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Taalvrijwilliger, iets voor u?
“Je ziet het zelfvertrouwen groeien. 
Ze kunnen zich steeds beter zelf red-
den, daar doe je het voor. De sfeer 
in de klassen is goed, er wordt veel 
gelachen met elkaar.’’ Wendy van 
den Bos en Lineke Molenaar hel-
pen als taalvrijwilliger iedere dins-
dag- en donderdagochtend nieuwe 
inwoners met het spreken, lezen en 
schrijven van de Nederlandse taal. 

Deelnemers uit alle windstreken
De deelnemers aan de taalklassen 
komen overal vandaan. Sommigen 
zijn vanwege een oorlog naar ons 
land gevlucht, anderen zijn ge-
trouwd met een Nederlander. Maar 
ze hebben één wens gemeen: de 
Nederlandse taal beter onder de 
knie krijgen. Want een formulier in-
vullen, een kaartje sturen, eenvou-
dige zaken zijn heel lastig als je de 
taal niet goed beheerst. “Ook men-
sen die laaggeletterd zijn, zijn van 
harte welkom”, aldus Lineke. 

Saamhorigheid
Ook voor het inburgeringsexamen 
kan men terecht bij de taalklas. De 
saamhorigheid is groot, iedereen 

leeft met elkaar mee. Wendy en 
Lineke benadrukken het sociale as-
pect van de taalklassen. Het voor-
komt dat mensen die de taal nog 
niet goed beheersen in een sociaal 
isolement terecht komen.

Nieuwe vrijwilligers gevraagd!
De deelnemers schreven in de klas 
een oproep: er zijn meer vrijwil-
ligers nodig! Er zijn nu zes vrijwil-
ligers voor 3 klassen. Wendy ver-
telt: “Ervaring met lesgeven is niet 
nodig. We gooien nieuwe vrijwil-
ligers niet in het diepe. Er is een 
inwerkprogramma en begeleiding. 
Ook kan men altijd een keer mee-
draaien. En klasse-assistenten zijn 
ook zeer welkom!” 

Meer weten?
Neem contact op met Wendy van den 
Bos per mail: jcgkdm@gmail.com. 
Of breng een bezoek aan een klas. 
U bent op dinsdag en donderdag 
om 09.00 uur welkom in de Willem 
de Zwijgerschool aan de P.C. Hooft-
singel 7 (linker ingang, trap op naar 
de eerste verdieping).

We verheugen ons allemaal op Ko-
ningsdag om te genieten van alle 
buitenactiviteiten! Zoals de ballon-
nen die worden opgelaten tijdens 
de aubade. Die horen bij deze fees-
telijke traditie, maar wist u dat dit 
niet goed is voor dier en milieu? De 
Oranjevereniging wil voorkomen dat 
dieren kunnen stikken in een stukje 
ballon of verstrikt raken in de touw-
tjes. Dus laten zij geen ballonnen 
meer op.

Ballonnen
Daarom laten we dit jaar op drie 
plekken ballonkronen op: tijdens de 
aubade bij het gemeentehuis, op het 
plein achter De Schoof en bij Hoog-

ambacht. Die zweven de gehele dag 
boven Ambacht. Voorgaande jaren 
kon u een prijs winnen met de ballon 
die het meest ver komt. Dit jaar kunt 
u winnen door tijdens de aubade, 
een kaartje met uw gegevens in de 
daarvoor bestemde kliko te doen. De 
drie winnaars worden na Koningsdag 
bekend gemaakt.

Aubade
Koningsdag is voor jong en oud, 
ook de aubade! Zing mee met lied-
jes uit de goede oude tijd. Dans op 
de Pasapas, want de koning kan ook 
niet stilstaan als hij dit lied hoort. 
Komt u naar de aubade?

Middagconcert: Jan Vayne
Vorig jaar was het voor het eerst ge-
organiseerde Koningsdagconcert een 
groot succes! Daarom dit jaar een 
herhaling. Het instrumentale concert 
met de bekende pianist Jan Vayne, 
organist André de Jager en trompet-
tisten Arjan en Edith Post.

Locatie: De Open Hofkerk,
Schildmanstraat 72A
Aanvang: 14.30 uur
Toegang: € 10,- (t/m 12 jaar € 5,-)
Kaartverkoop: Manifesto in winkel-
centrum De Schoof, per mail kaart-
verkoop@inspire2livemusic.nl of te-
lefonisch 06- 40 329 257.

           Ambachtse Koningsdag

Rust voor broedende zwanen

Taalvrijwilligers leren de nieuwe inwoners van onze gemeente de Nederlandse taal, lezen, schrijven en spreken.

Het broedseizoen is weer begonnen 
en op diverse plaatsen in Hendrik-
Ido-Ambacht zijn er zwanen die op 
hun eieren broeden. Dit gebeurt op 
een nest, op de oevers van het water 
of op de grond. Het vrouwtje blijft in 
principe op het nest, totdat de kui-
kens uit de eieren komen. Het man-
netje zorgt voor het eten. 

Broedende zwanen hebben rust en 
ruimte nodig. Vooral mannetjeszwa-
nen kunnen erg agressief reageren 
als u dicht in de buurt komt. Het is 
voor een zwanenpaar stressvol wan-
neer zij zich bedreigd voelen. De 
gemeente is volgens de Wet Natuur-
bescherming verantwoordelijk voor 
het bieden van een rustige en veilige 

omgeving van onder andere (broe-
dende) zwanen. 

Ziet u dat iemand de zwanen lastig-
valt? Bel dan met het Politie Meld-
punt 144. Zij gaan aan de slag met 
uw melding.
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 Fietspad na Havenhoofd - 
Noordeinde; werkzaamheden 
fietspad, overlast, straks een 
betere doorstroming

 3 september 2018 - eind april 2019

 Hoge Kade; nieuwbouw bin-
nenbad zwembad De Louwert

 Tot juni 2019

 P.C. Hooftsingel; gedeelte 
tussen Waelneslaan en de Van 
Godewijckstraat, herstraatwerk-
zaamheden

 half april 2019 - half mei 2019

 Zilverreiger tussen Zomertaling 
(zuidelijke aansluiting) en 
Vrouwgelenweg; aanleggen 
definitieve bestrating, weg 
wordt gefaseerd afgesloten

 15 april t/m 26 april 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 Meerdervoortsingel; 
rioolwerkzaamheden, bebording 
ter plaatse aanwezig

 18 februari 2019 - eind april 2019

 Ambachtsezoom; bouwrijp ma-
ken toekomstig bedrijvenpark

 21 februari - medio juli 2019

 Elzengaarde tussen Sophialaan 
en Yulius: aanbrengen tijdelijk 
asfalt;

 2 en 3 mei

 Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

• veegwagen, maaien en 
schoffelen in hele gemeente 
doorlopend;

• snoeiwerkzaamheden 
(beplanting); door heel de 
gemeente.
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Werk in de wijk

Kijk voor meer informatie ook op www.weekvanonswater.nl.

De elf genomineerden van de Woordkunstenwedstrijd van de 4 en 5 mei 
comités van Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht, vergezeld door burge-
meester Heijkoop en burgemeester Strijk (Zwijndrecht). De drie schrijf-
sters van de winnende gedichten staan rechts vooraan.

02 m
ei

06 m
ei

Van 19.30 tot 21.30 uur
Spreekuur politie
Politiebureau
Weteringsingel 1

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

Vorige week hebben we een artikel 
geplaatst dat de gemeente werkt aan 
een actieplan duurzaamheid. Dat wil-
len we graag doen met inbreng van 
alle Ambachters van alle leeftijden. 
In het actieplan schrijven we op wat 
we de komende jaren samen aan 
duurzaamheid gaan doen en hoe 
we dat gaan aanpakken. Denk aan 
bijvoorbeeld schonere energie, meer 
biodiversiteit, beter afval scheiden 
en verbeteren van luchtkwaliteit. Alle 
ideeën zijn welkom!

Daarom gaat de gemeente graag met 

inwoners, organisaties en bedrijven 
in gesprek over duurzaamheid. Wat 
doet u al? Wat zijn uw ideeën? Waar 
kunnen we elkaar helpen? 

Nog niet ingevuld?
Vul dan voor 26 april aanstaande de 
enquête in via
http://bit.ly/ocdvragenlijsten. Hebt u 
het al ingevuld? Dan danken wij u 
voor uw medewerking.

Meer weten? Neem dan contact op 
via duurzaam@h-i-ambacht.nl of volg 
op Twitter: @duurzaamambacht.

Van 1 tot en met 12 mei kunt u mee-
doen aan diverse activiteiten die 
iets met water te maken hebben. 
Het is dan de landelijke Week van 
Ons water. Een week die bedoeld is 
om iedereen bewust te maken van 
hoe bijzonder het is dat er in Neder-
land dagelijks hard gewerkt wordt, 
om ons land waterveilig te houden 
en iedereen te voorzien van schoon 
drinkwater.

Waterspelen
Op woensdagmiddag 1 mei van 13.00 
tot 16.00 uur zijn bij Duurzaamheids-
centrum Weizigt in Dordrecht de Wa-
terspelen. Iedereen kan meedoen 
aan de gratis activiteiten, zoals wa-
terdiertjes vangen, waterspelletjes of 
een watertuintje knutselen. 

Wat is er te doen in de Drechtsteden?
Duik de waterrijke natuur rondom de 
Drechtsteden in met een natuurgids 
om bevers of misschien wel een zee-
arend te spotten. Ga op excursie naar 
de Sophiapolder, bezoek de molens 
van Kinderdijk, doe een kanotocht bij 
het Biesboschcentrum of een sloot-
jesonderzoek in de Zwijndrechtse 
Waard. In het Aquarama bij Duur-
zaamheidscentrum Weizigt beleeft u 
hoe de Weg van het Water stroomt 
en leert u alles over water op de we-
reld, water in de Drechtsteden, water 
in uw huis, drinkwater en het riool.

Enquête duurzaamheid

Duik in de wereld van ons water

WEEK VAN ONS
WATER
1 t/m 12 MEI  2019
We trappen de Week van Ons Water
spetterend af met de WATERSPELEN
bij Duurzaamheidscentrum Weizigt
op woensdag 1 mei! Kijk voor alle
wateractiviteiten deze week op
www.weizigt.nl/weekvanonswater

Drechtsteden
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Officiële publicaties donderdag 25 april 2019

Nieuwe aanvragen*

Verleende vergunningen/ontheffingen**

Gewijzigde aanvragen*

Verleende omgevingsvergunningen**

* 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.

** 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

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Adres Omschrijving Datum gebeurtenis Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Datum gebeurtenis Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum besluit

Brederodehof 3 realiseren van een nokverhoging bouwen 10 april 2019

Onderdijkse Rijweg 22 Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV 29 april tot 1 november 2019 17 april 2019

Openbare ruimte naast verplaatsing tijdelijke bouwplaats 17 april tot 1 oktober 2019 17 april 2019
Scheepmakersstraat 118A

Brederodehof 43 Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV 18 april tot 31 december 2019 17 april 2019

Parkeerplaats nabij Louwerplein 1 Plaatsen container 6 tot en met 10 mei 2019 12 april 2019

Veersedijk 6-8 Ontheffing geluidshinder tijdens kleinschalig evenement Koningsdag 27 april 2019 van 13:00 tot 22:00 uur 16 april 2019

Winkelcentrum De Schoof Incidentele standplaatsen t.b.v. promotie provider 31 mei en 1 juni 2019 16 april 2019

Winkelcentrum Hoogambacht Incidentele standplaatsen t.b.v. promotie provider 14 en 15 juni 2019 16 april 2019

Winkelcentrum Louwersplein Incidentele standplaatsen t.b.v. promotie provider 19 en 20 juni 2019 16 april 2019

Rossenburgpad 10 bijschrijven leidinggevende op exploitatievergunning Happy Italy doorlopend 18 april 2019

Veersedijk 6-8 Ontheffing schenken (zwak) alcoholische dranken tijdens 27 april 2019 van 13:00 tot 22:00 uur 16 april 2019
 kleinschalig evenement Koningsdag

Brederodehof 3 realiseren van een nokverhoging bouwen 16 april 2019

Hooftlaantje 144 uitbouw aan de zijgevel bouwen 17 april 2019

Vondelstraat 3A realiseren van een nokverhoging bouwen 11 april 2019

Koningsdag is een dag om twee-
dehandse spullen te verkopen. Dit 
is goed voor het milieu, want oude 
spullen worden hergebruikt en krij-
gen een nieuwe bestemming. Stel 
dat u anderen niet blij kunt maken 
met tweedehands spullen, waar laat 
u die onverkochte spullen dan?

Koos, onze vuilnisman loopt deze 
dag rond om iedereen te adviseren 
over afvalscheiding en de ernst van 
zwerfafval. Ook de Oranjevereniging 
zet zich in voor een beter milieu door 
dit jaar geen ballonen meer op te la-
ten. Ballonen oplaten zorgt namelijk 

voor plastic zwerfafval en past niet in 
een duurzame gedachte. 

Samen gaan we voor beter afval 
scheiden en houden we Ambacht 
schoon!

Afval scheiden op Koningsdag

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten

Dit jaar valt Koningsdag op zaterdag 27 april. Hierdoor komt de week-
markt Hoog Ambacht (Sophiapromenade) op deze dag te vervallen. De 
kooplieden ontvangen u graag weer de week erop!


