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“Lang gekoesterde wens in vervulling”
Den Brommert overgedragen
Rijksmonument Den Brommert,
hoek Smidshoef/Dorpssstraat, is
maandag overgedragen aan de
nieuwe eigenaar: Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht.

Genootschap de enige huurder en
zo ontstond ongeveer 6 jaar geleden het idee om het pand te kopen
en te restaureren. Wat dat betreft is
dit ook een mijlpaal in de historie
van het Historisch Genootschap, we
Wethouder Ralph Lafleur overhan- zijn heel gelukkig met alle mensen
digde symbolisch de sleutels van en organisaties die dit mogelijk gehet pand en is enthousiast over de maakt hebben!”
overdracht: “Dit is een bijzonder
moment. Voor het Genootschap om- Spoor-collectie
dat de langgekoesterde wens voor Na restauratie van het voorste pand
een eigen pand in vervulling gaat. en nieuwbouw aan de achterzijde
En voor heel Hendrik-Ido-Ambacht bestaat Den Brommert straks uit
omdat het gerestaureerd pand Den een ruimte voor exposities voor leBrommert straks een mooie aanvul- zingen en exposities, een goede
ling is op het enkele jaren gelden archiefruimte en een kleine winkel.
verfraaide Kerkplein En omdat de Echt uniek wordt de stijlkamer, waar
unieke Spoor-collectie straks ge- de Spoor-collectie in wisselende satoond kan worden.”
menstellingen te zien zal zijn. Die
collectie antiek is een groot deel van
Historische stap
de erfenis die burgemeestersdochter
Het Historisch Genootschap, een Leonia A. Spoor - van Tichelt in 1966
van de grootste verenigingen in aan gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Hendrik-Ido-Ambacht, is inmiddels naliet. Het Genootschap krijgt de
26 jaar in Den Brommert geves- erfenis in bruikleen van de gemeente.
tigd. Voorzitter Alie Tas blikt kort
terug: “Lang deelden we het pand Naar verwachting opent Den Brommet andere instellingen, maar in de mert volgend jaar mei zijn (geresafgelopen jaren was het Historisch taureerde) deuren.

Afgelopen maandag verkocht gemeente Hendrik-Ido-Ambacht het eeuwenoude pand Den Brommert aan het Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht. Wethouder Ralph Lafleur overhandigde symbolisch de sleutels aan
Alie Tas, voorzitter van dat Genootschap.

Grote belangstelling voor duurzame buurtactie
Samen met het Regionaal Energieloket houdt gemeente een duurzame
buurtactie in Krommeweg Zuid. Hiermee willen wij woningeigenaren informeren over de mogelijkheden om hun
woning in logische stappen te verduurzamen en energie te besparen.

Zonnepanelen, zoals deze in De Volgerlanden, leveren schone energie.

Deze mogelijkheden zijn verschillend
per type woning, maar de stappen
zijn voor de huizen van datzelfde
type bijna helemaal gelijk. Daarom
zijn woningeigenaren in Krommeweg
Zuid door de gemeente per brief
gevraagd zich op te geven als voorbeeldwoning voor de wijk. Ruim 60

Loop ook mee met de Avond4daagse
Vier avonden gezellig wandelen km) vertrokken. De finish is ook bij
door Hendrik-Ido-Ambacht? Loop het Jeugdspeelpark.
dan mee met de Avond4daagse van
3 t/m 6 juni.
Inschrijven
Vanaf dit jaar kunt u digitaal inschrijData en tijden
ven via www.bit.ly/avond4daagsehia.
Maandag, dinsdag, woensdag en Meer informatie vindt u onder het
donderdag start de Avond4daagse kopje ‘inschrijven’. Inschrijven kan
om 18.30 uur bij het Jeugdspeelpark, individueel of per groep. U kunt digelegen in het Sandelingenpark aan rect online betalen, zodat u bij inhet Rossenburgpad 12. Iedere avond schrijving niet meer in de rij hoeft te
wordt om 18.30 (10 km)* en 18.35 (5 staan. Inschrijven kan tot donderdag

23 mei.
Kosten
De kosten voor de Avond4daagse
zijn € 5,50 (voorinschrijving) en
€ 7,50 (na inschrijving). Bij de na inschrijving is het mogelijk om zowel
contant als per pin te betalen. Anders dan voorgaande jaren is het niet
mogelijk om een ouder/begeleider in
te schrijven tegen een gereduceerd
tarief.

inwoners hebben zich aangemeld.
Daaruit worden vier voorbeeldwoningen geselecteerd op basis van
onder andere bouwjaar, oppervlakte,
uiterlijke kenmerken en aantal aanmeldingen voor dat type.
Energieadvies op maat
De adviseurs van het Regionaal Energieloket zullen langs gaan bij de
geselecteerde woningen. Daarna maken ze een advies op maat over hoe
de woning duurzaam voorbereid kan
worden op de toekomstige manier
van verwarmen. Ze berekenen per
woningtype de juiste stappen voor

isolatie, ventilatie en duurzaam opwekken. De adviezen zijn in geanonimiseerde vorm en gratis beschikbaar
voor alle bewoners. Na de zomer
worden de adviezen besproken tijdens een speciale informatieavond
voor Krommeweg Zuid.
Meer informatie
Wilt u meer weten over verduurzamende maatregelen, projecten of
subsidies, neem dan contact op met
het Regionaal Energieloket per email info@regionaalenergieloket.nl,
via telefoonnummer 088 525 4110 of
kijk op www.regionaalenergieloket.nl.
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Regio

Lezersonderzoek
Uw mening over @gemeentehia
In de Drechtsteden verschijnt het
gemeentenieuws of stadsnieuws
in wekelijkse huis-aan-huisbladen.
In Hendrik-Ido-Ambacht verschijnt
@gemeentehia in de Brug. Hierin
staat informatie van de gemeente,
over de Ambachtse samenleving en
regionale aangelegenheden.

den naar de waardering van het u dit niet laten invullen, maar wilt u
nieuws per gemeente. Helpt u wel uw mening geven? Dan kan dat
@gemeentehia te verbeteren?
nog digitaal.

@gemeentehia
Om @gemeentehia nog beter aan
te sluiten aan uw wensen en behoeften, is een lezersonderzoek
gestart. Zo werd rond Pasen een
Nu zijn we benieuwd naar uw me- vragenlijst afgenomen door het Onning als lezer! Daarom wordt een derzoekcentrum Drechtsteden, in
regionaal lezersonderzoek gehou- het gemeentehuis in Ambacht. Hebt

11

Om 20.00 uur
Commissie ABA Financiën
Raadzaal gemeentehuis
Van 19.30 tot 21.30 uur
Spreekuur politie
Politiebureau
Weteringsingel

juni

06

mei

22

Om 20.00 uur
Commissie RZ De Volgerlanden
Raadzaal gemeentehuis

mei

21

Om 20.00 uur
Commissie W.O.S.
Raadzaal gemeentehuis

juni

20

mei

Agenda

Online vragenlijst
Vul de vragenlijst ‘Gemeentenieuws
of Stadsnieuws’ in via de website
www.bit.ly/ocd-vragenlijsten. Ook als
u @gemeentehia niet leest, kent of
nodig vindt, kunt u dit aangeven. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Tweede prijs
Woordkunstenwedstrijd

Tijdens de raad van 6 mei ontving burgemeester Jan Heijkoop, als voorzitter van de gemeenteraad, het eerste exemplaar van het nieuwe Actieplan Lokale Economie uit handen van wethouder Economie André Flach,
voorzitter van de VAO (Vereniging Ambachtse Ondernemers) Gert de Jong
en lid van de Detailhandelsraad Leendert van Pelt.

Werk in de wijk

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

1

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

2

Collecte
Longfonds
12 t/m 18 mei

3

Volg @gemeentehia
ook op social media

4

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram

Amber van Ierberghe behaalde de tweede plaats in de Woordkunstenwedstrijd met dit gedicht. Ze droeg het voor tijdens de Dodenherdenking,
zaterdag 4 mei.

5

Hoge Kade; nieuwbouw binnenbad zwembad De Louwert
Tot juni 2019
P.C. Hooftsingel; gedeelte
tussen Waelneslaan en de
Van Godewijckstraat,
herstraatwerkzaamheden
half april 2019 - half mei 2019

6

7

Aalscholver; afsluiting ten
behoeve van het aanbrengen
van definitieve bestrating
25 april t/m 24 mei 2019
Sophiapromenade naast het
gemaal Volgerlanden;
aanbrengen afsluiter put
Tot en met eind mei 2019
IJdenhove: werkzaamheden
rioolreconstructie
9 januari 2019 - eind mei 2019

•

•

Ambachtsezoom; bouwrijp maken toekomstig bedrijvenpark
21 februari - medio juli 2019
Laan van Welhorst; start
voorbereidende werkzaamheden grond en kabelwerk
middenberm
vanaf maandag 13 mei 2019,
werkzaamheden masten
maandag 13 mei t/m vrijdag
14 juni 2019
Overige werkzaamheden, op
diverse plaatsen:
veegwagen, maaien en schoffelen in hele gemeente doorlopend;
snoeiwerkzaamheden (beplanting); door heel de gemeente.
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Opgefleurd

“Goed dat zoveel
Ambachters meedachten”

Ambacht is ook dit jaar weer opgefleurd met bloemen aan de lantaarnpalen (hanging baskets) en bloemenzuilen (flower towers) in straten.

Nieuwe detailshandelsvisie

Bij de entrees van de gemeente, bij
rotondes en andere locaties zoals
Cascade, winkelcentra en het gemeentehuis, staan ze weer in bloei.

De gemeenteraad stelde afgelopen
maandag de nieuwe detailhandelsvisie 2019-2023 vast. Deze visie is
opgesteld met hulp van inwoners en
ondernemers.
Wethouder André Flach: “Fijn dat ruim
600 Ambachters de enquête over het
winkelaanbod en hun koopgedrag
hebben ingevuld. Ik ben blij met de
grote deelname van Ambachtse ondernemers aan de werkconferentie en
in de klankbordgroep. Ik wil dan ook
namens de gemeente iedereen hartelijk danken voor hun betrokkenheid
en inbreng.”

Sociaal

Nieuwe speelplek Kruiswiel
Speelsessie voor bewoners: 14 mei
Met de verplaatsing van het Jeugdspeelpark naar de rand van Hendrik-Ido-Ambacht is een belangrijke
speelplek uit de wijk Kruiswiel verdwenen. Daarom wil de gemeente
hier een nieuwe speelplek realiseren. Om dat te kunnen uitvoeren,
horen we graag waar de bewoners
behoefte aan hebben. Denkt u met

ons mee? Kom dan naar de speel- van de wijk, maken we samen een
sessie op dinsdag 14 mei.
inrichtingsplan. Zien we u tijdens
de speelsessie?
Alle bewoners uit de wijk Kruiswiel
zijn uitgenodigd om mee te denken Datum:
dinsdag 14 mei
tijdens deze speelsessie. Kinderen, Tijd:
16.00 - 17.15 uur
ouders, opa’s en oma’s zijn allemaal Locatie: Kinderopvang Ambacht
welkom! Om de nieuwe speelplek 		
IJdenhove 236
te laten aansluiten op de behoefte

Behoud van de vier winkelcentra
Nadat de plannen voor de uitbreiding
voor De Schoof waren stopgezet,
was een nieuwe visie op winkelen en

boodschappen doen in Ambacht nodig. Ook veranderingen in de detailhandelssector vragen om een nieuwe
kijk op winkelgebieden. Steeds meer
mensen winkelen bij webwinkels.
Hoe zorg je dan dat de winkelcentra
toch levensvatbaar en aantrekkelijk
blijven? In de nieuwe visie blijft het
uitgangspunt dat de vier huidige winkelcentra - De Schoof, Louwersplein,
Hoog Ambacht en Reeweg - blijven
behouden. Ieder winkelcentrum
houdt zijn eigen functie in het totale
huidige winkelaanbod binnen onze
gemeente. De opgave is wel om de
kwaliteit en vooral de levendigheid
van de centra te vergroten, zodat de
Ambachters er graag heen gaan. Dat
is deels een taak van de gemeente,
maar vooral ook van winkeliers en
vastgoedeigenaren zelf.

Ben jij student, werkend of werkzoekend?
Kom naar MBO Job Event: 23 mei

Het echtpaar Kortman-Bakker was op 11 april 50 jaar getrouwd. Burgemeester Jan Heijkoop heeft hen gefeliciteerd met hun gouden huwelijk. Het echtpaar heeft één kind en twee kleinkinderen.

Jij bent baas over je eigen toekomst!
Neem het hef in eigen handen om
die droombaan of opleiding te grijpen. Wacht niet langer en zet de eerste stap. We helpen je graag op weg!
Kom daarom naar het MBO Job Event
op donderdag 23 mei in Duurzaamheidsfabriek Dordrecht. ‘Baas over je
eigen toekomst’ is een samenwerking van gemeenten, werkgevers,
brancheorganisaties en opleiders in
de Drechtsteden.

De komende jaren zorgt de economische groei voor duizenden extra
MBO-banen in de regio. Daar kunnen we op een goede manier invulling aan geven en hebben we jou
dus hard nodig! Kom je ook naar het
MBO Job Event in Dordrecht?
Datum:
Tijden:
		
		
		

donderdag 23 mei
studenten:
14.15 - 17.00 uur
werk(zoek)enden:
18.30 - 20.30 uur

Locatie:
		
		
Toegang:
		

Duurzaamheidsfabriek
Leerparkpromenade 50,
Dordrecht
gratis | aanmelden
is niet nodig

Ga naar www.bit.ly/mbojobevent of
de Facebookpagina www.facebook.
com/baasoverjeeigentoekomst voor
alle werkgevers, opleiders en het
programma.

Officiële publicaties
Algemene Plaatselijke Verordening/Bijzondere Wetten
Verleende vergunningen/ontheffingen**
Adres

Omschrijving

Datum gebeurtenis

Datum bekendmaking

Reeweg 75 A, terrein vv A.S.W.H.

Vergunning evenement t.b.v. ASWH familieweekend met
diverse activiteiten
		

vanaf 15.00 uur op 14 juni 2019 tot 24.00 uur op
15 juni 2019; opbouw vanaf 09.00 uur op 13 juni 2019
en afbouw tot 14.00 uur op 16 juni 2019

29 april 2019

Reeweg 75 A, terrein vv A.S.W.H.
Ontheffing geluidshinder tijdens ASWH familieweekend
		

op 14 juni 2019 tussen 16.00 en 23.00 uur en op
15 juni 2019 tussen 09.00 en 23.00 uur

29 april 2019

Officiële publicaties
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Algemene Plaatselijke Verordening/Bijzondere Wetten
Verleende vergunningen/ontheffingen**
Adres

Omschrijving

Datum gebeurtenis

Datum bekendmaking

Reeweg 75 A, terrein vv A.S.W.H.

Onheffing recreatief nachtverblijf tijdens ASWH familieweekend

op 14 en 15 juni 2019

29 april 2019

Winkelcentrum De Schoof

Vergunning evenementen t.b.v. promotie winkelcentrum, zoals:
Moederdag
Vaderdag
Dias Latinos
Strpfigurenparade
Sinterklaasfeest

Diverse data:
11 mei 2019, van 12.00 tot 16.00 uur
15 juni 2019, van 12.00 tot 16.00 uur
6 juli 2019, van 12.00 tot 16.00 uur
31 augustus 2019, van 12.00 tot 16.00 uur
30 november 2019, van 13.00 tot 16.00 uur

29 april 2019

Louwersplein 11

Drank- en horecavergunning overname slijterij Mitra

doorlopend

2 mei 2019

Schildmanstraat/
Scheepmakersstraat/
Touwslagerhof

Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten B.V.

23 april tot en met 31 december 2019

8 mei 2019

Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Frederik Hendrikstraat 26

wijzigen uitrit naar openbare weg

uitweg maken, hebben of veranderen

20 april 2019

Mispelgaarde 16

realiseren dakopbouw

bouwen en planologisch afwijken

23 april 2019

Ring 301

realiseren dakkapel voorzijde

bouwen

23 april 2019

uitweg maken, hebben of veranderen,
bouwen en planologisch afwijken

28 maart 2019

Voorn 114
realiseren woning
		
Vrouwgelenweg 100

verbouwing woning en garage voorzien
bouwen en planologisch afwijken
van rietenkap		

18 april 2019

Watersnip 5

bouwen woning

bouwen

26 april 2019

Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum intrekking

Brederodehof 15

plaatsen overkapping en schutting

bouwen

26 april 2019

Noordeinde 121

realisatie bedrijfspand met werkplaatsfunctie

bouwen

2 mei 2019

Activiteit

Datum besluit

Ingetrokken aanvragen*

Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Vondelstraat 27

realiseren dakopbouw(nokverhoging)
bouwen
en dakkapel voorzijde		

3 mei 2019

Voorn 114

realiseren woning

30 april 2019

bouwen en planologisch afwijken

* 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

INLOOPPUNTEN
(zie websites voor openingstijden)

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE
www.h-i-ambacht.nl/meldpunt
Bij spoed, ook buiten kantoortijden (078) 770 8100

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam
• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam
• Tromplaan 49, sociaal wijkteam

