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Nationale Sportweek: 20 t/m 29 september

Doe mee aan de
Hi5 Sport Challenges!
Van 20 t/m 29 september is het
Nationale
Sportweek.
Tijdens
#NSW2019 organiseert Hi5Ambacht
voor de vierde keer de Sport Challenges. Hi5 daagt basisscholen in
Hendrik-Ido-Ambacht (en kinderen
individueel) uit om mee te doen aan
deze challenges! Zo worden scholieren aangemoedigd om te bewegen
en op een leuke manier bezig te
zijn met sporten. De school met de
meest ingeleverde formulieren, wint
een springkussen voor een dag!

De Volgerlanden”. Op zaterdag 21
september wordt er van 10.00 tot
12.30 uur een speciaal sportparcours weggezet. Kom je dan extra
punten behalen?
Het formulier met de uitdagingen
is verkrijgbaar in de tent en bij het
parcours. Alvast nieuwsgierig naar
alle uitdagingen? Download dan het
formulier met een volledig overzicht
van de Sport Challenges op https://
www.hi5ambacht.nl/nieuws/6628Nationale-Sportweek-2019.

De Hi5 Sport Challenges staan op
een formulier. Enkele voorbeelden
van deze uitdagingen zijn: lopend,
fietsend of steppend naar school
gaan en fruit of water meenemen
voor tussen de middag. Zijn alle
uitdagingen behaald? Lever dan het
formulier in bij Hi5Ambacht.

#sportdoetietsmetje
Is het thema van de Nationale
Sportweek. Tijdens #NSW2019 laten
we heel Nederland zien dat iedereen kan genieten van bewegen en
sport. Sport inspireert, sport verbindt en door sport zit je lekkerder
in je vel. Kortom: sport doet iets
met je!

Bonus punten tijdens #DV20jaar
De aftrap van Hi5 Sport Challenges Kijk voor meer informatie op
gebeurt tijdens het feest “20 jaar www.nationalesportweek.nl

De gemeenteraad bespreekt de begroting
Op maandag 4 november en donderdag 7 november behandelt de
gemeenteraad de begroting 2020 2023. Op pagina 8 en 9 ziet u in een
handige infographic de cijfers uit de
begroting.
Inwoners, verenigingen en instellingen kunnen inspreken tijdens de
reguliere commissievergadering op
woensdag 16 oktober 2019. Deze begint om 20.00 uur. De gemeenteraad
behandelt de begroting op 4 en 7
november 2019. Beide avonden beginnen om 19.00 uur in de Raadszaal
van het gemeentehuis (Weteringsingel 1) in Hendrik-Ido-Ambacht. U
bent daar van harte welkom!

Eigenaar aanhanger
Op de parkeerplaats aan de Roodenburghstraat staat een aanhanger. Ondanks de stickers op de aanhanger,
een buurtonderzoek en een oproep
op social media, heeft Handhaving
de eigenaar nog niet gevonden.
Bent u de eigenaar van deze aanhanger? Meld u zich dan bij Handhaving
vóór 25 september via telefoonnummer 14 078. Meld de eigenaar zich
niet, dan zal de gemeente de aanhanger afvoeren.
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Feest 20 jaar De VolgerWerk in de wijk
landen: 20 en 21 september
Onze nieuwste wijk, De Volgerlanden, is 20 jaar jong. Dat wordt voor
heel Hendrik-Ido-Ambacht gevierd
op vrijdag 20 september en zaterdag
21 september.
Op deze twee dagen kunt u zien wat
er in deze wijk allemaal te doen valt.

hiastaete en het hospice. Ook kunt
u meesporten met de sportverenigingen in het Sophiapark, die actief
zijn in De Volgerlanden. Daarnaast
loopt u met het Historisch Genootschap door de historie van de wijk
of met medewerkers van project De
Volgerlanden, die vertellen over de
architectuur. In de grote feesttent,
midden in het Sophiapark, zijn er
vele gezellige activiteiten. Kom dus
zeker langs!

Vrijdag 20 september
Op vrijdag bent u welkom bij de
openluchtbioscoop in het Sophiapark. Om 16.00 uur draaien we de
animatiefilm Sing en om 20.00 uur Programma
de speelfilm Notting Hill. De toegang De feestdag op 21 september duurt
is gratis!
van 10.00 uur tot 17.00 uur. Het gehele programma vindt u op de webZaterdag 21 september
site
www.devolgerlanden20jaar.nl.
Op zaterdag zijn er open dagen in de Hier kunt u zich ook aanmelden voor
Ark, bij de brandweer, Yulius, Sop- de wandelingen.

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

1

Meer informatie over de
activiteiten kunt u vinden
op www.h-i-ambacht.nl
2

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook

YouTube

Twitter

Instagram

3

Zalm: aanbrengen drukrioolleiding in het trottoir,
westelijk trottoir afgesloten
9 t/m 27 september 2019
Ambachtsezoom: bouwrijp
maken toekomstig
bedrijvenpark
Tot einde 2019

•

•

•

•
•

Collecte
HandicapNL
23 t/m 28 september 2019

Hoge Kade: werkzaamheden
nieuwbouw binnenbad
zwembad De Louwert,
werkzaamheden sloop oude
(huidige) binnenbad
Tot einde 2019

4

Op zaterdag 21 september wordt het 20-jarig bestaan van De Volgerlanden gevierd met vele activiteiten in en rond het Sophiapark.

Afval

Bongerd van Amandelgaarde
tot Bramengaarde: aanbrengen
definitieve bestrating; volledige
afsluiting van Bongerd tussen
Amandelgaarde tot Bramengaarde (inclusief de kruising
met de Amandelgaarde)
2 t/m 20 september 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;
vervanging beschoeiing Gemeenlandskade en achter de
Stenen Bogerd: vanaf
1 september 2019 - 1 november 2019.

Winnaar afvalscheidingswedstrijd
Tijdens de afvalscheidingswedstrijd
op het duurzaamheidsplein, van de
Zomerparkdag, namen een aantal
fanatieke Ambachters een uitdaging
aan. In de keuken van de medewerkers van gemeente Ambacht lagen
een twintigtal items. Deze konden
verdeeld worden over vijf verschillende soorten afvalcontainers.
Mevrouw A. Roeland wist dit binnen een zeer snelle tijd en bijna
foutloos te doen. Wethouder Ralph
Lafleur reikte haar de hoofdprijs uit:
een RVS pedaalemmer die voorzien
is van twee compartimenten. Zo
wordt scheiden nog makkelijker!
Hebt u vragen over afval of in welke container het thuishoort? Kijk
dan op www.hvcgroep.nl of download de HVC afval-app.

Wij zijn bezig met een regionaal lezersonderzoek naar de waardering van
de gemeentepagina’s in de wekelijkse huis-aan-huiskrant. Zo verschijnt
@gemeentehia in de Brug. Wilt u ook uw mening geven over onze gemeentepagina’s? Dan kunt u de korte vragenlijst ‘Gemeentenieuws of
Stadsnieuws’ invullen via de website: http://bit.ly/vragenlijstgemnwshia.
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Blog van de wethouder:
Wie wordt de beste afvalscheider?

Dementievriendelijke
gemeente

“Op de Zomerparkdag kon u uw
kennis testen over het scheiden
van keukenafval. We willen in
Hendrik-Ido-Ambacht de inzameling
van grondstoffen voor recycling
verhogen en de hoeveelheid restafval dat verbrand wordt verminderen. Zelf probeer ik zoveel mogelijk
het goede voorbeeld te geven. En
dus ging er een GFT-E-keukenbakje
mee naar huis.

Wereld Alzheimer Dag

een pilot van drie maanden voor
het scheiden van keukenafval.
Deze bewoners ontvangen een
GFT-E-startpakket bestaande uit
twee GFT-E-bakjes voor in de keuken, biozakjes en tips om beter te
scheiden. Ook kunnen zij aan een
afvalcoach advies vragen. Een deel
van deze GFT-E-startpakketten deel
ik op donderdag zelf uit. Om het
nog leuker te maken, hebben we
een wedstrijd element toegevoegd:
Het bleek een uitdaging. In het welke straat kan het beste afval
begin vond ik het best lastig om scheiden? Ik ben erg benieuwd naar
het afval op de juiste manier te het resultaat.
scheiden. Het zorgde thuis voor
best wat discussie. Aan sommige Ik houd u op de hoogte over de
dingen moet je even wennen, maar pilot. En denkt u “ik begin liever
het GFT-E bakje staat nog steeds gelijk al met het scheiden van afop ons aanrecht. We weten nu veel val”, kijk dan op www.h-i-ambacht.
beter welk afval in welke afvalbak nl/afvalinzameling.
gaat. Dit zorgt voor lagere afvalverbrandingskosten en dat is weer Samen halen we eruit wat erin zit!”
goed voor het milieu.
Ralph Lafleur,
Donderdag 19 september starten wethouder Duurzaamheid
bewoners van twee straten met

Gezellige avond uit:
vrijdag 20 september
staan voor u klaar!

Op zaterdag 21 september is het
Wereld Alzheimer Dag. Daarom
organiseren de werkgroep Dementievriendelijke gemeente HendrikIdo-Ambacht en zorgorganisatie
De Blije Borg een gezellige avond
uit op vrijdag 20 september. Een
ontspannen avond bedoeld voor
mensen met dementie, hun mantelzorgers en iedereen die op wat
voor manier dan ook betrokken is
bij de ziekte dementie. Komt u ook
meegenieten van een muzikale optreden? Een hapje en een drankje

Datum:
Tijd:

vrijdag 20 september
19.30 - 21.30 uur,
inloop om 19.00 uur
Locatie:
restaurant Ontmoetingscentrum Wielstaete
Kijfhoekstraat 146,
Hendrik-Ido-Ambacht
Toegang:
gratis
Aanmelden: vóór 20 september bij
Cristine Ruinard via
telefoonnummer
(078) 681 10 10

Openbare commissievergaderingen september 2019
Op maandag 7 oktober 2019 verga- De specifieke agendapunten vindt
dert de gemeenteraad. Als voorbe- u hieronder per commissie vermeld:
reiding daarop vergaderen de commissies in september.
Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken
Maandag 23 september, 20:00 uur
Op de agenda’s van de commissie- • Besluitenlijst commissie WOS
vergaderingen staan de volgende
24 juni 2019
vaste agendapunten: opening, vast- • Verordening voorzieningen huisstelling van de agenda, spreekrecht
vesting onderwijs gemeente Henburgers, mededelingen en ingekodrik-Ido-Ambacht
men stukken, informatie van het • Incidentele formatie jeugdteam
college/portefeuillehouder,
agendapunten volgende vergadering en Ruimtelijke Zaken - De Volgerlanden
sluiting. De commissievergaderin- Dinsdag 24 september, 20:00
gen vinden plaats in de raadzaal • Besluitenlijst commissie RZ van het gemeentehuis.
De Volgerlanden 25 juni 2019
• Actieplan Duurzaamheid

2019-2022
• Beleidsplan Openbare Verlichting
2020-2024
• Jaarverslag De Volgerlanden 2018
• Grondexploitatie De Volgerlanden
2019
Algemeen Bestuurlijke
Aangelegenheden-Financiën
Woensdag 25 september, 20:00 uur
• Besluitenlijst commissie ABA-Fin.
26 juni 2019
• Besluitenlijst gezamenlijke commissie 4 september 2019
• Veiligheid diverse onderwerpen
waaronder landelijk vuurwerkbeleid, Sophiapark/-promenade e.d.

U kunt de stukken ook via de
gemeentesite
inzien:
www.h-iambacht.nl/gemeenteraad. In het
scherm kunt u dan klikken op Vergaderstukken in raadsinformatie.
Wilt u uw mening geven over een
agendapunt of over een onderwerp
dat behoort tot het werk-terrein van
een van de commissies? Maak dan
gebruik van het spreekrecht aan
het begin van de vergadering. Dit
moet u ten minste twee werkdagen
voor de vergadering melden bij de
griffier. De griffier is bereikbaar via
telefoonnummer 14 078 en e-mail
gh.logt@h-i-ambacht.nl. U geeft dan

aan over welk onderwerp u iets wilt
zeggen. Vermeldt ook uw naam,
adres en telefoonnummer.
Tijdens de vergadering krijgt u maximaal vijf minuten het woord van de
voorzitter. Wanneer er meerdere insprekers zijn gaat dit in volgorde
van aanmelding. Tenslotte doet de
voorzitter of een lid van de raad
een voorstel voor de behandeling
van uw inbreng. De totale spreektijd bedraagt dertig minuten. Meer
over het spreekrecht kunt u lezen
in de gemeentegids en op de gemeentesite.

Officiële publicaties
Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Perenlaantje 5

plaatsen dakkapel

bouwen

25 augustus 2019

Fonteinkruid 30

plaatsen dakkapel voordakvlak

bouwen

28 augustus 2019

Noordeinde 121

bouwen opslagloods

bouwen

22 augustus 2019

Officiële publicaties
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Omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Waelneslaan 29

plaatsen dakkapel voordakvlak

bouwen

9 september 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

