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We zitten midden in de zomerva-
kantie. Kinderen van 5 t/m 13 jaar 
vermaken zich met De Speelfabriek. 
Maandag 19 augustus is al weer de 
laatste activiteitenweek in De Rid-
derhal, want dinsdag 27 augustus 
start het driedaagse kamp in het 
Baxpark!

Dit jaar organiseren de vrijwilligers 
Naomi en Lars, de kampweek. Wij 
vroegen hen hoe die drie dagen 
eruit gaan zien en hoe ze het or-
ganiseren.

Thema: superhelden
“Dit jaar is het thema superhelden 
en superschurken. Dit idee kwam 
vorig jaar heel spontaan, van één 
van de kinderen”, vertelt Lars en-
thousiast. Hij vult aan dat er een 
speurtocht is, een vossenjacht en 
diverse spellen zoals een dieren-
geluiden spel. “Alles is uitgewerkt 
en staat klaar, alleen nu nog de 
puntjes op de i zetten. Zo hebben 
we de route voor de speurtocht al 
gemaakt, maar moeten we het een 
keer proeflopen”, zegt Naomi.

Van een paar tentjes naar een 
kampweek
Naomi vertelt hoe het begonnen is: 
“We begonnen met een paar tentjes 
op het grasveld en in de zaal. Dit is 
steeds groter geworden. Nu is het 
maximaal aantal kinderen voor het 
kamp vastgesteld op 80. De afgelo-
pen drie jaren zien we namelijk een 
stijgende lijn in de aanmeldingen. 
Zo gingen er vorig jaar 76 kinderen 
mee op kamp.”
Het organiseren van het kamp doen 
Naomi en Lars samen. “Ik heb Lars 
gevraagd om mee te helpen, want 
het is best wel veel”, aldus Naomi. 
Lars: “We bedenken spellen, maken 
groepen en bekijken welke begelei-
ders op welke groepen staan. Zo ma-
ken we groepen van 10 á 15 kinderen 
en per groep zijn er twee vrijwilligers/
begeleiders. We hebben dus zes 
groepen.” “Uiteindelijk wint er één 
groep en die krijgt dan een medaille 
en iets leuks”, voegt Naomi toe.

Kijk voor meer informatie over het 
kamp van De Speelfabriek op www.
stichtingvrijspel.nl/index.php/kamp-
week/informatie-kamp.

In 2018 was het thema: alle-feestdagen-van-het-jaar. Toen werd tijdens het kamp onder andere het Holi Phagwa 
feest gevierd. In maart vieren Hindoestanen de lente en het nieuwjaar, ze strooien dan met gekleurd poeder.

“Dit is steeds groter geworden”
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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 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 Werk in de wijk

 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

 20 juli t/m 30 augustus 2019

 Ambachtsezoom: bouwrijp ma-
ken toekomstig bedrijvenpark

 Tot einde 2019

 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;

• werkzaamheden grondwater-
meetnet: augustus/september.
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Het kamp van De Speelfabriek

Collecte
Geen collectevergunning 
afgegeven
18 t/m 24 augustus 2019
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Football Skills Nederland
Onze nieuwste wijk, De Volgerlan-
den, is 20 jaar jong. De komende 
tijd laten we bijzondere Ambachtse 
organisaties en mensen, die in De 
Volgerlanden gevestigd zijn, aan het 
woord.

Deze week… Football Skills Neder-
land (FSN) die voetbalcursussen aan 
jonge voetballers geeft. Aan Ray-
mond Zwildens, oprichter van FSN, 
stelden wij de volgende drie vragen.

Hoe lang zijn jullie gevestigd
in De Volgerlanden?
“Ik ben in 2013 gestart vanuit mijn 
huis in De Volgerlanden, waar ook 
nu nog steeds de coördinatie van de 
cursussen plaatsvindt.”

Waarom zit je in de wijk?
“Ik woon in De Volgerlanden en 
daarnaast wonen er veel kinderen in 
zowel deze wijk als in andere wij-
ken van Hendrik-Ido-Ambacht. De 
cursussen die wij geven zijn voor 
kinderen t/m 14 jaar.”

Wat vind je leuk, mooi en/of
interessant aan De Volgerlanden?
“Als ik kijk naar de sportaccommo-
daties, dan kan dat in een sporthal 
en helaas niet op een sportveld. 
Wel kun je voetballen op het groen 
aan bijvoorbeeld de Amandelgaarde 
en Moerasvaren en is er ook veel 
ruimte in het Sophiapark.”

Kijk voor meer informatie op
www.devolgerlanden20jaar.nl

#DV20jaarDe Volgerlanden

Op zaterdag 21 september wordt het 20-jarig bestaan van De Volgerlanden 
gevierd. Football Skills Nederland maakt deze dag van het trapveldje in 
het Sophiapark, het Sophia Stadion.

Voor 
Ambacht
en de 
inwoners
Stichting CAI Fonds ondersteunt 
financieel verschillende projecten 
die binnen Ambacht gerealiseerd 
worden en bedoeld zijn voor onze 
inwoners. De komende maanden la-
ten we een aantal projecten zien die 
het CAI Fonds heeft ondersteund.

CAI-gelden

De realisatie van het nieuwe Jeugdspeelpark is mede mogelijk gemaakt 
door het CAI Fonds. Het nieuwe park is energieneutraal: een grasdak, 
zonnepanelen, een educatief bijenstal en buitenvolière. Naast diverse 
speeltoestellen zijn er ook dierenverblijven voor schapen, geiten, paar-
den en natuurlijk de beroemde alpaca’s.

Hebt u zin in een sportieve dag? Kom dan naar Baxfit, in het Baxpark. 
Hier staan diverse training toestellen. voor zowel jong als oud en voor 
alle niveaus.

Het echtpaar Westerlaken-Hak was op zondag 28 juli vijfenzestig jaar 
getrouwd. Burgemeester Jan Heijkoop heeft hen gefeliciteerd met hun 
briljanten huwelijk. Het echtpaar heeft vier kinderen, negen kleinkinderen 
en twee achterkleinkinderen.

Het echtpaar Maaskant-Terlouw was op maandag 8 juli vijftig jaar ge-
trouwd. Burgemeester Jan Heijkoop heeft hen dinsdag 30 juli gefelici-
teerd met hun gouden huwelijk. Het echtpaar heeft vier kinderen en 13 
kleinkinderen.

Vragen aan de
gemeente?

www.h-i-ambacht.nl
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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

op twee parkeerplaatsen  het plaatsen van een container 7 oktober tot 8 november 2019 5 augustus 2019
naast J.P. Vethstraat 40    

Aert de Gelderstraat 18 bouwen houten schuurtje bouwen 3 augustus 2019

Avelingen 2 plaatsen dakkapel voorzijde bouwen 6 augustus 2019t

Brederodehof 36 plaatsen dakkapel voorzijde bouwen 6 augustus 2019

Duizendschoon 23 plaatsen dakkapel achterzijde bouwen 6 augustus 2019

Fonteinkruid 62 plaatsen dakkapel voordakvlak bouwen 6 augustus 2019

Krommeweg 35 vergroten woning bouwen, planologisch afwijken 7 augustus 2019

Metmanstraat 8 plaatsen dakkapel voorzijde bouwen 8 augustus 2019

Pruimengaarde 5 vervangen erfafscheiding bouwen 5 augustus 2019

Steenbakkersstraat 39 nokverhoging + dakkapel voordakvlak bouwen 6 augustus 2019

P.C. Hooftsingel 73 gewijzigd verbouwen Maranatha kerk bouwen 29 juli 2019

Strobenen-bogerd 3 plaatsen dakkapel bouwen 19 juli 2019

Vrouwgelenweg 7 gewijzigd bouwen woning bouwen 1 augustus 2019

De Plaats/De Zelling  Instemming kabels en leidingen aan  31 juli 2019 tot 31 december 2019 14 augustus 2019
 Volker Wessels Telecom Infratechniek BV   

Hoge Kade 52  Instemming kabels en leidingen aan  12 augustus 2019 tot 1 november 2019 14 augustus 2019
 Breedband Drechtsteden Groep BV   

Tesselschadestraat e.o.  Vergunning kabels en leidingen aan  2 september 2019 tot 31 december 2019 14 augustus 2019
 Stedin Netbeheer BV   

P.C. Hooftsingel/Tesselschadestraat Vergunning kabels en leidingen aan Oasen NV 2 september 2019 tot 27 maart 2020 14 augustus 2019

Pompe van Meerdervoortsingel/ Vergunning kabels en leidingen aan Oasen NV  26 augustus 2019 tot 4 oktober 2019 14 augustus 2019
Van Renesseborch

Ambtshalve uitschrijvingen
BESLUIT TOT AMBTSHALVE UIT-
SCHRIJVING ALS INGEZETENE UIT DE 
BASISREGISTRATIE PERSONEN (ART. 
2.22 WET BRP)
Burgemeester en wethouders van 
Hendrik-Ido-Ambacht hebben beslo-
ten de adresgegevens te wijzigen van:

Hordijk, P., geboortedatum 26-03-
1984, datum uitschrijving 02-07-2019

Het laatst in de basisregistratie per-
sonen (BRP) opgenomen adres is niet 
meer juist. Een nieuwe verblijfplaats 
is bij de gemeente niet bekend. De 
gemeente heeft na onderzoek de vol-
gende adresgegevens opgenomen:

Adres:  onbekend
Woonplaats: onbekend
Land:  onbekend

De registratie als inwoner van Ne-
derland is hiermee beëindigd. De ge-
meente heeft deze wijziging doorge-
geven aan allerlei instellingen, zoals: 
belastingdienst, uitkeringsinstanties, 
pensioenfondsen en zorgverzeke-
raars. Deze wijziging heeft gevolgen 
voor voorzieningen, zoals: toeslagen, 
uitkeringen, zorgverzekering, AOW en 
pensioen.

Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u 
het niet eens met dit besluit? Stuur 
dan een bezwaarschrift naar het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders. Dit doet u binnen zes weken 
na de dag van deze bekendmaking.

Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift 
aan het college van burgemeester 

en wethouders, Postbus 34, 3340 AA 
Hendrik-Ido-Ambacht.
Uw bezwaarschrift is alleen geldig als 
u de volgende gegevens vermeldt: uw 
naam en adres; een duidelijke om-
schrijving van het besluit waartegen u 
bezwaar maakt (bijvoorbeeld een kopie 
van deze publicatie); de reden waarom 
u bezwaar maakt; het telefoonnummer 
waarop u overdag bereikbaar bent; de 
datum en uw handtekening.
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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.


