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Op 1 november werd het nieuwe 
binnenzwembad officieel geopend. 
Burgemeester Jan Heijkoop heette 
alle gasten van harte welkom en 
gaf een toelichting op de bouw van 
het nieuwe binnenbad.

Met een leuke oefening door de 
reddingsbrigade en kinderen nam 
de burgemeester, samen met oud-
wethouders Michiel van der Vlies en 
Patrick van der Giessen, officieel het 
nieuwe binnenzwembad in gebruik.

Samen bouwen aan een nieuw
binnenzwembad
Onder het motto “Samen bouwen 
aan een nieuw binnenzwembad” 
vroeg de gemeente op verschillende 
manieren om de mening van Am-
bachters. Kinderen maakten tekenin-
gen, senioren konden handmatig een 
enquête invullen, jongeren en vol-
wassenen konden stemmen via soci-
ale media en er is een enquête onder 
de gemeenteraadsleden gehouden. 

Daarnaast sprak de gemeente met 
de gebruikers van het binnenbad, 
zoals de watersportverenigingen en 
het schoolzwemmen. Na akkoord 
van de raad en de aanbesteding ging 
het projectteam van de gemeente 
met exploitant Sportfondsen, bouw-
bedrijf Vaessen en adviesbureau Sy-
narchis aan de slag. In mei 2018 ging 
de eerste paal de grond in.

Duikplank, kinderbadje, glijbaan
en whirlpool
Alle inbreng is gebruikt om tot de 
bouw van het nieuwe binnenzwem-
bad te komen. Uiteindelijk zijn er 
een duikplank, kinderbadje, glij-
baan en whirlpool gerealiseerd. 
Burgemeester Heijkoop: “Het resul-
taat is prachtig, van binnen en van 
buiten. Hier gaan nog generaties 
Ambachters van genieten”

Voor meer informatie over het nieu-
we binnenzwembad kijk op 
www.zwembaddelouwert.nl

Feestelijke opening nieuw 
binnenzwembad De Louwert

Veel kinderen gymmen en sporten 
graag. En ze groeien snel! Voordat je 
het weet zijn ze toe aan een grotere 
maat. Geef sportkleding die te klein 
is geworden of om andere reden niet 
meer wordt gebruikt door en maak 
er een ander kind heel blij mee! 

In Cascade, Sporthal de Ridderhal en 
de Sophiahal staan inzamelbakken 
waar sportkleding en sportaccessoi-

res zoals gymtassen, scheenbescher-
mers en sportschoenen gedoneerd 
kunnen worden. (bidons zijn niet 
wenselijk). Uiteraard moet de sport-
kleding vrij zijn van vlekken en ga-
ten. Doet u ook mee?!

Op zaterdag 18 januari kunnen Am-
bachtse kinderen uit de ingezamelde 
spullen één gratis set sportkleding 
+ accessoire uitzoeken. Kleding die 

overblijft wordt geschonken aan een 
goed doel, zodat ook kinderen bui-
ten Ambacht kunnen sporten in de 
juiste kleding. 

Deze actie om kindersportkleding 
een sportief tweede leven te gun-
nen is een initiatief van Hi5Ambacht 
in samenwerking met Stichting Leer-
geld, Stichting Cascade en gemeente 
Hendrik-Ido-Ambacht.

Wethouder Ralph Lafleur deed maan-
dag symbolisch de eerste melding in 
Fixi, het nieuwe meldsysteem voor 
problemen in de openbare ruimte. Ie-

dereen kan nu via www.fixi.nl en de 
gratis app gemakkelijk bijdragen aan 
een schoon, heel en veilig Hendrik-
Ido-Ambacht.

November = kindersportkleding-inzamel-maand

Agenda Fixi staat paraat

07 no
v

07 no
v

11 no
v

Van 19.30 tot 21.30 uur
Spreekuur politie
Politiebureau 
Weteringsingel 1

Om 19.00 uur 
Begrotingsraad
Raadzaal gemeentehuis

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

De reddingsbrigade liet zien hoe je een drenkeling snel naar de kant kunt brengen.

Collecte
Nederlandse Stichting voor het 
Gehandicapte Kind
11 t/m 16 november 2019
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Werk in de wijk

 Hoge Kade; werkzaamheden 
nieuwbouw binnenbad zwem-
bad ‘ De Louwert’; werkzaam-
heden sloop oude (huidige) 
binnenbad; 

 tot einde 2019

 Vrouwgelenweg tussen Zilver-
reiger/Forel en Jacobuslaan: 
aanleg Parkzone-Oost: afge-
sloten tussen Zilverreiger/Forel 
en Karper vanaf maandag 14 
oktober tot en met vrijdag 20 
december 2019

 
 Ambachtsezoom: bouwrijp 
maken toekomstig bedrijven-
park;

 Tot eind 2019

 Elzengaarde: definitief 
aanleggen rijbaan tussen inrit 
Yulius en Sophialaan: volledig 
afgesloten vanaf maandag 14 
oktober tot en met vrijdag 15 
november 2019

 
  Reeweg; asfaltwerkzaam-

heden; gedeelte tussen de 
Tromplaan en de Antoniu-
slaan. Afgesloten voor alle 
verkeer op dinsdag 12 en 
woensdag 13 november. Het 
verkeer wordt met bebording 
omgeleid.

 Vrouwgelenweg; plaatsen van 
een stuw. Afsluiting ter hoogte 
van nummer 58. Verkeer wordt 
ter plaatse omgeleid.

 Donderdag 7 t/m maandag 11 
november.

 Krommeweg; Werkzaamheden 
fietspad ter hoogte van de 
Zuidwende; fietsverkeer wordt 
omgeleid.  
12 en 13 november 2019

 
 Kerkstraat. Tijdelijk plaatsen 
van een 15-tal fietsenrekken 
tegenover huisnummer 4. 
Start werkzaamheden maan-
dag 4 november 2019 tot eind 
november 2019

 
 Boskamp/Heerenhof
 Om gevaar te voorkomen: 
Tussen Boskamp en Heerenhof 
verwijderen van dode en/of 
instabiele bomen. 

 Voor eind 2019.

 Gemeenlandskade: vervolg 
snoei bomen.

 Vanaf maandag 11 november 
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 7

8

9

10

2

3

4

5
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Het echtpaar De Jong-Van Dig-
gele was op 28 oktober zestig 
jaar getrouwd. Burgemeester 
Jan Heijkoop heeft hen dinsdag 
29 oktober gefeliciteerd met 
hun diamanten huwelijk. Het 
echtpaar heeft 2 kinderen, 6 
kleinkinderen en 2 achterklein-
kinderen.

Ook dit jaar kunt u voor uw buurt 
weer een kerstboom aanvragen. Een 
kerstboom is leuk voor jong en oud 
en brengt mensen bij elkaar. Samen 
met uw buren kunt u de boom ver-
sieren en zorgen voor een gezellige 
kerstsfeer in de straat.

Wilt u de kerstsfeer ook in uw buurt 
ervaren? Meld u dan aan! De ge-
meente zorgt voor de kerstboom. U 
en uw buurtbewoners zorgen samen 
voor de verlichting en versiering in 
de boom. Maak van de kerstboom 
het pronkstuk van uw buurt, want de 
mooiste boom valt weer in de prij-
zen!

Hoe vraag ik een  
buurtkerstboom aan?
1. Meld u aan via een e-mail aan 

wbw@h-i-ambacht.nl (dit kan 
tot 14 november, OP=OP).

2. Vermeld in de e-mail uw naam, 
adresgegevens, wijknaam en de 
gewenste locatie voor de kerst-
boom.

3. Maak een foto van de ver-
sierde buurtkerstboom en mail 
deze voor 15 december naar 
wbw@h-i-ambacht.nl.

4. U ontvangt een bericht of uw 
buurtkerstboom in aanmerking 
komt voor de mooiste boom in 
Ambacht.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse 
buurtkerstboom!

Inloopochtend Geheugensteun: 
donderdag 7 november

Elke eerste donderdag van de 
maand is er een inloopochtend Ge-
heugensteun. Deze ochtend is be-
doeld voor mensen met dementie, 
hun mantelzorgers en iedereen die 
op wat voor manier dan ook be-
trokken is bij de ziekte dementie. 
Komt u ook meepraten over de-

mentie? Koffie en thee staan voor 
u klaar! 

Datum: donderdag 7 november
Tijd: 10.00 - 12.00 uur
Locatie: restaurant Ontmoetings- 
 centrum Wielstaete
 Kijfhoekstraat 146, 
 Hendrik-Ido-Ambacht
Toegang: gratis | aanmelden is 
 niet nodig

Kom en praat mee 

Dementievriendelijke gemeente
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Opfriscursus autorijden 
voor senioren
Op donderdag 21 november orga-
niseert Veilig Verkeer Nederland, 
samen met gemeente Hendrik-Ido-
Ambacht en de Regionale Project-
groep Verkeersveiligheid (RPV) 
Drechtsteden een opfriscursus au-
torijden voor senioren.

Deze cursus is bedoeld om uw ver-
keerstheorie op te frissen en om te 
toetsen of uw eigen rijstijl nog veilig 
is in het verkeer. Daarnaast krijgt u 
persoonlijk advies hoe u uw rijvaar-
digheid kunt bevorderen en zo lang 
mogelijk mobiel kunt blijven. Ook is 
er een reactietest en wordt er een 
oogmeting aangeboden.

Datum:
Donderdag 21 november

Tijd:
Ochtendsessie 08.30 - 12.00 uur of 
middagsessie 13.00 - 16.30 uur

Locatie:
Hervormd Jeugdcentrum, Vijverhof 10
in Hendrik-Ido-Ambacht

Voor:
Iedere belangstellende ouder dan 
65 jaar, die in het bezit is van een 
geldig rijbewijs, auto of brommo-
biel en woonachtig is in de ge-
meente Hendrik-Ido-Ambacht.

Toegang:
15 euro bij aanvang van de cursus

Aanmelden:
Tot uiterlijk 13 november via me-
vrouw L. de Jong van Veilig Verkeer 
Nederland, e-mail werkgroepseni-
oren@kpnmail.nl, telefoonnummer 
(0184) 68 53 17

Verkeersveiligheid
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Agenda openbare raadsvergadering
Maandag 11 november 2019, 
20:00 uur, Raadzaal gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende 
vaste punten: opening, vaststelling 
van de agenda, spreekrecht bur-
gers, vragenhalfuurtje raadsleden, 
notulen raadsvergadering, lijst van 
ingekomen stukken en eventuele 
mededelingen en de sluiting.

Op grond van de adviezen van de 
raadscommissie zijn de raadsvoor-
stellen onderverdeeld in hamerstuk-
ken (H) en debatstukken (D).

De raad behandelt de volgende 
voorstellen:

7.  Raadsvoorstellen Algemeen  
  Bestuurlijke 
  Aangelegenheden – 
  Financiën
7.1 H Zienswijze regionaal 
  risicoprofiel
8.  Raadsvoorstellen 
  Welzijn, Onderwijs, 
  Sociale Zaken
  Geen raadsvoorstellen

9.  Raadsvoorstellen 
  Ruimtelijke Zaken – 
  De Volgerlanden
9.1 H Bestemmingsplan 
  ‘niet bestemde locaties’
9.2 D Bestemmingsplan 
  Willem de Zwijgerlaan
9.3 H Bestemmingsplan 
  Langeweg 77-95, Florensis
9.4 D Bestemmingsplan 
  Waterbusplein
11.  Sluiting

U kunt de stukken ook via de ge-
meentesite inzien: 

www.h-i-ambacht.nl/gemeenteraad. 
In het scherm kunt u dan klikken op 
Vergaderstukken in raadsinformatie.

Wilt u uw mening geven over een 
agendapunt? Maak dan gebruik 
van het spreekrecht aan het be-
gin van de vergadering. Dit moet 
u ten minste twee werkdagen voor 
de vergadering melden bij de grif-
fier. 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 maxi-
maal vijf minuten het woord van de 
voorzitter. Wanneer er meerdere in-
sprekers zijn gaat dit in volgorde 
van aanmelding. Ten slotte doet de 
voorzitter of een lid van de raad 
een voorstel voor de behandeling 
van uw inbreng. De totale spreek-
tijd bedraagt dertig minuten. Meer 
over het spreekrecht kunt u lezen 
in de gemeentegids en op de ge-
meentesite.

Bekendmaking
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat zij op 
15 oktober 2019 het Ontwerp aanwij-
zingsbesluit Dienst Algemeen Econo-
misch Belang (DAEB) heeft vastge-
steld. Het ontwerp aanwijzingsbesluit 
DAEB regelt dat de inzameling en 

verwerking van afvalstromen van 
maatschappelijke organisaties (scho-
len, verenigingen en kerken) wordt 
aangewezen als economische activi-
teit die plaatsvindt in het algemeen 
belang. 

Zienswijze
Een ieder kan gedurende een peri-
ode van 6 weken vanaf 6 november 
een zienswijze indienen. Schriftelijke 
zienswijzen kunt u sturen naar: Ge-
meente Hendrik-Ido-Ambacht, We-
teringsingel 1, 3342 AE in Hendrik-

Ido-Ambacht t.a.v. van Mark de Vries. 
Een ieder kan daarnaast op verzoek 
en tegen betaling van de kosten een 
afschrift krijgen van het Ontwerp 
aanwijzingsbesluit Dienst Algemeen 
Economisch Belang. 
Voor vragen over deze bekendmaking 

en het indienen van een zienswijze 
kunt u contact opnemen met Mark 
de Vries, afdeling Beheer Openbare 
Ruimte, telefoon (078) 770 2738.
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Verleende besluiten**

Algemene Plaatselijke Verordening/Bijzondere Wetten

Adres Omschrijving Datum activiteit Datum bekendmaking

Diverse locaties Sinterklaasintocht 2019 23 november 2019 6 november 2019

**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. 

* Op www.h-i-ambacht.nl/bomenkap vindt u de overzichten van de te vellen bomen. 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.

Stekelbaars 3 vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netbeheer BV 19 december tot 31 december 2019 6 november 2019

Voorn 118 vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netbeheer BV 13 januari tot 10 februari 2020 6 november 2019

Voorn instemming kabels en leidingen aan Netwerk Exploitatie Maatschappij BV 28 november 2019 tot 29 april 2020 6 november 2019

Voorn vergunning kabels en leidingen aan Oasen NV (verlenging) 02 september tot 01 november 2019 6 november 2019

Hoge Kade 70 instemming kabels en leidingen aan CAIW BV 28 oktober 2019 tot 29 mei 2020 6 november 2019

Watersnip 7 vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netbeheer BV 17 januari tot 28 februari 2020 6 november 2019

Nieuwe aanvragen*

Verleende omgevingsvergunningen**

Besluit verlenging beslistermijn **

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Diverse locaties, volgens kaplijst  vellen van 6 houtopstanden houtopstand vellen 24 oktober 2019

Havenkade 6 herstellen en herbouwen van bijgebouwen bouwen 30 september 2019

Fonteinkruid 43 plaatsen antenne op schuur bouwen, planologisch afwijken 25 oktober 2019

Op 30 oktober 2019 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning, locatie Windhalm 25, ingediend op 12 september 2019
voor het realiseren van een dakopbouw/tweede verdieping, te verdagen tot uiterlijk 19 december 2019.

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


