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Het opsporingssysteem van Burger-
net bestaat tien jaar. Het is nu ver-
vangen door een eigentijdse versie: 
het gebruik van beeldmateriaal. De 
politie kan voortaan een foto mee-
sturen met een bericht. Daarnaast 
kunnen deelnemers nu via de app, 
tijdens de actie, ook foto’s sturen 
naar de politie.

Ook kan de Burgernetapp de GPS-
locatie van de smartphone gebrui-
ken om berichten te sturen over in-
cidenten in de omgeving, van waar 
de telefoon zich bevindt. Daarnaast 
kunnen oproepen meteen gedeeld 
worden via social media en ook 
met WhatsAppgroepen. Reageren 
op een oproep kan direct via de 
‘bel politie’-knop.

Meer kanalen
Vanaf nu kunt u ook via Facebook 
Messenger deelnemen. Dit kon al 
via de Burgernetapp, via Twitter 
en sms- of spraakberichten. Daar-
naast kunnen Burgernetoproepen 
(vermissingen) voortaan worden 

getoond op matrixborden en licht-
kranten, bijvoorbeeld in openbare 
ruimtes en in het openbaar vervoer. 
Zo kunnen meer mensen helpen 
zoeken.

Burgernet
Burgernet is een samenwerking 
tussen burgers, politie en ge-

meente om de veiligheid in de 
woon- en werkomgeving te bevor-
deren. Burgernet wordt door de 
politie ingezet bij urgente zaken 
waarbij een duidelijk signalement 
beschikbaar is. Deelnemers kunnen 
daarbij helpen, zoals bij overval en 
beroving, diefstal of inbraak, ver-
missing en doorrijden na aanrijding.

De zomervakantie is begonnen! En 
dit betekent weer drie weken speel-
plezier met De Speelfabriek. Ook dit 
jaar is Hi5Ambacht weer aanwezig 
in De Ridderhal. Hi5Ambacht is een 
non-profitorganisatie die sportieve, 
culturele en buurtactiviteiten voor 
jong en oud in Ambacht organi-
seert. Maar wat doen zij precies 
voor De Speelfabriek?

Tinka Lansbergen-Schouwenburg, 
coördinator van de non-profitor-
ganisatie, werkt ruim zeven jaar 
samen met De Speelfabriek. Wij 
vroegen haar hoe Hi5Ambacht het 
programma, de activiteitenweken, 
aanvult en hoe ze dat ervaart.

Doe eens gek!
“Wij zetten bijvoorbeeld extra mate-
riaal neer of hele bijzondere spellen 
waar we ervaring mee hebben. Een 
goede aanvulling op de activiteiten 
van de Speelfabriek”, vertelt de co-
ordinator. Dit jaar kunnen kinderen 
meedoen aan activiteiten, zoals het 

James Bondspel, Mario Kart en ta-
feltennisspellen. Tinka: “Vorig jaar 
sloeg de levensechte Mario Kart zo 
goed aan, dat we het dit jaar herha-
len. Daarnaast proberen wij gekke 
dingen te doen, bijvoorbeeld een 
middag tafeltennis XXL. Zo laten wij 
zien dat je tafeltennis op verschil-
lende manieren kunt doen.”

De kinderen blijven zien
“De samenwerking met De Speelfa-
briek is prettig, omdat wij de kinde-
ren blijven zien in de zomervakantie 
en zij ons ook. Het is leuk om hen 
ook daar een extraatje te kunnen 
bieden”, zegt ze blij. Hi5 biedt na-
melijk aan Ambachters de mogelijk-
heid om eenvoudig en goedkoop 
(vaak gratis) kennis te maken met 
sport, cultuur en hun eigen talen-
ten.

Kijk voor meer informatie over de 
activiteiten van Hi5Ambacht bij De 
Speelfabriek op de website
www.hi5ambacht.nl/activiteiten-junioren

Download de gratis Burgernetapp of kijk voor meer informatie
op www.burgernet.nl.

Coördinator Tinka Lansbergen-Schouwenburg (met kroontje) en haar collega die, namens Hi5Ambacht, de levens-
echte Mario Kart neerzette tijdens De Speelfabriek 2018.

“Het is leuk om ook daar een 
extraatje te kunnen bieden”

Hi5 @DeSpeelfabriek 

Beeldmateriaal in de Burgernetapp

Veiligheid
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Werk in de wijk

01 au
g

31 au
g

04 se
pt

09 se
pt

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 19.30 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

Collecte

Geen collectevergunning 
afgegeven
29 juli t/m 3 augustus 2019

 Hoge Kade; werkzaamheden 
nieuwbouw binnenbad

 zwembad De Louwert; 
werkzaamheden sloop oude 
(huidige) binnenbad;

 tot einde 2019

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

 Tot en met vrijdag 30 augustus

 Ambachtsezoom: bouwrijp ma-
ken toekomstig bedrijvenpark;

 Tot eind 2019

 Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

 Veegwagen, maaien en 
schoffelen in hele gemeente, 
doorlopend;

• 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

1

2

3

De brandweer
Onze nieuwste wijk, De Volgerlan-
den, is 20 jaar jong. De komende 
tijd laten we bijzondere Ambachtse 
organisaties, die in De Volgerlanden 
gevestigd zijn, aan het woord. Deze 
week de brandweer, die vorig jaar 
210 keer een melding kreeg. 

Aan Luuk van Soest en Marien Vonk 
stelden wij drie vragen.

Hoe lang zijn jullie gevestigd in
De Volgerlanden?
Als brandweer zitten wij al vanaf 
het begin in de wijk. Onze kazerne 
is één van de eerste (en mooiste) 
gebouwen, die in de loop der jaren 
in deze wijk zijn gebouwd. 

Waarom zit je in de wijk?
De locatie van de kazerne is gekozen 
als, in 1999 nog toekomstig, centraal 
gelegen locatie in ons mooie dorp.

Wat vind je leuk, mooi en/of
interessant aan De Volgerlanden?
De Volgerlanden is een prachtige en 
ruim opgezette wijk. Voor ons als 
brandweer zit er een aantal bijzon-
dere en uitdagende panden in de 
wijk. Denk hierbij aan het winkel-
centrum met de hoge toren en Het 
‘Kasteel’ met het water er omheen. 
Of de ondergrondse sporthal die bij 
brand en ontruimen ook zo zijn uit-
dagingen heeft.

Kijk voor meer informatie op
www.devolgerlanden20jaar.nl

#DV20jaar

Op zaterdag 21 september wordt het 20-jarig bestaan van De Volgerlanden 
gevierd. Tussen 10.00 en 17.00 uur bent u welkom om de brandweerka-
zerne te bekijken en mee te doen met hun activiteiten.

Afgelopen week ontvingen enkele mensen het Nederlanderschap uit han-
den van loco-burgemeester André Flach. We feliciteren mevrouw Somsuk, 
mevrouw Letemichael Kessete Tesfamariam, de heer Krajenbrink, me-
vrouw Van Berchum-Uttaboon, de heer Khaled Mohamed Fouad Moha-
med, de heer Ozcan en mevrouw Skelton met hun Nederlandse nationa-
liteit. Niet alle genaturaliseerden staan op de foto.

gft heeft waarde.

houdt u het ook apart?
Verbeter de aarde.  
Doe etensresten en 
GFT in de juiste bak.

Al het klein Groente, Fruit en 
Tuinafval hoort in de GFT-mol! GFT is een bron voor 

groen gas en compost. 
Hou het daarom apart.

Afval scheiden. Samen halen we eruit wat erin zit.

Het Havenhoofd van Oostendam heeft 
vandaag de dag nauwelijks nog con-
tact met het water en de geschiedenis 
van de plek is lastig terug te vinden. 
Daarom werkt het projectteam Waal-
visie in samenwerking met de ge-
meente Hendrik-Ido-Ambacht aan een 
nieuw plan voor deze plek. Eerder dit 
jaar zijn de eerste schetsen besproken 
met omwonenden.

Inmiddels heeft het projectteam alle 
opgehaalde opmerkingen verwerkt in 
een nieuwe versie van de plannen. 
Op 12 juli konden omwonenden de 
nieuwe plannen bekijken tijdens een 
inloopmiddag.

Duidelijk in beeld
De nieuwste versie is niet alleen op 
papier getoond, er is ook een film-
pje van gemaakt. Deze 3D animatie 
van het Havenhoofd werd enthousiast 
ontvangen. Na enkele kleine aanpas-
singen wordt het definitieve ontwerp 
voorgelegd aan het college van B&W.

Havenhoofd 
Oostendam 
wordt
vernieuwd

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram
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Nieuwe aanvragen*

Verleende vergunningen/ontheffingen**

Omgevingsvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/Bijzondere Wetten

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Adres Omschrijving Datum gebeurtenis Datum bekendmaking

Hoge Kade, Baxpark, tot organiseren evenement “Zomerparkdag” 31 augustus 2019 van 10.00 tot 18.00 uur, 15 juli 2019
aan W.C. De Schoof en   opbouw op 30 augustus 2019 vanaf 14.00 uur
W.C. Louwersplein  en afbouw 31 augustus 2019 tot 21.00 uur

Hoge Kade, Baxpark, tot ontheffing produceren geluid middels geluidsapparaten 31 augustus 2019 van 08.00 tot 18.00 uur 15 juli 2019
aan W.C. De Schoof en  tijdens “Zomerparkdag”
W.C. Louwersplein

Baxpark ontheffing plaatsen kampeermiddelen t.b.v.  30 tot en met 31 augustus 2019 15 juli 2019
 overnachten in scoutingdorp bij “Zomerparkdag”

Dadelgaarde 189-225 ontheffing produceren geluid middels geluidsapparaten 7 september 2019 van 16.00 tot 02.00 uur 15 juli 2019
 tijdens de buurtbarbecue op 8 september 2019

Parkeerterrein De Schoof innemen seizoensgebonden standplaats voor de  2 tot en met 31 december 2019 17 juli 2019
 verkoop van oliebollen m.u.v. 25 en 26 december 2019

Fonteinkruid 62 plaatsen dakkapel op voordakvlak bouwen 21 mei 2019

Nijverheidsweg 46 aanbrengen entresolvloer t.b.v. verpakkingswerk bouwen 10 juli 2019

Steenbakkersstraat 39 plaatsen nokverhoging en dakkapel op voordakvlak bouwen 12 juli 2019

Onderdijkse Rijweg 228 realiseren dwarskap en tuitgevel bij bouwnummer 2 bouwen 14 mei 2019
 project Dijkwachter  

naast Krommeweg 20 bouwen woning met loods, stal en mestplaat bouwen, planologisch afwijken 26 juni 2019
  uitweg maken, hebben of veranderen 

De Schoof 72 plaatsen picknickbank 1 april 2019 tot 31 oktober 2040 17 juli 2019

Langeweg 85 en 113 organiseren evenement “Brocante in de kassen”  7 september 2019 van 10.00 tot 17.00 uur, 17 juli 2019
  opbouw 6 september 2019 van 17.00 tot 21.00 uur,
  afbouw tot 20.00 uur op 7 september 2019

Dadelgaarde 189-225 organiseren buurtbarbecue  7 september 2019 van 16.00 tot 02.00 uur op 15 juli 2019
  8 september 2019, opbouw op 7 september 2019
  vanaf 13.00 uur en afbouw op 8 september 2019
  tot 10.00 uur

Bekendmaking
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat zij op 
3 juli 2019 het Uitvoeringsprogram-
ma Vergunningverlening, Toezicht & 
Handhaving 2019 heeft vastgesteld. 
Het Uitvoeringsprogramma Vergun-

ningverlening, Toezicht & Handha-
ving 2019 treedt in werking met 
terugwerkende kracht op 1 januari 
2019. Met het uitvoeringsprogramma 
VTH 2019 wordt er voldaan om een 
VTH uitvoeringsprogramma te heb-

ben en hebben we heldere en duide-
lijke uitvoeringsdoelstellingen.

Ter inzage
Een ieder kan op verzoek tegen be-
taling van de kosten een afschrift 

krijgen van het Uitvoeringsprogram-
ma Vergunningverlening, Toezicht & 
Handhaving 2019. Het is wettelijk 
niet mogelijk om een zienswijze, of 
bezwaar tegen dit besluit in te die-
nen.

Voor vragen over deze bekendma-
king kunt u contact opnemen met 
Mark de Vries, afdeling Beheer Open-
bare Ruimte, telefoon 078 770 2738.
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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. 

Verleende omgevingsvergunningen**

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Onderdijkse Rijweg 228 realiseren dwarskap en tuitgevel bij bouwnummer 2 bouwen 8 juli 2019
 project Dijkwachter  

Sophiapromenade 28 plaatsen transparante en wegschuifbare balkonbeglazing bouwen 16 juli 2019

Wassenaar van Obdampark 2 plaatsen schuur in achtertuin bouwen, planologisch afwijken 18 juli 2019

Omgevingsvergunningen


