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#DV20jaar

Project De Volgerlanden
Onze nieuwste wijk, De Volgerlanden, is 20 jaar jong. De komende
tijd laten we bijzondere Ambachtse
organisaties en mensen, die in De
Volgerlanden gevestigd zijn, aan
het woord met drie vragen.

aan De Volgerlanden, is er veel
dynamiek geweest. Grote ontwikkelingen met veel impact, zoals de
Sophiaspoortunnel met vermeend
laagfrequent geluid, een niet-vastgesteld bestemmingsplan over fijnstof en de impact van de crisis vanaf
Deze week… Anthon Lodewijks die 2008, hebben geleid tot vertraging
sinds 2000 al betrokken is bij het en aanpassing van plannen. Gelukontwerp van de wijk.
kig zijn er nog veel meer projecten
die zeer voorspoedig zijn verlopen.”
Hoe lang werk je al aan
De Volgerlanden?
Wat vind je leuk, mooi en/of inte“Eind 2000 ben ik als stedenbouw- ressant aan De Volgerlanden?
kundig adviseur van start gegaan “Dat er zo vreselijk veel van wat
voor het bewaken van de ruimte- we op het Projectbureau, samen
lijke kwaliteit in De Volgerlanden. met ontwerpers en ontwikkelaars
Sinds 2004 werk ik bij Projectbu- bedenken, na uitvoering ook zo (of
reau De Volgerlanden. Naast het be- nog beter) gebruikt wordt. Het Sowaken en ontwerpen van de woon- phiapark is daar een voorbeeld van.
gebieden en de hoofdstructuur, ben Een multifunctioneel doe-park met
ik ook projectmanager van verschil- een intensieve noordelijke rand met
lende woningbouwlocaties en het winkels, voorzieningen en een proopenbare gebied.”
menade, waar ook ruimte is voor
sport, recreatie en niet te vergeten
Waarom werk je aan deze wijk?
natuur. En dat allemaal in het hart
“In de 20 jaar dat er wordt gewerkt van de wijk.”

Dode vogels? Meld ze!

CAI-gelden

Voor Ambacht en
de inwoners
Stichting CAI Fonds ondersteunt
financieel verschillende projecten
die binnen Ambacht gerealiseerd
worden en bedoeld zijn voor onze

21 september
U kunt deze dag meelopen met een wandeling door de wijk met Anthon Lodewijks. Hij vertelt over het ontwerp van De Volgerlanden en toont je locaties die je misschien wel met andere ogen gaat bekijken!

inwoners. De komende maanden
laten we een aantal projecten zien
die het CAI Fonds heeft ondersteund.

In de vijvers bij Cascade, Baxpark, Rie verdere besmetting tegen door het
Cramerpad en Frans Lebretstraat zijn water in beweging te houden (spuien).
dode (water)vogels aangetroffen. Bij
die dieren is botulisme vastgesteld.
Voorkom besmetting
Bij botulisme is het belangrijk dat
Botulisme kan ontstaan als door dode vogels direct worden opgeruimd
warm weer de waterkwaliteit van slo- om verdere besmetting te voorkomen.
ten en vijvers opeens achteruit gaat.
We weten nog niet waar de besmet- Vindt u dode (water)vogels? Raak ze
tingsbron is.
niet aan, hou uw hond bij de dode
vogels vandaan en maak alstublieft
Waterschap Hollandse Delta en de direct een melding via het meldpunt
gemeente laten extra watermonsters openbare ruimte via
analyseren. Ook gaat de gemeente www.h-i-ambacht.nl/meldpunt.

Dementievriendelijke gemeente

Kom en praat mee
Inloopochtend Geheugensteun: 8 augustus
Elke eerste donderdag van de
maand is er een inloopochtend Geheugensteun. Deze ochtend is bedoeld voor mensen met dementie,
hun mantelzorgers en iedereen die
op wat voor manier dan ook betrok-

Twee mooie projecten die mede mogelijk zijn gemaakt door het CAI
Fonds: de nieuwbouw achter en restauratie van Den Brommert door
het Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht en de bloemenzuilen.
De aankoop van deze flower towers en het onderhoud ervan zijn in de
afgelopen jaren betaald met CAI-geld.

ken is bij de ziekte dementie. Komt Locatie:
u ook meepraten over dementie? 		
		
Koffie en thee staan voor u klaar!
		
Toegang:
Datum:
donderdag 8 augustus
		
Tijd:
10.00 - 12.00 uur

restaurant Ontmoetingscentrum Wielstaete
Kijfhoekstraat 146,
Hendrik-Ido-Ambacht
gratis en aanmelden
is niet nodig

@gemeentehia

09

aug

04

aug

31

Van 10.00 tot 17.00 uur
Zomerparkdag
Evenement door
hele gemeente
Om 19.30 uur
Gecombineerde
commissievergadering
Raadzaal gemeentehuis

sept

01

Van 19.30 tot 21.30 uur
Spreekuur politie
Politiebureau
Weteringsingel 1

sept

Agenda

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

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

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
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Tentoonstelling verlengd

Zomerparkdag

De Zomerparkdag,
voor en door vrijwilligers
De Zomerparkdag is dé dag waarop de gemeente haar vrijwilligers
in het zonnetje zet. En waarop
verenigingen en organisaties laten zien wat ze allemaal te bieden
hebben.
Ook volleybalvereniging Vollido
is weer aanwezig op de Zomerparkdag. Bezoekers kunnen hun
smashtalent testen op een heuse
smashmeter. Voor de grootste talenten zijn leuke gadgets te winnen.
Sport voor jong en oud
Voorzitter Hans de Groot vertelt:
“Volleybalbond Nevobo probeert
door nieuwe spelvormen de sport
voor een breder publiek toegankelijk te maken. Vollido doet hier
actief aan mee, want het is een
leuke sport voor jong en oud. Bij
Vollido kan zowel op competitieniveau als recreatief worden gespeeld.”
Gezelligheid én ambitie
“Bij ons staat gezelligheid voorop
én werken we aan onze sportieve
ambities. Wij leiden bijvoorbeeld
zelf trainers en scheidsrechters op
tot een hoog niveau. Hiervoor zijn
veel vrijwilligers nodig en die zijn

er ook. 1 op de 3 leden is ook
actief als vrijwilliger bij onze vereniging”, aldus Hans.
“Je doet het met zijn allen”
Met zijn bedrijf was Hans jarenlang sponsor van Vollido. Hans:
“Ik voelde als sponsor de saamhorigheid en voelde me thuis.”
Na verkoop van zijn zaak werd hij
voorzitter. “Een dankbare taak.
Door de goede sfeer zijn altijd
voldoende vrijwilligers bereid iets
extra’s te doen. Daar ben ik als
voorzitter trots op!”
Deze Zomerparkdag is het thema
duurzaamheid. Hoe duurzaam is
Vollido?
Hans: “Het dak van het zelfgebouwde clubhuis is aan vervanging toe. Op het nieuwe dak komen zeker zonnepanelen. Bij de
jaarlijkse
vrijwilligersbarbecue
vervingen we het plastic door
duurzame materialen. Wij willen
graag dat onze vrijwilligers het
naar hun zin hebben en daardoor
duurzaam inzetbaar zijn. Een van
de bestuursleden houdt zich hier
speciaal mee bezig. Als waardering én voor de gezelligheid organiseren we veel activiteiten voor
onze vrijwilligers!”

De mini-tentoonstelling met de archeologische vondsten uit de tijd van
de oudste Ambachters is met twee
weken verlengd tot 16 augustus.
Daarna gaan de voorwerpen, zoals
aardewerken potten, dierlijke botten
en metaalvondsten, zoals sieraden
en een sleutel, naar het provinciaal
depot. Daar worden ze zorgvuldig
bewaard.
Tot vrijdag 16 augustus
In november 2017 deden archeo-

logen van RAAP bij bedrijvenpark
Ambachtsezoom een archeologische opgraving. Zij vonden sporen
van een nederzetting uit de 12-13e
eeuw, die lag op een verhoging in
het landschap. Hier leefden de oudst
bekende Ambachters! De mini-tentoonstelling is nog te zien tot en met
vrijdag 16 augustus in de hal van het
gemeentehuis. Hier kunt u ook het
schaalmodel van de middeleeuwse
boerderij bewonderen die gereconstrueerd is op basis van vondsten in
Hoornaar.

Werk in de wijk

De maandelijkse alarmering sirene
wordt getest op maandag 5 augustus. Kijk op www.ambachtveilig.nl
wat u dan moet doen.

Waar gooi ik dit wwegeg??

Waar gooi ik dit

1

Piepschuim levert u in bij het afvalbrengstation.
Alleen dan kunnen we het recyclen.

2

Vragen? hvcgroep.nl/plastic

Piepschuim levert u in bij het afvalbrengstation.
Alleen dan kunnen we het recyclen.

Vragen? hvcgroep.nl/plastic
Piepschuim
levert u in bij het
afvalbrengstation. Alleen dan
kunnen wij het recyclen.

Vragen? hvcgroep.nl/plastic

Hoge Kade; werkzaamheden
nieuwbouw binnenbad
zwembad De Louwert;
werkzaamheden sloop oude
(huidige) binnenbad;
duurt tot einde 2019;
Jacobuslaan: reconstructie
tussen kruising met BaarsZalm en rotonde Veersedijk;
volledige afsluiting voor alle
verkeer
vanaf zaterdag 20 juli tot en
met vrijdag 30 augustus;

•

•

•

•
3

Test je smashtalent op de smashmeter

Ambachtsezoom: bouwrijp maken toekomstig bedrijvenpark;
duurt tot eind 2019.

Overige werkzaamheden, op
diverse plaatsen:
Veegwagen, maaien en
schoffelen in hele gemeente,
doorlopend;
Snoeiwerkzaamheden (beplanting en hagen); door heel de
gemeente;
Herinrichting van de rotondes;
beplanten rotonde Droomeiland Krommeweg/Laan van
Welhorst - rotonde Ambachtsezoom - rotonde Ambachtsezoom/Sophialaan/Rietlaan.
Werkzaamheden grondwatermeetnet augustus/september

Officiële publicaties
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Collectevergunningen
Er is geen collectevergunning afgegeven voor de week 5 t/m 10 augustus 2019.

Wijziging naamgeving in De Volgerlanden
Burgemeester en wethouders maken noemde straat met de naam ‘Stekelbekend dat zij hebben besloten om baars’ wijzigt in ‘Holvriekastraat’.
in De Volgerlanden een naamswijziging toe te passen. De eerder be- Op grond van de Algemene Wet Be-

stuursrecht kunt u binnen 6 weken meester en wethouders, postbus 34,
na de datum van dit besluit een ge- 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht.
motiveerd bezwaarschrift daartegen
indienen bij het college van burge- Dit besluit en aanvullende stukken

liggen gedurende een periode van
6 weken ter inzage in de publieksruimte van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht.

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

Omschrijving

Datum gebeurtenis

Datum bekendmaking

Ring 301
plaatsen autolaadkraan
		

15 augustus 2019 tussen
08:00 en 15:00 uur

24 juli 2019

Tesselschadestraat grasveld

1 september 2019 tot 31 maart 2020

24 juli 2019

plaatsen tijdelijk bouwdepot

Geweigerde vergunningen/ontheffingen**
Adres

Omschrijving

Datum gebeurtenis

Datum bekendmaking

Dorpsstraat 125

tijdelijke weigering opheffen beperking
sluitingstijden terras tot 23 juli 2021

niet van toepassing

23 juli 2019

Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Biezenweide 6

plaatsen dakkapel aan voorzijde

bouwen

22 juli 2019

Noordeinde
(naast-ten zuiden van nr. 121)

plaatsen betonnen L-keerwanden en in gebruik nemen
bouwen, aanleggen
van het terrein		

16 juli 2019

Stekelbaars 5

bouwen woning

bouwen, planologisch afwijken

15 juli 2019

Voorn 118

bouwen woning

bouwen

24 juli 2019

Vrouwgelenweg 3 en 5

bouwen 2 woningen

bouwen

12 juli 2019

Witte de Withstraat 55

realiseren aanbouw

bouwen

4 juli 2019

Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Schultz van Haegenstraat 28

vergroten woning

bouwen, planologisch afwijken

24 juli 2019

Weigering omgevingsvergunning**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Moerasvaren 2

maken van een uitweg

uitweg maken, hebben of veranderen

19 juli 2019

* 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

