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Het voetveerseizoen is 
weer geopend
Midden in de getijdenrivier De 
Noord ligt het natuureiland Sop-
hiapolder. U kunt er alleen met 
een klein voetveer komen voor een 
wandeling van 2,5 kilometer over 
vlonders en dijken. Daar ervaart u 
het eilandgevoel door de geïsoleer-
de ligging midden in de drukbeva-
ren rivieren van de Drechtstedenre-
gio. Er woont hier niemand en er 
is geen horecagelegenheid. Vergeet 
dus niet brood en drinken mee te 
nemen!

Vaartijden
Wilt u een bezoek brengen aan de 
Sophiapolder? De reguliere vaart is 
van maart tot en met oktober. U 
kunt dan op woensdag, zaterdag 
en zondag tussen 12.00 - 17.00 uur 
naar en van de Sophiapolder varen. 
De laatste afvaart naar het eiland is 
om 16.00 uur. Tot 17.00 uur halen 

de schippers u weer op. 

Praktische informatie
Het veerpontje naar de Sophia-
polder is gratis en vertrekt van de 
Veersedijk 301. Daar kunt u ook 
parkeren. De wachttijd is maximaal 
15 minuten, de overtocht duurt 5 à 
10 minuten en er kunnen maximaal 
11 passagiers mee. Bij dichte mist of 
onweer vaart de pont niet. Let op: 
honden en fietsen mogen niet mee. 
Ook worden er in de Sophiapolder 
regelmatig begeleide excursies ge-
houden. U leert dan samen met een 
gids het eiland kennen.

Meer informatie
Kijk op www.zuidhollandslandschap.
nl/gebieden/natuureiland-sophiapol-
der voor meer informatie over de 
Sophiapolder en de overtochten.

Hier vindt u de pagina’s van @ge-
meentehia! Dit betekent dat we vanaf 
nu vernieuwde pagina’s hebben.

Dit is beter
De gemeentepagina’s zien er iets 
anders uit en dat maakt de pagina’s 
duidelijker. Zo past het ook beter bij 
onze huisstijl, maar er veranderde 

ook meer:
- de nieuwe naam @gemeentehia 

dekt meer de lading en is herken-
baarder;

- extra aandacht voor specifieke 
thema’s voorzien van attentie blok-
ken (speerpunten uit het coalitie-
programma);

- publicaties verkort en duidelijker.

Pagina’s van @gemeentehia

Omdat de afgelopen weken er ‘s 
nachts in meerdere auto’s in Hendrik-
Ido-Ambacht is ingebroken, startten 
wij een actie. Inwoners in bezit van 
een auto kunnen daarbij een SDNA-
kit winnen. We geven in totaal 20 
SDNA-kits weg, in samenwerking 
met buurtpreventie en de politie. 
Met de kit brengt u onzichtbare mar-
keringen aan in uw auto. Auto’s en 
auto-onderdelen die behandeld zijn 
met dit DNA, worden na registratie 
direct gekoppeld aan de rechtmatige 
eigenaar. Zo wordt uw auto onaan-
trekkelijk voor dieven.

Laatste kans om mee te doen!
Alleen als inwoner van Hendrik-Ido-
Ambacht kunt u nog voor de tweede 
ronde meedoen. Kijk op www.h-i-
ambacht.nl/sdna-kit en download 
het aanvraagformulier. Stuur het in-
gevuld uiterlijk 11 maart naar ons op 
via communicatie@h-i-ambacht.nl. Of 
haal het formulier van de leestafel 
op het gemeentehuis en lever het 
ingevuld in bij de receptioniste voor 
de sluitingsdata. Per inwoner kunt u 
maximaal 1 kit winnen.

Burgemeester Heijkoop kiest op 11 
maart de laatste 10 winnaars. Als u 
een kit wint, dan nemen wij persoon-
lijk contact met u op.

Verklein de kans op een auto-inbraak!

Veilig

U kunt via de gemeente ook een SDNA-kit met korting kopen.
Kijk hiervoor ook op www.h-i-ambacht.nl/sdna-kit.

hvcgroep.nl

Afval scheiden. Samen halen we eruit wat erin zit.

WIST u dat
van uw gft en 

etensresten compost 
en groen gas worden 

gemaakt?
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 Perzikengaarde tussen 
Elzengaarde en Bongerd dicht; 
aanleg definitieve bestrating

 25 februari t/m 29 maart 2019

 Fietspad na Havenhoofd - 
Noordeinde; werkzaamheden 
fietspad, overlast, straks een 
betere doorstroming

 3 september 2018 tot eind 
februari 2019

 Hoge Kade; nieuwbouw bin-
nenbad zwembad De Louwert

 Tot juni 2019

 Rietlaan tussen Laan van
 Welhorst en Steur;

 reconstructiewerkzaamheden 
volledige afsluiting

 7 januari 2018 t/m 8 maart 2019

 Waelneslaan;
 herstraatwerkzaamheden

 december 2018 tot eind
 maart 2019

 Rietzanger; aanleggen
 definitieve bestrating, weg 
wordt gefaseerd afgesloten

 7 januari t/m maart 2019

 Zilverreiger tussen Vrouwge-
lenweg en Watersnip; aanleg-
gen definitieve bestrating, weg 
wordt gefaseerd afgesloten

 25 februari t/m 22 maart 2019

 Sophiapromenade naast het 
gemaal Volgerlanden;

 aanbrengen afsluiter put;
 Tot en met eind mei 2019

 IJdenhove: werkzaamheden 
rioolreconstructie

 9 januari 2019 - eind mei 2019

 Pompe van Meerdervoortsin-
gel; aanpassing busroute; 
bebording ter plaatse aanwezig

 18 februari 2019 - eind april 2019

 Ambachtsezoom; bouwrijp ma-
ken toekomstig bedrijvenpark

 21 februari - medio juli 2019

 PC Hooftsingel vanaf de 
Waelneslaan tot aan de Van 
Godewijckstraat; riolerings-
werkzaamheden

 4 maart tot 18 maart 2019

 Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

• veegwagen, maaien en schoffe-
len in hele gemeente doorlo-
pend;

• baggeren (zwaartepunt in 
watergangen rondom Sport-
park Schildman, zuidzijde wijk 
Krommeweg en buurt 
De Sandeling) tot maart 2019;

• snoeiwerkzaamheden (beplan-
ting); door heel de gemeente.
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Werk in de wijk
INLOOPOCHTEND
GEHEUGENSTEUN

bedoeld voor mensen met 
dementie, hun mantelzorgers 
en iedereen die op wat voor 
manier dan ook betrokken is 
bij de ziekte dementie.

•
 

 klaar! u voor staan thee en Koffie  

• Informeel samenzijn

  
 

 

• uw Stel

Lotgenotencontact  
 

  Ambacht H.I.wijkteam  sociaal het vanuit
ervaringsdeskundigen

   
      encasemanager    

 aanwezige de aan vragen 

•    

Namens werkgroep 
Dementievriendelijke gemeente,
Cristine Ruinard 

Elke
 uur 12.00 tot 10.00 

maand  de van donderdag 1e 
van
ocatieL Restau Ontmoetingscentrum  rant

Van           
Hendrik-Ido-Ambacht             

 146 Kijfhoekstraat 
 Wielstaete 

 

KOM EN 
PRAAT 
MEE OVER 
DEMENTIE

Elke 1e donderdag van de maand een inloopochtend Geheugensteun.
Komt u donderdag 7 maart meepraten over dementie?

“We gaan iedereen aanspreken 
op onveilig rijgedrag zodat ieder-
een veilig naar school kan”, zei 
wethouder Lafleur tijdens de ver-
keersactie bij de scholencluster in 
De Volgerlanden. Dinsdag 5 maart 
werd tijdens de ochtendspits de 
verkeersactie bij de scholencluster 
herhaald. De verkeerschaos bij het 
wegbrengen en ophalen van de 
kinderen is een grote ergernis en 
zorgt voor onveilige situaties.
 
Samen met het adviesbureau 
SOAB, de politie, handhaving, 
wethouder Lafleur en de leerlin-
gen zorgden we voor een goede 
doorstroom van het verkeer. Als 
iedereen zich aan de tips van het 
actieteam houdt, dan ontstaan er 
minder gevaarlijke situaties tussen 
het autoverkeer en lopende/fiet-
sende kinderen.

Zo zorgen we samen voor een veili-
ge schoolomgeving voor kinderen!

Iedereen veilig naar school

Verkeersveiligheid

07 m
rt

18 m
rt

19 m
rt

20 m
rt

01 ap
r

Van 19.30 - 21.30 uur
Spreekuur politie
Politiebureau
Weteringsingel 1

Vanaf 20.00 uur
Commissie WOS
Raadzaal gemeentehuis

Vanaf 20.00 uur
Commissie RZ -
De Volgerlanden
Raadzaal gemeentehuis

Vanaf 20.00 uur
Commissie ABA -
Financiën
Raadzaal gemeentehuis

Vanaf 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

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

Agenda

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram
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Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen*

Verleende omgevingsvergunningen**

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Adres Omschrijving Activiteit Datum besluit

Van Elkstraat 48 realiseren (nieuwe) dakkapel bouwen 24-feb-19

Guldenweg 28 bouwen woning bouwen, planologisch afwijken   23-feb-19

Van der Lekstraat 46 plaatsen dakkapel voorzijde bouwen 27-feb-19

Lindestraat 29 uitbreiden woning d.m.v. aanbouw en dakopbouw bouwen 25-feb-19

Metmanstraat 7 maken van een uitweg uitweg maken, hebben of veranderen 05-feb-19

Nijverheidsweg 43 diverse gevelreclame aanbrengen en handelsreclame maken 11-feb-19
 reclamezuilen plaatsen bouwen

Wassenaar van Obdampark 14 maken van een uitweg naar de openbare weg uitweg maken, hebben of veranderen 11-feb-19

Bongerd aanbrengen tuinoverspanning met net bouwen 27-feb-19

Charley Tooropstraat 28 en 29 uitbreiden van zolderverdiepingen bouwen 28-feb-19

Evertsenstraat 10 plaatsen dakkapel voorzijde bouwen 28-feb-19

Kwelder 15 plaatsen dakkapel linker zijgevel bouwen 28-feb-19

Besluit verlenging beslistermijn omgevingsvergunning**

Molenhoef 43 plaatsen houten berging in voorerf bouwen, planologisch afwijken 28-feb-19

Op 28 februari 2019 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning, locatie IJdenhove 238, ingediend op 9 november 2018 voor het 
realiseren van een nieuwe school, te verdagen tot uiterlijk 16 april 2019.

* U kunt geen bezwaar maken of een zienswijze indienen tegen een aanvraag. Wel kunt u de stukken inzien. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de afdeling Beheer Openbare Ruimte 
(team vergunningverlening en handhaving) via telefoonnummer 14 078.

** 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.

Colofon POSTADRES

Postbus 34

3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht

14 078

gemeente@h-i-ambacht.nl

www.h-i-ambacht.nl

GEMEENTEWINKEL

Afspraak maken? Kijk op: www.h-i-ambacht.nl

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE

www.h-i-ambacht.nl/meldpunt

Bij spoed, ook buiten kantoortijden (078) 770 8100

INLOOPPUNTEN

(zie websites voor openingstijden)

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam

• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam

• Tromplaan 49, sociaal wijkteam


