomerfoto. We verzamelen weer leuke, grappige,
mooie of lieve foto’s van de zomer
2018 uit de wijk. Iedereen die een
foto instuurt, krijgt een zomerse
verrassing. Daarnaast kiezen we
een aantal winnaars en zij ontvangen een mooie prijs!
Doe mee!
Stuur maximaal drie foto’s in om
kans te maken op een prijs. Mail

het uiterlijk vrijdag 31 augustus
2018 naar devolgerlandenambacht@gmail.com of deel het via
Facebook, Twitter of Instagram
met @devolgerlanden of met #VolgerlandenZomerfoto. We verzamelen alle ingestuurde foto’s in een
album op onze Facebook pagina.
Let op: als je een foto instuurt,
dan accepteer je dat wij jouw
foto(‘s) plaatsen op onze social
media en eventuele andere uitingen in bladen of kranten. Heb je
een vraag hierover? Stuur ons dan
een bericht.

Zo houden we met elkaar Am
bacht begaanbaar en veilig.

www.h-i-ambacht.nl/werkindewijk

Snoeit u overhangend groen?
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➊	Elzengaarde tussen Boomgaarde en Aardbeigaarde dicht; bouw
woningen Waterhof
17 juli 2017 - december 2018

➋	Start

aanleg van 3 fonteinen: Burgemeester Hofplein, Baxpark
ter hoogte van de Huysweer en Wassenaar van Obdampark

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

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

Naturalisatieceremonie

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

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.

n Van links naar rechts: mevrouw
E.J. Boersema, mevrouw J.J. van Halem-Peña Martinez, burgemeester Jan
Heijkoop, de heer R. Khrapaty en mevrouw T.P.H. Huynh.

Officiële publicaties
BEKENDMAKINGEN
Deze week geen bekendmakingen.

ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING/BIJZONDERE
WETTEN
VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN*
• Het organiseren van “De Speelfabriek”

in de sporthal De Ridderhal, Grand
Sportcafé en het buitenterrein naast
De Ridderhal aan de Hoge Kade 60
van 16 t/m 20 juli, 23 t/m 27 juli, 13
t/m 17 augustus en 21 t/m 23 augustus 2018, met opbouw vanaf 14 juli
en afbouw tot en met 25 augustus
2018, datum bekendmaking 13 juli
2018.
• Recreatief nachtverblijf tijdens “De
Speelfabriek” op het buitenterrein
naast De Ridderhal aan de Hoge
Kade 60 van 21 t/m 23 augustus
2018, datum bekendmaking 13 juli
2018.
• Incidentele standplaats op het buitenterrein naast De Ridderhal aan de

Hoge Kade 60 op 18 juli 2018, datum
bekendmaking 13 juli 2018.
• Het produceren van versterkt geluid
tijdens “De Speelfabriek” op het
buitenterrein naast De Ridderhal aan
de Hoge Kade 60 van 16 t/m 20 juli,
23 t/m 27 juli, 13 t/m 17 augustus
en 21 t/m 23 augustus 2018, datum
bekendmaking 13 juli 2018.
• Het produceren van versterkt geluid
tijdens een kleinschalig evenement
(niet vergunningplichtig) op 14 juli
2018 ter hoogte van de Steur, datum
bekendmaking 13 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.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
NIEUWE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING*
• Meerval 16, plaatsen dakkapel voorzijde, -bouwen, 3 juli 2018
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.

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

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 18 juli 2018

