
Oostendamse familie keerde niet weer

Familie Den Hartog herdacht

Gemeentenieuws
Woensdag 25 april 2018

Activiteitenkalender

n	 Vrijdag 27 april  
 Hele dag
 Koningsdag
 Activiteiten in hele 
 gemeente

n	 Donderdag 17 mei  
 Van 19.30 - 21.30 uur
 Spreekuur politie
 Politiebureau 
 Weteringsingel 1

n	 Dinsdag 22 mei
 Om 20.00 uur 
  Commissie W.O.S.
 Raadzaal gemeentehuis

n	 Woensdag 23 mei
 Om 20.00 uur 
  Commissie RZ – 
 De Volgerlanden
 Raadzaal gemeentehuis

n	 Donderdag 24 mei
 Om 20.00 uur 
 Commissie A.B.A.-Financiën
 Raadzaal gemeentehuis

n	 Maandag 4 juni
 Om 20.00 uur 
 Raadsvergadering
 Raadzaal gemeentehuis 

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

Feestelijke Ambachtse Koningsdag 
Aanstaande vrijdag, 27 april vie-
ren we weer Koningsdag in Am-
bacht. Ook dit jaar zijn er de hele 
dag door leuke activiteiten voor 
groot en klein, want de Oranjever-
eniging heeft een leuk programma 
samengesteld. Het volledige pro-
gramma kunt u lezen in de uitgave 
‘Oranje’, die vorige week huis-
aan-huis is verspreid of kijk op  
www.oranjevereniging-hiambacht.nl.

Ontvangst gedecoreerden
Om 10.00 uur ontvangt burgemees-
ter Jan Heijkoop alle Ambachters 
die ooit een lintje kregen. Hiervoor 
krijgt u een persoonlijke uitnodi-
ging. Wel een lintje, maar geen 
uitnodiging ontvangen? Neem dan 
even telefonisch contact met ons 
op via 078 - 7702607.

Geen Koningsnacht
In het programma van de Oranje-
vereniging staat op donderdag-
avond 26 april KONINGSNACHT 
in de Heeren van Ambacht aange-
kondigd. Helaas gaat dit feest niet 
door.

BreakfastRun 
De BreakfastRun is sinds 2006 
niet meer weg te denken in Hen-
drik-Ido-Ambacht. Dit jaar vindt 
de hardloopwedstrijd al weer 
voor de 13de keer plaats en werkt 
de Oranje-vereniging samen met 
Stichting ALS om deze wedstrijd te  
organiseren. Het unieke hardloope-
venement start op Koningsdag om 
06.00 uur met honderden deelne-
mers. Komt u de lopers uit alle de-
len van Nederland aanmoedigen? 

Aubade
Na een korte opening door bur-
gemeester Jan Heijkoop, start om 
09.00 uur de aubade. We sluiten 
de aubade feestelijk af met ballon-
nen oplaten door kinderen. U bent 
hierbij van harte welkom op het 
voorplein van het gemeentehuis 
aan de Weteringsingel 1.

Kindervrijmarkt
Ook dit jaar is er van 10.00 – 15.00 
uur een kindervrijmarkt in winkel-
centrum De Schoof en winkelcen-
trum Hoogambacht. 

Middagconcert Open Hofkerk
Kom luisteren naar prachtig gezang 
van 14.30 – 15.30 uur tijdens het 
middagconcert in de Open Hofkerk 
aan de Schildmanstraat 72 A.

Touwtrekken
Het gemeentebestuur strijdt tus-
sen 19.15 – 19.30 uur tegen het 
bestuur van de Oranjevereniging. 
Kom dat zien op het veld van IFC.

In 1943 kwamen de Oostendamse slager Abraham den Hartog en 
vijf van zijn kinderen om het leven. Dit jaar 75 jaar geleden en daar 
staan het Historisch Genootschap, het 4-5 mei comité en Stichting  
Stolpersteine Ridderkerk bij stil.

“We willen Abraham, Elisabeth, 
Simon, Stijntje, haar echtgenoot 
 Henri Frank, Rosetta Sara, Sara 
Betrina en Betrina Regine die 
in 1944 overleden, weer hun 
naam en gezicht geven”, zegt 
Herman van Beek van Stichting  
Stolpersteine Ridderkerk.
 
Oostendam
“Abraham en zijn gezin woon-
den aan de Kerkstraat en ver-
huisden in 1925 naar een huis 
enkele tientallen meters verder. 
Zij woonden toen officieel in  
Ridderkerk, maar bleven Oosten-
dammers”, vertelt Alie Tas van het 
Historisch Genootschap. 
Enkele jaren geleden werden 4  
stolpersteine geplaatst voor het 
huis waar de Joodse familie woon-
de. Alie: “Nu willen we de gehele 

familie herdenken, door 8 stenen 
te adopteren in het Holocaust  
Namenmonument.”
 
Vlucht
“Abraham was lid van het Groene 
Kruis en de Oranjevereniging en 
dus actief in de Ambachtse ge-
meenschap”, zegt Herman. “Maar 
toen gezinsleden de oproep  
kregen om zich op 14 augustus 
1942 om 20.00 uur te melden 
bij de Rotterdamse Loods 24 om 
zich voor eventuele deelname aan 
een werkverruiming in Duitsch-
land voor persoonsonderzoek en 
geneeskundige keuring naar het 
doorgangskamp Westerbork te 
begeven verlieten zij Oostendam.”

Nooit weer thuis
Alie: “Voor zij vertrokken gaven 

ze hun kostbaarheden aan de bu-
ren, met de bedoeling die na de 
oorlog weer terug te krijgen. Hun 
servies toonden we enkele jaren 
geleden in onze expositie over de 
oorlog. Beklemmend om te be-
denken hoe de familie op een dag 
thee dronk, het servies afwaste, 
dat aan de buren gaf en nooit 
weer thuis kwamen…”
 
Monument
De acht namen worden in het 
Holocaust Namenmonument  
Nederland geplaatst, tussen de 
namen van alle andere Neder-
landse joden, Sinti en Roma die 
tijdens de bezetting omkwamen. 
Alie en Herman willen dat de na-
men niet alleen een herinnering 
zijn, maar ook een les. Beiden: 
“Die les begint met twee vragen: 
Wat zou ik toen hebben gedaan? 
En: Wat doe ik nu?”
 
Meer informatie 
www.holocaustnamenmonument.nl

n	Alie en Herman aan de Kerkstraat, bij de plek waar het huis van familie 
Den Hartog heeft gestaan.

n	De aftrap voor een feestelijke Ambachtse Koningsdag, tijdens de Seniorendag in 
De Blije Borgh op zaterdag 21 april.

Programma herdenken op vrijdag 4 mei 
18.45 - 19.00 uur Openstelling gemeentehuis
 Ontvangst belangstellenden

19.00 uur  Welkomstwoord en mededelingen over verder 
 verloop programma 

19.10 uur  Formeren stille tocht (deze wordt voorafgegaan 
door tamboers van Drumfanfare Celebration) en 
vertrek naar begraafplaats via de Hoge Kade en de  
Waelneslaan

19.45 uur Aankomst op begraafplaats

19.50 uur Toespraak door burgemeester J. Heijkoop

19.55 uur Voordracht winnende gedicht woordkunstenwedstrijd

19.58 uur Het luiden van de kerkklokken

20.00 uur Twee minuten stilte

20.02 uur  Trompetters van brassband De Bazuin blazen  
‘De Taptoe’. Zingen van Wilhelmus (twee coupletten) 
en gelijktijdig in top hijsen Nederlandse vlag

20.15 uur Kranslegging 
 Defilé langs monument

20.30 uur Einde plechtigheid 

Om 21.00 uur draait in Cultureel Centrum Cascade de film Allied, met 
o.a. Brad Pitt. Kaarten zijn online en aan de kassa te koop. Kijk voor 
meer informatie op www.stichting-cascade.nl

* Brassband De Bazuin brengt vanaf 19.05 uur muziek ten gehore op de 
begraafplaats Waalhof.



➊  Elzengaarde tussen Boomgaarde en Aardbeigaarde dicht; bouw 
woningen Waterhof

 17 juli 2017 - december 2018 

➋ Sloop Jeugdspeelpark, IJdenhove 230-232
 Start 27 januari – april 2018

➌  Herstraatwerkzaamheden achter de woningen Dreef 4 t/m 14; 
tijdelijke parkeerontheffing op de Dreef vanaf nummer 2 t/m 22

 3 april – 26 april 2018

➍  Aanleggen middengeleiders Sophialaan ter hoogte van 
 aansluiting Bongerd 
  23 april – 26 april 2018: halve baan afzetting; inzet verkeersre-

gelaars of verkeersregelinstallatie
 30 april – 4 mei 2018: rijbaan volledig dicht

➎  Vrouwgelenweg; vervangen van beschoeiing; blijft toegankelijk 
voor bestemmingsverkeer voor bewoners en hulpdiensten

 9 april tot en met 1 juni 2018

➏  Sophialaan tussen Langeweg en Ambachtsezoom; 
 asfalteringswerkzaamheden
  23 april – 26 april 2018: halve baan afzetting; inzet verkeers-
 regelaars of verkeersregelinstallatie
  30 april – 3 mei 2018: avond- en nachtafsluitingen 
 werkzaamheden tussen 19.00 uur – 06.00 uur 

➐  Werkzaamheden aan de N915. Afgesloten in het weekend van 
27 april. 

  De N915 (met afslagen van en naar de A15) én de Brug over de 
Noord zijn in het bovengenoemde weekend van vrijdagavond 
tot maandagochtend dicht. Fietsen over de brug is wel mogelijk; 
autoverkeer wordt met borden via de A16 geleid.

  Overige werkzaamheden, op diverse plaatsen:
•  veegwagen, maaien en schoffelen in hele gemeente, 
 doorlopend;
•  rooien, stobben, inboet/aanplant van bomen in de gemeente tot 

eind april 2018 
•  jaarlijkse onderhouds-/schoonmaakbehandeling kunstwerken in 

de openbare ruimte op diverse locaties, maand april (op de site 
van de gemeente kunt u alle informatie vinden over de 

 kunstwerken in de omgeving)
•  Elzengaarde, Dreef, Akkerviool en Fonteinkruid; plaatsen van 4 

glascontainers; 24 of 25 april

Werk in de wijk

Kaartgegevens ©2018 Google w
w

w
.h

-i-
am

ba
ch

t.n
l/w

er
ki

nd
ew

ijk

Weekeind van 27 april

N915 weekeind 
dicht

Rijkswaterstaat maakt bekend 
dat de N915, de Ambachtse ver-
binding met de A15 en de Brug 
over de Noord, in beide richtin-
gen dicht is van vrijdag 27 april 
21.00 uur tot maandag 30 april 
05.00 uur. 

Verkeershinder
Autoverkeer wordt geleid via de 
A16 en moet rekening houden 
met ongeveer tien minuten lan-
gere reistijd. Fietsers kunnen 
de brug wel in beide richtingen 
gebruiken, tijdens de werk-
zaamheden is een van de twee 
fietspaden open.

Meer informatie vindt u op 
werkzaamheden.rijkswaterstaat.nl.

Elektrisch fietsen 
iets voor u?
Informatiedag op 8 mei
Heeft u een elektrische fiets? Of 
bent u van plan een aan te schaf-
fen? Kom dan naar de (gratis) 
informatiedag over elektrisch fiet-
sen! Hier leert u bijvoorbeeld waar 
u op moet letten bij het aanschaf-
fen ervan, maar ook hoe u met een 
elektrische fiets veilig kunt deel-
nemen aan het verkeer. 

Waarom? 
Een elektrische fiets is echt an-
ders dan een gewone fiets, want  
het vraagt meer aandacht en  
behendigheid. Tijdens de informatie- 
dag krijgt u hulp als u van plan 
bent een elektrische fiets aan te 
schaffen, zodat u weet waar u op 
moet letten. Maar ook het verkeer 
om u heen verandert; het is steeds 
drukker op de weg en de verkeers-
regels veranderen regelmatig. 

Wie?
De informatiedag is speciaal voor 
senioren. Deze dag wordt ge-
organiseerd door Veilig Verkeer  
Nederland, gemeente Hendrik-Ido- 
Ambacht en de regionale Project-
groep Verkeersveiligheid Drecht- 
steden. Ook de Fietsen van Ambacht 
is aanwezig. Samen maken zij een 
punt van nul verkeersslachtoffers! 

Wanneer?
Kom daarom op zondag 8 mei 
tussen 10.00 - 15.00 uur naar de 
informatiedag over elektrisch fiet-
sen in De Ridderhal. Voor koffie en 
lunch wordt gezorgd. De informa-
tiedag is gratis, maar u moet uzelf 
wel aanmelden. Dit kan uiterlijk 
op maandag 1 mei per mail via  
werkgroepsenioren@kpnmail.nl of 
via telefoonnummer 0184-685317. 

Bloemen, groente, loempia’s…

Nieuw standplaatsenbeleid

Op 6 maart 2018 is het nieuwe 
standplaatsenbeleid vastgesteld. 

Verouderde afspraken op dit ge-
bied zijn geactualiseerd. Zo zijn 
vergunningen voor het innemen 
van een standplaats niet meer ein-
deloos geldig.

Huidig aanbod
Standplaatsen, zoals een vis-, 
loempia- of oliebollenkraam, 
zijn niet meer weg te denken 
uit het Ambachtse straatbeeld.  
Op zaterdag vindt u een viskraam 
bij de Brederodehof, op vrijdag 
en zaterdag kunt u Vietnamese  
loempia’s op het parkeerterrein bij 
winkelcentrum De Schoof kopen. 
Op het Louwersplein kunt u op 
donderdag en zaterdag vis ko-

pen, op vrijdag staat daar een 
standplaats voor uw groen-
ten en fruit. Een overzicht van 
de standplaatsen vindt u via  
www.it.ly/standplaatsenhia.

Ook een standplaats?
Er zijn nog enkele standplaatsen 
beschikbaar bij het Louwersplein, 
op het parkeerterrein van winkel- 
centrum De Schoof en de  
Brederodehof. Wilt u een stand-
plaats innemen, laat dit ons dan 
voor 16 mei 2018 weten. Hierna 
sluit de inschrijftermijn en wordt 
u geïnformeerd over de lotings- 
procedure en trekkingsdatum. 

Meer informatie en het in-
schrijfformulier vindt u op  
www.h-i-ambacht.nl/standplaats.

Groep 7 van de Wilhelminaschool 
kreeg les van het 4-5 comité. Burge-
meester Jan Heijkoop woonde deze 
les ook bij. 

Officiële publicaties
ALGEMENE PLAATSELIJKE 

VERORDENING/BIJZONDERE 

WETTEN

Verleende vergunningen/ontheffingen* 
• Het produceren van 20 dB(A) extra 
geluid bij korfbalvereniging DVS’69, 
gevestigd aan de Reeweg 75 tijdens de 
schoolkorfbaltoernooi op 6 juni 2018 
van 13:00 tot 18:00 uur en tijdens fami-
liedag op 16 juni 2018 van 10:00 tot 
20:00 uur, datum besluit 19 april 2018;
• Het houden van een inciden-
tele loterij op 27 april 2018 op de 
Oranjebraderie tijdens koningsdag ten 

behoeve van Ambacht4Life, datum 
besluit 19 april 2018;
• Het houden van een collecte op 
27 en 28 april 2018 ten behoeve van 
het sponsoren van team Ambacht4Life 
tijdens de Alpe d’Hulze, waarbij de 
opbrengst ten goede komt aan het KWF, 
datum besluit 19 april 2018

Gewijzigde ontheffingen
• Het produceren van geluid middels 
toestellen of geluidsapparaten op 5 juli 
2018 van 16:30 tot 22:30 uur tijdens de 
wielerwedstrijd “De Slag van Ambacht”, 
datum besluit 19 april 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 voorlo-
pige voorziening. Hebt u vragen? Neem 
dan gerust contact op met de afdeling 
Beheer Openbare Ruimte (team vergun-
ningverlening en handhaving), via tele-
foonnummer 14 078.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Nieuwe aanvragen 
omgevingsvergunning*
• Noordeinde 13, uitbreiden van het 
kantoor van EMHA, -bouwen, -planolo-
gisch afwijken, 13 april 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 14078.

Verleende omgevingsvergunningen* 
(regulier)
• Havenkade 8, wijzigen en vergroten 
van de woning, -planologisch afwijken, 
-bouwen, 17 april 2018
• Vrouwgelenweg 100, realiseren van 
een houten garage, -planologisch afwij-
ken, -bouwen, 19 april 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 voorlo-
pige voorziening. Hebt u vragen? Neem 
dan gerust contact op met de afdeling 
Beheer Openbare Ruimte (team vergun-
ningverlening en handhaving), via tele-
foonnummer 14078.



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 25 april 2018


