
Een goede buur is goud waard, 
dat weet iedereen. Maar het loopt 
niet altijd lekker tussen buren. Als 
mensen overlast van elkaar erva-
ren, gaat dit vaak gepaard met 
wederzijdse frustratie en mach-
teloosheid. Het wordt dan steeds 

lastiger om het nog samen op te 
lossen. Met behulp van Buurtbe-
middeling lukt het vaak wél om 
de situatie te verbeteren.

Buurtbemiddeling in Hendrik-
Ido-Ambacht zoekt nu nieuwe 

buurtbemiddelaars. Een buurtbe-
middelaar helpt mensen hun bu-
renconfl icten zelf op te lossen en 
begeleidt hen bij de gesprekken. 
Buurtbemiddelaars zijn vrijwilli-
gers die hier speciaal voor worden 
opgeleid.

Wat heb je nodig om een goede 
buurtbemiddelaar te zijn?
Een buurtbemiddelaar is in de 
eerste plaats een uitstekende 
luisteraar. Verder blijft een buurt-
bemiddelaar altijd onpartijdig. Hij 
of zij streeft naar een oplossing 
waarmee beide buren tevreden 
zijn. Zijn de ruziënde buren een-
maal weer met elkaar in gesprek, 
dan kan het probleem veel een-
voudiger worden opgelost.

Dat vraagt om goede sociale vaar-
digheden. En dat maakt het boei-
end, afwisselend en vooral nuttig 
vrijwilligerswerk.

Gemiddeld kost het u enkele uren 
per maand. Uren die u overigens 
zelf kunt indelen en inplannen.

Wat biedt Buurtbemiddeling Hen-
drik-Ido-Ambacht u?
U krijgt een professionele twee-
daagse training in het voeren van 

bemiddelingsgesprekken. Deze 
training vindt plaats op vrijdag 28 
september en vrijdag 5 oktober. 
Naast de training krijgt u bijscho-
ling aangeboden en begeleiding 
van een coördinator. Ook is er ge-
regeld uitwisseling van ervaringen 
met collega-bemiddelaars.

Interesse?
Bent u geïnteresseerd of wilt u 
meer weten? Neem dan contact 
op met de coördinator Buurtbe-
middeling via telefoonnummer 
078-7508969 of per e-mail via 
buurtbemiddeling@meeplus.nl. 

Buurtbemiddelaar worden, iets voor u?

Gemeentenieuws
Woensdag 25 juli 2018

Activiteitenkalender
■ Maandag 27 augustus 
 Vanaf 20.00 uur 
 Commissie W.O.S.
 Raadzaal gemeentehuis

■ Dinsdag 28 augustus
 Vanaf 20.00 uur 
 Commissie RZ – 
 De Volgerlanden
 Raadzaal gemeentehuis

■ Woensdag 29 augustus
 Vanaf 20.00 uur 
 Commissie ABA – Financiën 
 Raadzaal gemeentehuis

■ Zaterdag 1 september
 Van 10.00 tot 17.00 uur
 Zomerparkdag

■ Maandag 10 september
 Vanaf 20.00 uur 
 Raadsvergadering
 Raadzaal gemeentehuis

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

■ Met deze zomerse temperaturen weten veel mensen het buitenbad van zwembad 
De Louwert te vinden voor een heerlijk verfrissende duik. Ondertussen bouwen wij 
verder aan een nieuw binnenbad.
Meer informatie over zwemmen in De Louwert vind je op
https://www.facebook.com/delouwert.

■ Ervaart u overlast met de buren? Dit lossen we samen op met behulp van Buurtbemiddeling; voor en door Ambacht.

Waterpret, werk verzet

Nationaal Hitteplan
geactiveerd

Nieuwsbrief
De Volgerlanden

Wilt u graag op de hoogte zijn 
van ontwikkelingen in de wijk De 
Volgerlanden? Abonneer u dan 
op de digitale nieuwsbrief. Hierin 
leest u onder meer welke activi-
teiten er zijn, de ontwikkelingen 
van nieuwe projecten en over de 
mogelijkheden van zelfbouwka-
vels. De nieuwsbrief verschijnt 
een paar keer per jaar.

Inschrijven
Op de website 
www.devolgerlanden.nl staat de 
knop naar het inschrijfformulier. U 
kunt hier uw e-mailadres doorge-

ven en wij zorgen dat u de vol-
gende nieuwsbrief in uw mailbox 
ontvangt. 

Online
Wilt u wel op de hoogte blij-
ven, maar liever niet via e-mail, 
volg ons dan online. Project De 
Volgerlanden is actief op Face-
book, Instagram en Twitter 
@devolgerlanden. Deel uw Vol-
gerlanden-moment zelf ook met 
#volgerlanden en deze zomer met 
#VolgerlandenZomerfoto. 
Wie weet wint u daar ook nog een 
mooie prijs mee!

■ Afgelopen maandag is het Nationaal Hitteplan geactiveerd, want de komende da-
gen stijgt het temperatuur. Met het Nationaal Hitteplan wilt het RIVM opdragen extra 
goed te zorgen voor bijvoorbeeld kwetsbare mensen, maar ook extra alert te zijn om 
gezondheidsproblemen door het warme weer te beperken. Meer informatie over het 
hitteplan vind u op www.rivm.nl/hitte.

Afval scheiden. Samen halen we eruit wat erin zit.it wat t erin zit.

cHiPszAkKen hOreN  
bIj ReStaFvAl. 

Ze kunnen niet worden 
gerecycled. Het kunststof 

en aluminium waar de 
zakken uit bestaan, zijn 
met elkaar versmolten 

waardoor deze materialen 
niet uit elkaar kunnen 

worden gehaald.
hvcgroep.nl



➊  Elzengaarde tussen Boomgaarde en Aardbeigaarde dicht;

 bouw woningen Waterhof

 17 juli 2017 - december 2018 

➋  Burgemeester Hofplein, Baxpark ter hoogte van de Huysweer en 

Wassenaar van Obdampark 

 Aanleg van drie fonteinen

➌  Van der Eijndestraat, Scheltingastraat en Van Valckesteinstraat

  Grootschalig onderhoud. Werkzaamheden worden gefaseerd uit-

gevoerd. Omleiding verkeer met bebording. Rioolreconstructie 

Van der Eijndestraat.

 Mei tot eind augustus 2018

➍  Gehele Brederodehof;

 bestratingswerkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. 

  11 juni tot juli 2018

➎  Van Kijfhoekstraat tussen De Raadtweg en De Pompe van Meer-

dervoortsingel; 

 rioolreconstructie; 

 4 juni tot eind juli 2018

➏ Hoge Kade; 

 nieuwbouw binnenbad zwembad De Louwert

 Tot juni 2019

 Overige werkzaamheden, op diverse plaatsen:

•  veegwagen, maaien en schoffelen in hele gemeente, doorlo-

pend;

•  Zomerschouw; maaien riet (onder waterlijn) en waterplanten om 

doorstroming te verbeteren, vanaf week 26 t/m 29.

Werk in de wijk
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Genieten aan 
het water van 
Ambacht

Waar hoort het 
afval precies? 

De zomervakantie is begonnen 
en de zon schijnt (nog steeds!). 
In deze warmte is het heerlijk 
om verkoeling te zoeken, bij-
voorbeeld in het water. In de 
gemeente is er voor ieder wat 
wils; je kunt een duik nemen 
in het buitenbad van zwembad 
De Louwert en natuurlijk zwem-
men en zonnebaden in Sande-
lingen-Ambacht.

Wij spraken een bezoeker van 
het meertje in Sandelingen-Am-
bacht; een moeder van vier jon-
ge kinderen en zij bracht voor 
het eerst een middag met haar 
gezin hier door. Als natuurlief-
hebster zocht zij een mooie 
plek, in een groene omgeving 
en al snel kwam zij uit op De 
Sandelingen. Dit plekje voldeed 
geheel aan haar wensen! “Het 
is hier rustig, groen en de kin-
deren vermaken zich prima”, 
aldus de moeder. “Wij houden 
erg van water. Als we niet aan 
het varen zijn, dan zijn we wel 
aan het zwemmen.” Zij raadt 
dit plekje aan iedereen aan die 
van rust, groen en water houdt.

Weet u soms ook niet precies 
welk product tot welke afval-
stroming thuis hoort? Op de 
website van Milieu Centraal 
kunt u via de afvalscheidings-
wijzer precies vinden in welke 
afvalbak u het product kunt 
gooien. Zo wordt veel afval 
weer grondstof voor nieuwe 
producten!
Zoek uw afvalproduct op
www.afvalscheidingswijzer.nl

■ Het strandje van Sandelingen-
Ambacht.

Test op maandag 6 augustus

Maandelijkse
alarmering sirenes

Als zich in onze gemeente of regio 
een groot ongeval voor doet, dan 
wordt u gealarmeerd via sirenes. 
Afhankelijk van de omstandighe-
den, loeien de alarmering sirenes 
in de hele gemeente of een deel 
daarvan.
 
In heel Nederland worden deze 

sirenes maandelijks, op de eer ste 
maandag om precies 12.00 uur, 
getest. Dit gebeurt op maandag 
6 augustus. Gaat de alar mering 
sirene op een ander moment 
dan dit? Sluit vervol gens ramen, 
deuren en schakel de regionale 
rampenzender Ra dio Rijnmond, te 
ontvangen op 93.4 FM, in.

Officiële publicaties

BEKENDMAKINGEN

BEKENDMAKING MANDAAT
Het college van burgemeester en wet-
houders maakt bekend dat zij op 3 juli 
2018 het besluit tot het verlenen van 
een mandaat voor het opleggen van 
een last onder dwangsom bij ‘absoluut 
verzuim’ aan de Directeur van de Dienst 

Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid 
heeft vastgesteld. Het besluit treedt 
in werking met ingang van de dag na 
publicatie in de plaatselijke krant ‘De 
Kombinatie’.

Ter inzage
Het mandaatbesluit ligt met ingang van 
25 juli 2018 gedurende 6 weken voor 
een ieder ter inzage in de publiekshal 

van het gemeentehuis.
Een ieder kan op verzoek tegen beta-
ling van de kosten een afschrift krijgen 
van de  genoemde besluiten. 

Het is wettelijk niet mogelijk om een 
zienswijze, of bezwaar tegen dit man-
daatbesluit in te dienen.

Voor vragen over deze bekendma-

king kunt u contact opnemen met 
mevrouw. Y. van der Ploeg, afdeling 
Bestuurszaken, telefoon (078) 7702699.

ALGEMENE PLAATSELIJKE 

VERORDENING/BIJZONDERE 

WETTEN

VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEF-
FINGEN* 
• Het organiseren van het muziekeve-

nement “Holland Live” op 8 en 9 
september 2018 van 20:00 tot 01:00 
uur in de sporthal De Ridderhal, 
opbouw 8 september vanaf 16:00 uur 
en afbouw op 9 september van 01:00 
tot 05:00 uur, datum bekendmaking 
18 juli 2018.



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 juli 2018

• Het produceren van versterkt geluid 
tijdens het muziekevenement 
“Holland Live” op 8 en 9 septem-
ber 2018 van 20:00 tot 01:00 uur 
in de sporthal De Ridderhal, datum 
bekendmaking 18 juli 2018.

• Het schenken van (zwak) alcoholi-
sche dranken het muziekevenement 
“Holland Live” op 8 en 9 september 
2018 van 19:00 tot 01:00 uur in 
de sporthal De Ridderhal, datum 
bekendmaking 18 juli 2018.

• Het organiseren van een buurtbarbe-
cue op 25 augustus 2018 van 16:30 
tot 02:00 uur bij de Dadelgaarde 189 
t/m 225, datum bekendmaking 18 juli 
2018.

• Het produceren van versterkt geluid 
tijdens de buurtbarbecue op 25 
augustus 2018 van 16:30 tot 02:00 

uur bij de Dadelgaarde 189 t/m 225, 
datum bekendmakring 18 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 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 OMGEVINGSVER-
GUNNING*
• Daniël van de Merwedestraat 1, plaat-

sen raam in zijgevel, -bouwen, 11 juli 
2018

• Jan Luijkenhof 10, plaatsing dakkapel 
voorzijde, -bouwen, 9 juli 2018

• Schildmanstraat ongenummerd 
(tegenover 72A), tijdelijk depot 
Zoutziedersstraat (periode van 4 
maanden 01-10-2018 t/m 01-02-2019), 
-roerende zaken opslaan, -opslag van 
roerende zaken toestaan, -planolo-
gisch afwijken, 16 juli 2018

• Van Renesseborch 20, vellen van één 
wilde berk (particulier), -houtopstand 
vellen, 10 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) op 
telefoonnummer 14 078.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNIN-
GEN* (REGULIER)
• Meerval 16, plaatsen dakkapel aan 

voorzijde, -bouwen, 16 juli 2018
• Rijksweg A16, locatie parkeerplaats, 

1x naast McDonalds en 1x aan zijde 
Shell-station, het gewijzigd

   bouwen van 2 overkappingen (laad-
stations), -planologisch afwijken, 
-bouwen, 19 juli 2018

• Stekelbaars 1, bouwen van een 
woning, -planologisch afwijken, -bou-
wen, 20 juli 2018

• Stekelbaars 2 t/m 20, bouwen van 10 
twee onder 1 kapwoningen, -planolo-
gisch afwijken, -bouwen, 19 juli 2018

• Veerweg 59, vellen van één ruwe 

berk (particulier), -houtopstand vel-
len, 20 juli 2018

• Weteringsingel 19, doorbreken draag-
muur en aanbrengen combinatievloer, 
-bouwen, 17 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 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.


