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Al om kwart over negen kwamen 
de eerste bezoekers binnen om de 
opening door Olga Commandeur 
om half tien niet te missen: De Ge-
zond & Fitheidsdag 60+ werd een 
gezonde èn gezellig dag.

Na een informatieve toelichting over 
het belang van een gezonde leefstijl 
zette Olga de bezoekers direct even 
aan het werk. In een korte workout 
werd de dag gezamenlijk afgetrapt.

Lokaal sportaanbod
Na de workout bezochten liepen 
bezoekers over de infomarkt. Ze 
kregen er informatie over het lokaal 
sportaanbod en konden gezond-
heidschecks doen bij onder andere 
Gezondheidscentrum De Zeester en 
het Wijkteam van De Blije Borgh. 

Tinka Lansbergen van organisator 
Hi5 Ambacht: “Veel bezoekers ble-
ken al bewust met hun gezondheid 
bezig te zijn. Ook namen veel men-
sen de gelegenheid om zich te la-
ten informeren over gezondheid en 
sportverenigingen.”

Linedance
Ook konden bezoekers kennis ma-
ken met de nieuwste technologie 
op het gebied van bewegen. Zo 
kon virtueel door een stad naar 
wens gefietst worden. Halverwege 
de ochtend toonde de Linedance 
vereniging haar kunsten. Bezoekers 
konden ook een korte workshop 
Linedance volgen. De dag was ex-
tra gezond dankzij water, appels en 
bananen, geschonken door lokale 
supermarkten. Ook de workshop linedancing onder leiding van Danny Hansen was een succes.

Gezonde èn gezellige
Fitheidsdag 60+

Start controle
hondenbelasting
Op maandag 27 mei start de huis-
aan-huiscontrole voor de heffing van 
hondenbelasting. Bureau Legitiem 
voert die controle uit in opdracht van 
de gemeente.

De controleurs van het bureau gaan 
langs de deuren om te kijken of be-
woners in het bezit zijn van en hond 
en als dat zo is, of daar belasting 
voor betaald wordt.

Als uw hond bekend is bij de belas-
ting, dan hoeft u dit alleen maar door 
te geven aan de controleur. Heeft u 
nog geen aangifte gedaan, dan kunt 
u dat direct bij de controleur doen. 
Ook kunt u uw hond opgeven via 
www.h-i-ambacht.nl/hondenbelasting.

De controleurs kunnen zich legitime-
ren als werknemer bij Legitiem en 
vragen nooit om contant geld.
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Om 20.00 uur
Commissie ABA -
Financiën
Raadzaal gemeentehuis

Van 19.30 tot 21.30 uur
Spreekuur politie
Politiebureau
Weteringsingel 1

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

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

Agenda

Collecte
Woord en Daad Comité 
Zwijndrecht/Hendrik-Ido-Ambacht
27 mei t/m 1 juni

Het echtpaar Van Vugt-Kok was op maandag 13 mei vijftig jaar getrouwd. 
Burgemeester Jan Heijkoop feliciteerde hen op deze dag met hun gouden 
huwelijk. Het echtpaar heeft vijf kinderen en 26 kleinkinderen.

Gouden huwelijk

Zwembad De Louwert

Het college van B&W kreeg een kijkje achter de schermen bij de bouw 
van het nieuwe zwembad. 

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Naturalisatieceremonie

Burgemeester Jan Heijkoop verleende op donderdag 16 mei het Nederlander-
schap aan, van links naar rechts: de heer Marcia, de heer Rasooli, de heer 
Huyuk, mevrouw Omar en haar kinderen en mevrouw Dixon.
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Werk in de wijk

Binnen het Gezondheidscentrum De 
Zeester werken verschillende disci-
plines samen: huisartsenpraktijken, 
een apotheek, een bloedprik labo-
ratorium, thuiszorg en meerdere 
paramedische disciplines. Al deze 
partijen hebben de online training 
Omgaan Met Dementie succesvol 
behaald! Dus ontvingen Erik Have-
laar, bedrijfsfysiotherapeut en Ro-
nella Hage, huisarts het certificaat 
Samen Dementievriendelijk.

“We zijn er ons bewust van dat de-
mentie in Nederland een groeiend 

probleem is. Na de online training en 
voorlichtingsbijeenkomst zijn wij nog 
bewuster geworden van het goed 
omgaan met dementie; geruststellen, 
oogcontact maken, even meedenken 
en dankjewel. Mede door deze aan-
pak kunnen mensen met dementie 
nog langer eigen regie blijven voe-
ren en mee blijven doen in de sa-
menleving. Gezondheidscentrum De 
Zeester wil graag participeren in die 
juiste zorg en aandacht om zo een 
centrale plek in de wijk te zijn. Daar-
mee kunnen wij mensen met demen-
tie en mantelzorgers op een goede 

manier ondersteunen”, vertellen Erik 
en Ronella.

Wethouder Steven van Die: ‘’Het 
leed van de aandoening en de ge-
volgen kan niet worden voorkomen, 
maar wel worden verzacht door 
de juiste ondersteuning. Dat geldt 
voor mantelzorgers, maar ook voor 
mensen met dementie. Juist daar is 
een wereld mee te winnen. Ik ben 
tevreden dat steeds meer partijen 
in Ambacht mee willen doen in het 
dementievriendelijk maken van de 
gemeente.”

GHZ De Zeester is dementievriendelijk

Sociaal

 Hoge Kade; nieuwbouw bin-
nenbad zwembad De Louwert

 Tot juni 2019

 Onderdijkse Rijweg ter hoogte 
van huisnummers 222-234; 
volledige afsluiting ten behoeve 
van elektriciteitsaansluiting

 29 mei

 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 ma-
ken toekomstig bedrijvenpark

 21 februari - medio juli 2019

 Laan van Welhorst; start voor-
bereidende werkzaamheden 
grond en kabelwerk midden-
berm vanaf maandag 13 mei 
2019, start werkzaamheden 
masten

 maandag 20 mei 2019 
t/m vrijdag 14 juni 2019

 Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

• veegwagen, maaien en schof-
felen in hele gemeente doorlo-
pend;

• snoeiwerkzaamheden (beplan-
ting); door heel de gemeente.
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Volop duurzame ideeën
De gemeente werkt aan een actieplan 
duurzaamheid en vroeg daarvoor aan 
Ambachters van alle leeftijden: “Wat 
doet u al? Wat zijn uw ideeën? En 
waar kunnen we elkaar helpen?”

Ruim 300 Ambachters namen deel 
aan de enquête en 30 Ambachters 
kwamen naar de bewonersavond op 
18 april. Dit leverde volop duurzame 
ideeën op.

Energielabel
Uit de enquête blijkt dat voor veel 
Ambachters energie besparen het be-

langrijkste thema is voor de komende 
tijd. Nu al letten inwoners bij de aan-
koop van witgoed op het energielabel 
en isoleren zij hun woning. Ook goed 
afval scheiden is voor velen belang-
rijk. Bij de goede voornemens valt op 
dat ‘regenwater opvangen in een wa-
terton’ door meerdere mensen wordt 
genoemd. Veel deelnemers aan de en-
quête hebben belangstelling om mee 
te doen in een duurzaam netwerk van 
bewoners en/of deskundigen, met of 
zonder gemeente. Alle informatie en 
ideeën vormen waardevolle inhoud 
voor het actieplan duurzaamheid, dat 

in september op de agenda van de 
gemeenteraad staat.

Ideeën welkom
Hebt u ideeën om Ambacht duurza-
mer te maken? Bent u enthousiast 
bezig om uw woning te verduurza-
men of organiseert u met uw buurt 
een duurzame actie en vindt u het 
leuk mede-Ambachters te inspireren 
met uw verhaal? Mail ons dan via 
duurzaam@h-i-ambacht.nl of volg 
@duurzaamambacht op Twitter.

Koninklijke onderscheiding
voor brandweerman Arie de Heer
Tijdens het jaarlijks korpsdiner van 
de brandweer, vrijdag 17 mei, reik-
te burgemeester Jan Heijkoop een 
Koninklijke onderscheiding uit aan 
brandweerman Arie de Heer. Hij 
werd benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau.

Vrijwillige brandweer
De Heer zette zich ruim 30 jaar in 
voor onze vrijwillige brandweer, on-
der andere als hoofdbrandwacht en 
Manschap-B.

Laatste kans aanmelden Avond4daagse
Wilt u ook meelopen met de Avond-
4daagse (maandag 3 t/m donderdag 
6 juni), maar hebt u zich nog niet 
ingeschreven? Dan kunt u dit nog 
doen. Inschrijven kan tot donderdag 
23 mei via www.avond4daagsehia.nl/

product/aanmelden. Meer informatie 
vindt u onder het kopje ‘inschrijven’. 
Inschrijven kan individueel of per 
groep. U kunt direct online betalen, 
zodat u bij inschrijving niet in de rij 
hoeft te staan.
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Verleende vergunningen/ontheffingen**

Nieuwe aanvragen*

Verleende omgevingsvergunningen**

Algemene Plaatselijke Verordening/Bijzondere Wetten

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Datum gebeurtenis Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

openbare ruimte t.h.v. Tromplaan incidentele standplaats verkoop ijs tijdens het evenement 4 juli 2019 tussen 16.00 en 22.30 uur 10 mei 2019
 De Slag van Ambacht

Aalscholver 5 verbreden van bestaande uitrit uitweg veranderen 13 mei 2019

Langengriend 18 maken van een uitweg uitweg maken, hebben of veranderen 14 mei 2019

Onderdijkse Rijweg 228 realiseren tuitgevel met dwarskap op bouwnummer 2 bouwen 14 mei 2019

Bekestein 50 afsluitingsfeest en vossenjacht door de wijk 18 juli 2019 tussen 17.00 en 22.00 uur 10 mei 2019
 voor leerlingen van OBS de Bron

Bekestein 50 ontheffing geluid tijdens afsluitingsfeest 18 juli 2019 tussen 17.00 en 22.00 uur 10 mei 2019

Hoge Kade 50 wijziging beheerders op exploitatievergunning Cultureel Centrum Cascade doorlopend 14 mei 2019

Rijksweg A16 wijziging leidinggevenden op drank- en horecavergunning La Place doorlopend 14 mei 2019

Kerkplein en Dorpsstraat Zomerfair met braderie en traditioneel ringsteken  1 juni 2019 van 10.00 tot 17.00 uur 15 mei 2019

Kerkplein en Dorpsstraat ontheffing geluid tijdens Zomerfair 1 juni 2019 van 10.00 tot 17.00 uur 15 mei 2019

Kerkplein t.h.v. nr. 13 ontheffing schenken (zwak) alcoholische drank 1 juni 2019 van 10.00 tot 17.00 uur 15 mei 2019

Hoge Kade 50 wijziging leidinggevenden op drank- en horecavergunning doorlopend 14 mei 2019
 Cultureel Centrum Cascade

Druivengaarde 5 slaapfeest op Jenaplanschool De Klimboom 23 mei 2019 vanaf 17.00 uur tot  15 mei 2019
  08.00 uur op 24 mei 2019

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

* 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. 

Ring 301 realiseren dakkapel aan voorzijde bouwen 15 mei 2019


