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Ook deze zomervakantie kunnen 
kinderen van 5 t/m 13 jaar zich ver-
maken met De Speelfabriek. Drie 
weken speelplezier in De Ridderhal!

Cees van Meerten, voorzitter van 
organisator Stichting Vrij Spel is 
nu al enthousiast: “We hebben dit 
jaar weer een mooi gevarieerd pro-
gramma!”

Diverse activiteiten
“De kinderen kunnen volop spor-
ten, spelen en knutselen. En bij 
mooi weer zijn er waterspelletjes”, 
legt de voorzitter uit. “Naast de vas-
te activiteiten, zoals tafelvoetballen, 
het luchtkussen en de XXL Lego is 
er dagelijks iets bijzonders te doen. 
Zo kunnen kinderen meedoen aan 
karate en judo. Een ander hoogte-
punt zijn de workshops, zoals een 
fotolijstje maken, lipgloss en par-
fum maken en taarten versieren.”

Helden en schurken kamp
Ziet u in de week van 19 augustus 
superhelden en -schurken in het 

Baxpark? Schrik dan niet, want zij 
kamperen daar. Cees: “Misschien 
hebben kinderen hun krachten nog 
niet ontdekt. Tijdens dit kamp zul-
len zij daar achter komen en krijgen 
ze dus de kans om hun superpo-
wers te verbeteren!”

Inzet
In de afgelopen jaren heeft De 
Speelfabriek een vaste plek in de 
Ambachtse zomers gekregen. “Een 
begrip in Ambacht. Dat merken we 
niet alleen aan de vele kinderen die 
ons weten te vinden, maar ook aan 
de donaties en de inzet van vele 
vrijwilligers”, zegt hij. “We zijn hen 
heel dankbaar, want zonder dona-
ties en vrijwilligers kunnen wij niet 
bestaan.”

De Speelfabriek wordt gehouden 
van 22 t/m 26 juli, 29 juli t/m 2 
augustus en van 19 t/m 23 augus-
tus en is open van 9.30 tot 15.30 
uur. Meer informatie vindt u op 
www.stichtingvrijspel.nl. Ook kunt u 
zich daar aanmelden als vrijwilliger.

Blikvanger in expositie
Ambachtsezoom
Maquette 12e eeuwse boerderij te zien in 
hal gemeentehuis
In een regionaal dagblad las Meine 
Mollema over het archeologisch on-
derzoek aan de Ambachtsezoom en 
de tentoonstelling daarover in ons 
gemeentehuis. Hij dacht meteen: 
“Mijn maquette is daar een goede 
aanvulling op.”

En daar heeft hij gelijk in! Dankzij 
Meine heeft onze expositie over de 
Ambachtsezoom nu dus een nieuwe 
blikvanger.

Woningen
Meine bouwde de reconstructie van 
een 12e eeuwse boerderij enkele ja-
ren geleden. Hij baseerde deze op 
vondsten bij archeologisch onder-
zoek in Hoornaar. Dat plaatsje aan 
de Giessen ligt hemelsbreed op on-
geveer 27 kilometer afstand van Am-
bachtsezoom. Misschien leefden ‘de 
eerste Ambachters’ ook in soortge-
lijke woningen. Dat is niet helemaal 
zeker Er zijn namelijk wel veel spo-
ren van menselijke activiteiten, maar 
geen sporen van bebouwing zijn ge-
vonden aan Ambachtsezoom.

Vele uren werk
Meine: “In totaal is hier 700 uur 
werk in gaan zitten. Mijn broer Ger-
rit maakte de dieren en poppetjes, 
ik het gebouw en de rest. De schaal 
is 1:25. We hebben geprobeerd zo 
dicht mogelijk bij de werkelijkheid 
te blijven. Zelfs de klei komt uit de 
Giessen!” De boerderij is ook echt 
opgebouwd in de volgorde zoals ze 
dat toen waarschijnlijk deden. Dat de 
ene paal iets dikker is dan de ander, 
is dan ook geen toeval maar geba-
seerd op de vondsten.

Wanden van mest
Toch is niet alles exact gelijk aan 
de 12e eeuw: “Nee, boven de deu-
ren hebben we doorzichtig plastic 
geplaatst. Daar was in de 12e eeuw 
geen glas, maar waarschijnlijk var-
kensblaas gespannen. Dat laat ook 
wat licht door.” En wat de wanden 
betreft: “Om die waterdicht te ma-
ken, werden ze waarschijnlijk met 
koeienmest ingesmeerd. Maar ook 
dat heb ik maar achterwege gela-
ten”, lacht Meine.

De Speelfabriek:
iedere dag bijzonder

Meine Mollema bij zijn maquette van een 12e eeuwse boerderij. De ma-
quette is tot eind deze maand te zien in de hal van het gemeentehuis.
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Werk in de wijk

 Hoge Kade: werkzaamheden 
nieuwbouw binnenbad zwem-
bad De Louwert, werkzaam-
heden sloop oude (huidige) 
binnenbad

 Tot einde 2019

 Werkzaamheden aan de 
kruising Graaf Willemlaan/Pau-
lusweg. Op donderdag 18 juli 
2019 vinden herstraatwerk-
zaamheden aan de inritcon-
structies aan beide zijden van 
de Paulusweg plaats. Tussen 
19.00 en 23.00 uur is de Graaf 
Willemlaan voor al het door-
gaande verkeer afgesloten 
wegens asfaltwerkzaamheden

 18 juli 2019

 Jacobuslaan: voorbereidende 
werkzaamheden aan zuidzijde 
van de weg voor reconstructie; 
geen verkeershinder

 11 juni t/m 19 juli 2019

 Jacobuslaan: reconstructie 
tussen kruising met Baars-
Zalm en rotonde Veersedijk, 
volledige afsluiting voor alle 
verkeer

 20 juli t/m 30 augustus 2019

 Ambachtsezoom: bouwrijp ma-
ken toekomstig bedrijvenpark

 21 februari – medio juli 2019

 IJsduiker: aanbrengen van 
definitieve bestrating tussen 
Aalscholver en Zilverreiger, 
volledige afsluiting

 17 juni t/m 12 juli 2019

 Aansluiting Bongerd op 
Krommeweg: aanbrengen 
inritconstructie op de aanslui-
ting, volledige afsluiting van 
Bongerd tussen Krommeweg 
en Amandelgaarde

 24 juni t/m 12 juli 2019

 Paulusweg vanaf de Graaf-
Willemlaan aan de zijde van 
de Onderdijk afgesloten

 15 en 16 juli,
 Paulusweg vanaf de Graaf-

Willemlaan aan de zijde van 
de P.C.Hooftsingel afgesloten 
17 en 18 juli.

 Beide straten zijn afgesloten 
in verband met aanpassingen 
aan het straatwerk.

 Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

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

• snoeiwerkzaamheden (beplan-
ting en hagen): door heel de 
gemeente;

• herinrichting van de rotondes: 
beplanten rotonde Droomei-
land Krommeweg/Laan van 
Welhorst – rotonde Ambacht-
sezoom – rotonde Ambachtse-
zoom/Sophialaan/Rietlaan;

• zomerschouw: maaien riet (on-
der waterlijn) en waterplanten 
om doorstroming te verbete-
ren, vanaf week 25 t/m 29.
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Nieuw paspoort nodig?
Regel het op tijd!
Gaat u binnenkort op vakantie en 
heeft u een nieuw paspoort of ID-
kaart nodig? Voorkom wachttijden of 
extra kosten en regel het op tijd. U 
kunt hiervoor terecht bij de Gemeen-
tewinkel.
Een paspoort of ID-kaart vernieuwen 
neemt vijf werkdagen in beslag. Bij 
een spoedaanvraag ligt het document 
de volgende werkdag tijdens onze 
openingstijden voor u klaar. Hiervoor 
betaalt u € 48,60 extra.

U bent altijd welkom op dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 09.00 tot 
12.00 uur. Maandag en woensdag 
hebben wij ook avond-openstellin-

gen van 14.00 tot 19.30 uur. 

Voorkom wachten 
U kunt met of zonder afspraak bij 
ons terecht. Wilt u wachten voor-
komen? Maak dan een afspraak via 
www.h-i-ambacht.nl of bel ons via 
telefoonnummer 14 078. 

Let op: 19 juli en 22 juli geen spoed-
aanvragen
Op vrijdag 19 juli en maandag 22 juli 
is het niet mogelijk om een spoed-
aanvraag te doen. We krijgen die 
dagen een update van het aanvraag-
station reisdocumenten.

Collecte
Geen collectevergunning 
afgegeven
15 t/m 20 juli 2019

Hoe uw vuurkorf te gebruiken
Met het mooie weer is het gezellig 
om ‘s avonds de vuurkorf aan te 
steken. Toch kan het schadelijk zijn 
voor uw gezondheid en kunnen uw 
buren er last van hebben.

Hoe kunt u dan op een goede manier 
uw vuurkorf gebruiken? De schade-
lijke stoffen en overlast kunt u met 
de volgende maatregelen beperken:
1. Het is verboden om geïmpregneerd 

of geverfd hout te verbranden.
2. Gebruik altijd schoon hout dat 

goed droog is. Vochtig hout ver-
brandt niet volledig.

3. Verbrand het hout op hoge tem-
peratuur en stapel het losjes op 
elkaar zodat de zuurstof er goed 
bij kan.

4. Brandbare blokken van geperst 
hout (houtkrullen en houtvezels) 
zonder toevoegingen zijn het minst 
schadelijk voor de gezondheid.

5. Gebruik brandhout met het FSC- of 
PEFC-keurmerk. Dat is afkomstig 
uit verantwoord beheerde bossen.
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Van 19.30 tot 21.30 uur
Spreekuur politie
Politiebureau
Weteringsingel 1

Van 10.00 tot 17.00 uur
Zomerparkdag
Evenement door
hele gemeente

Om 20.00 uur
Gecombineerde
commissievergadering
Raadzaal gemeentehuis

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

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

Agenda

Het echtpaar van Wezel-Barends was op dinsdag 18 juni vijftig jaar getrouwd. 
Burgemeester Jan Heijkoop heeft hen op vrijdag 28 juni gefeliciteerd met 
hun gouden huwelijk. Het echtpaar heeft twee kinderen en één kleinkind.

Dinsdag 9 juli was een Scootmobiel Informatiedag in Ambacht. Er waren 
15 belangstellende aanwezig. In de ochtend was de theorie in het Hervorm 
Jeugdcentrum en in de middag bij De Ridderhal het behendigheidsparcours, 
een scootmobielcheck en rijden van de route door Ambacht.
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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

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 bekendmakingt

Burgemeester Baxpark “De Speelfabriek” activiteiten voor kinderen tijdens zomervakantie 22 tot en met 26 juli 2019 3 juli 2019
  29 juli tot en met 2 augustus 2019 
  19 tot en met 23 augustus 2019  
  27 tot en met 29 augustus 2019 

Moerasvaren 2 uitrit naar openbare weg uitweg maken, hebben of veranderen 25 juni 2019

Roodenburgstraat 29 plaatsen luchtbehandelingskast en warmtepomp bouwen 3 juli 2019
 op het dak van het kerkgebouw

Burgemeester Baxpark ontheffing produceren geluid middels (geluids)toestellen tijdens 22 tot en met 26 juli 2019 3 juli 2019
 “De Speelfabriek”  29 juli tot en met 2 augustus 2019 
  19 tot en met 23 augustus 2019  
  27 tot en met 29 augustus 2019 

Burgemeester Baxpark ontheffing plaatsen kampeermiddelen ten behoeve van recreatief 27 tot en met 29 augustus 2019 3 juli 2019
 nachtverblijf tijdens “De Speelfabriek”  

* 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. 

Ontwerpbestemmingsplan “Langeweg 77 - 85, Florensis “ ter inzage
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 
maken op grond van artikel 3.8 van 
de Wet ruimtelijke ordening bekend 
dat vanaf 11 juli 2019 tot en met 21 
augustus 2019 het ontwerpbestem-
mingsplan ‘Langeweg 77 - 85, Flo-
rensis’ met plan-identificatienummer 
NL.IMRO.0531.bp33LangewegF-
LOR-2001 ter inzage ligt.

Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerp bestemmingsplan “Lan-
geweg 77 - 85, Florensis” is een 

partiele herziening van het bestem-
mingsplan “Landelijk Gebied San-
delingen Ambacht. Het zaadverede-
lingsbedrijf Florensis is van plan de 
hoofdvestiging aan de Langeweg te 
optimaliseren en moderniseren om 
de kwantiteit en kwaliteit van de 
produkten te waarborgen. Omdat de 
bestaande kassen en teeltvloeren 
verouderd zijn, zal in de komende 
periode herstructurering op de be-
staande locatie plaatsvinden. Deze 
partiële herziening maakt deze her-
structurering mogelijk. 

Stukken ter inzage
Van 11 juli 2019 tot en met 21 augustus 
2019 ligt het ontwerpbestemmings-
plan ‘Langeweg 77 - 85, Florensis’, in-
clusief de onderliggende stukken ter 
inzage. U kunt de betreffende stukken 
vinden op de volgende locaties:
- Op de website www.ruimtelijke-

plannen.nl is het digitale ontwerp-
bestemmingsplan geplaatst. Dit 
kunt u vinden via het plan-iden-
tificatienummer NL.IMRO.0531.bp-
33LangewegFLOR-2001.

- Een pdf-versie van het ontwerp-

bestemmingsplan hebben wij ge-
plaatst op de gemeentelijke web-
site www.h-i-ambacht.nl/Langeweg 
77-85.

- De papieren versie van de stukken 
is tijdens de openingsuren in te 
zien in de hal van het gemeente-
huis, Weteringsingel 1 te Hendrik-
Ido-Ambacht. 

Zienswijzen op
ontwerpbestemmingsplan
Gedurende de termijn van terinzage-
legging kan een ieder zienswijzen in-

dienen op het ontwerpbestemmings-
plan ‘Langeweg 77 – 85, Florensis’. 
Een zienswijze schriftelijk ingediend 
worden bij de gemeenteraad van 
Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 
3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht. 

Voor het indienen van mondelinge 
zienswijzen kunt u binnen de ter 
inzageperiode een afspraak maken 
met de heer E. Blanker van de afde-
ling Beleid en Ontwikkeling op tele-
foonnummer (078) 770 2645.


