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Midden in de getijdenrivier De 
Noord ligt het natuureiland Sop-
hiapolder. U kunt er alleen met een 
klein veerpontje komen. Op het ei-
land kunt u 2,5 kilometer wandelen 
over vlonders en dijken en volop 
genieten van de vele vogels en 
planten. Vergeet u uw verrekijker 
niet?

Het eilandje is in de 14e eeuw ont-
staan en in 1850 vernoemd naar 
koningin Sophia, de vrouw van 
Koning Willem III. In 1996 zijn de 
scheepswrakken en andere vervui-
ling bij het eiland opgeruimd en is 
het gebied zoetwatergetijdennatuur 
geworden. Onder de Sophiapolder 
rijden nu goederentreinen door de 
Sophiatunnel.

Openingstijden bezoekerspunt
Vanuit het bezoekerspunt op het 
eiland kunt u uitkijken over het 
natuurgebied. Dit bezoekerspunt is 
een initiatief van Stichting Bezoe-
kerspunt Sophiapolder. Samen met 
het Zuid-Hollands Landschap, veel 
vrijwilligers en een bijdrage van het 
CAI Fonds hebben zij een ruimte 
gecreëerd waar bezoekers zowel 

binnen als buiten van het prachtige 
gebied kunnen genieten. Het is een 
zelfvoorzienend gebouw met zonne-
panelen en een waterzuiveringsin-
stallatie. Vanuit het bezoekerspunt 
kunt u uitkijken over het natuurei-
land Sophiapolder. Het bezoekers-
punt is geopend op woensdag, za-
terdag en zondagmiddag tijdens het 
vaarseizoen. Het pontje is gratis en 
vertrekt van de Veersedijk 301 op 
woensdag, zaterdag en zondag van 
12.00 tot 16.00 uur. Het wintervaren 
begint vanaf november.

Film
Stichting Ambacht Samen en Stich-
ting Bezoekerscentrum Sophia-
polder hebben samen een film 
gemaakt ‘Mijn naam is Sophia’. 
De polder vertelt ‘zelf’ over de ont-
staansgeschiedenis. Een prachtige 
film die een kijkje geeft in de natuur 
en geschiedenis van Hendrik-Ido-
Ambacht. U kunt de film bekijken in 
het bezoekerspunt.

Voor meer informatie over eiland 
en vaartijden kijk op www.zuidhol-
landslandschap.nl/gebieden/natuur-
eiland-sophiapolder

Doe mee met de actie spouwmuurisolatie en verlaag uw energierekening! 
U kunt zich vrijblijvend inschrijven voor de actie spouwmuurisolatie tot 
eind maart 2020 op www.regionaalenergieloket.nl/hendrik-ido-ambacht. 

Voor een snelle opbouw en een goed verloop van de festiviteiten van de 
Zomerparkdag verzoeken wij u om uw auto vanaf vrijdag 30 augustus om 
12.00 uur tot zaterdag 31 augustus tot uiterlijk 21.00 uur NIET te parkeren 
aan de Tesselschadestraat, parkeerterrein Graaf Willemlaan (tegenover het 
winkelcentrum) en het parkeerterrein naast Cascade. U kunt weer parkeren 
als de kramen zijn opgeruimd en de veegwagen de straat heeft geveegd.

Bezoekerspunt en film Sophiapolder
Cai projecten van de week
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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 Let op: niet parkeren
vanwege Zomerparkdag

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Vanuit het bezoekerspunt kunt u uitkijken over het natuureiland Sophiapolder. Het bezoekerspunt is geopend op 
woensdag, zaterdag en zondagmiddag tijdens het vaarseizoen.
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DUURZAAMHEIDSPLEIN

Duurzaam voor elkaar

Energiefietsenrace

Creatief met 
petflessen

Een elektrische oldtimer??

Ontmoet de 
opvallers

Huh…? Water 
drinken uit een 
uitlaat?

Een rondleiding door het nieuwe zwembad

Wie is de beste afvalscheider?

Het parkeerterrein bij Cascade is op 
de Zomerparkdag op 31 augustus 
omgetoverd tot Duurzaamheidsplein. 
U kunt hier meedoen aan wedstrij-

den en workshops, elektrische oldti-
mers en waterstofauto’s bekijken en 
ondertussen inspiratie opdoen voor 
thuis!

Wie durft? Hoe harder je fietst hoe 
meer elektriciteit wordt opgewekt. 
Menselijke energie wordt elektrische 

energie. Elke fiets is verbonden met 
een raceauto op het circuit. Wie 
trapt het hardst en wint de race?

Afval = grondstof…. Het Kunsthuis 
laat zien hoe u mooie bloemen 
kunt maken van petflessen. Kom 
gewoon langs en doe mee. Aan-
melden is niet nodig.

Hoe maak je een oldtimer elek-
trisch? EV Europe uit Delft is 
expert op het gebied van elek-
trische mobiliteit en lithium ac-
cusystemen. Het bedrijf kan elk 
voertuig elektrisch maken. Oud 
of jong, oorspronkelijk gemaakt 
voor diesel of benzine, rijdend 

op twee of vier wielen: alles 
maken ze elektrisch. Kom eens 
kijken onder de motorkap van 
een oldtimer en vergaap je aan 
hergebruikte Tesla batterijen. 
Welke auto’s u te zien krijgt, 
blijft een verrassing!

Zij laten op een speelse manier zien 
wat de gevolgen zijn van zwerfvuil 
op planten en dieren en ruimen te-
gelijkertijd het zwerfval op.

Thuis heeft u vast al LED-lampen. 
Slim, want die verbruiken veel min-
der energie, gaan langer mee en 
worden niet warm. Ook in de open-
bare buitenruimte staan steeds meer 
duurzame en slimme LED-armaturen 
voor de verlichting. Maar die staan 
hoog op een lantarenpaal… op het 
duurzaamheidsplein kunt u de high-
tech demo-modellen van heel dicht-
bij bekijken!

In de groene, relaxte loungehoek 
kunt u even bijkomen van alle druk-
te. En helemaal ontspannen iets le-
ren over het inrichten van een kli-
maatvriendelijke tuin, regentonnen 
en zelf compost maken.

Het Regionaal Energieloket helpt 
namens de gemeente woningei-
genaren met alle vragen rondom 
duurzaam wonen zoals zonne-
panelen, isolatie en warmte-op-
lossingen. De HuisScan laat zien 
welke maatregelen het meest 
geschikt zijn voor elke woning. 
Laat u informeren op het Duur-
zaamheidsplein! 

Hebt u vragen over duurzaamheid 
voor wethouder duurzaamheid 
Ralph Lafleur? Of wilt u een duur-
zaam idee met hem delen? Dat 
kan! U kunt tussen 11.00 en 12.00 
uur met hem in gesprek in de 
loungehoek.

Jazeker! De Amega groep laat u ken-
nismaken met de waterstofauto, 
een elektrische auto die waterstof 
gebruikt als energiebron. De water-
stof wordt omgezet in energie, die 
de elektromotor aandrijft. Het enige 
restproduct is schone waterdamp en 
warmte. Ja, zo schoon, dat u zelfs uit 
de uitlaat kunt drinken!

Het nieuwe duurzame binnenzwem-
bad van De Louwert is bijna gereed! 
U kunt voor de officiële opening al 
een rondleiding winnen op de Zo-
merparkdag. Wat moet u daar voor 
doen? Kom naar het Duurzaamheids-

plein! U kunt tussen 10.30 en 13.30 
uur verrast worden met een toe-
gangskaart voor een unieke rondlei-
ding aan het eind van de ochtend of 
begin van de middag. De projectlei-
der van aannemer Vaessen neemt u 

mee voor een sneak preview in het 
duurzame zwembad. U kunt kaart-
jes winnen bij de energiefietsenrace 
maar u kunt ook zomaar een kaartje 
ontvangen als u een bezoek brengt 
aan het plein.

Neem een kijkje in onze keuken en 
ga de uitdaging aan. Gooi het afval 
in de juiste bak. De beste en snelste 

sorteerder wint een mooie afvalbak 
voor in de keuken!

Bijen en 
insecten
De Stichting Bij de Heerlijkheid geeft 
uitleg over bijen en insecten. Zij la-
ten zien hoe belangrijk het is dat er 
voldoende bloemen en nestelplaat-
sen voor alle bijen zijn. U ziet ook 
wat u kunt doen (open een hotel!). 
U kunt veilig naar echte honingbijen 
kijken.

Kleine kinderen 
kunnen zich 

verkleden als
bijtje of imker.

Workshop

Led verlichting

Lekker loungen 
in het groen

Vraag het de
wethouder!

(minimumleeftijd 14 jaar)
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Officiële publicaties

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 en ver-
tellen we meer over de festiviteiten 
op 21 september. Vandaag…. over de 
tent in het Sophiapark.

Waar kun je de tent 21 september 
vinden?
De grote tent staat op het grote gras-
veld in het Sophiapark, vlakbij het 
078-bankje.

Wat is er allemaal te doen in de tent?
In de tent ontmoet u Project De 
Volgerlanden, doet u mee met 
workshops ‘Handletteren’, kunnen 
kinderen knutselen, kunt u muziek 
luisteren en een foto laten maken. 
Ook is hier het verzamelpunt voor de 

rondleidingen door de wijk die door 
het Historisch Genootschap en door 
medewerkers van Project De Volger-
landen worden gegeven.

Moet je je aanmelden van te voren?
Voor de activiteiten in de tent hoeft 

u zich niet aan te melden. Kom dus 
vooral langs tussen 10 en 17 uur. Het 
programma op de website werken 
we nog regelmatig bij!

Kijk voor meer informatie op
www.devolgerlanden20jaar.nl

Werk in de wijk

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

 Hoge Kade; werkzaamheden 
nieuwbouw binnenbad

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

 Tot einde 2019

 Jacobuslaan: reconstructie tus-
sen kruising met Baars-Zalm en 
rotonde Veersedijk. volledige 
afsluiting voor alle verkeer.

 Vanaf zaterdag 20 juli 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;

• Werkzaamheden grondwater-
meetnet augustus /September.

1

2

3

Viering 20-jarig bestaan De Volgerlanden

Op zaterdag 21 september vieren wij het 20-jarige bestaan van De Volger-
landen. Tussen 10.00 en 17.00 uur bent u van harte welkom om ook een 
bezoek te brengen aan de grote tent in het Sophiapark.

Verleende besluiten**

Nieuwe aanvragen*

Algemene Plaatselijke Verordening/Bijzondere Wetten

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Kerkstraat 10 e.o. Najaarsmarkt in en rondom de Petrakerk 12 oktober 2019 van 09.30 tot  12 augustus 2019
  13.00 uur, opbouw 11 oktober 2019 
  vanaf 16.00 uur, afbouw op
  12 oktober tot 15.00 uur

Baxpark Samenkomst voor het belijden van godsdienst, 6 september 2019 van 18.00 tot 12 augustus 2019
 waarbij gebruik wordt gemaakt van versterkt geluid 23.00 uur, opbouw vanaf 14.00 uur, 
  afbouw tot 24.00 uur.

Rijksweg A16 Wijzigen leidinggevenden op drank- en horeca- doorlopend 14 augustus 2019
 vergunning van La Place

Brederodehof 64 vervangen van huidige winkelpui bouwen 31 juli 2019

De Laantjes ongenummerd bouwen 58 woningen De Laantjes fase 1 bouwen 30 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. 


