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Het thema van de Kinderboeken-
week 2020 is geschiedenis. Onder 
de titel ‘EN TOEN?’ leren kinderen 
alles over de oudste geschiedenis 
tot gisteren. Liesbeth van Deursen, 
bibliotheekconsulent voor de ba-
sisscholen, maakt het van dichtbij 
mee.

Bibliotheek AanZet schenkt tijdens 
de Kinderboekenweek extra aan-
dacht aan de scholen. Zo ligt er een 
boekje voor de bovenbouw waarin 
een reis wordt gemaakt langs ver-
schillende periodes in de geschie-
denis, met allerlei vragen over de 
bronstijd tot corona en alles over de 
tijd daartussenin. “Ze beantwoorden 
die vragen door te zoeken in boe-

ken of op internet”, vertelt Liesbeth 
van Deursen. “Alle kinderen kunnen 
het boekje gratis ophalen in de bi-
bliotheek.”

Gratis kaarten
Wie de slotvraag in het boekje be-
antwoordt en instuurt, maakt kans 
op gratis kaarten voor het Open-
luchtmuseum in Arnhem Ook voor 
alle andere basisschoolkinderen 
komt de geschiedenis tijdens de 
Kinderboekenweek tot leven. “Er 
liggen in de bibliotheek heel veel 
boeken over geschiedenis voor kin-
deren van alle leeftijden, herken-
baar aan het etiket op de rug van 
het boek”, weet Liesbeth.

Belang van lezen
De Kinderboekenweek en de biblio-
theek stimuleren alle kinderen om te 
lezen. Liesbeth: “Als kinderen regel-
matig lezen, gaat het lezen steeds 
beter en dat maakt het lezen leuker. 
Daar hebben alle kinderen de rest 
van hun leven profijt van. En wat 
niet iedereen weet: het bibliotheek-
abonnement voor kinderen en jon-
geren tot en met 18 jaar is gratis.” 
Sinds kort is ook het voorlezen aan 
kinderen van 2 tot 4 jaar weer opge-
start. De Kinderboekenweek duurt 
nog tot en met zondag 11 oktober.

www.bibliotheekaanzet.nl en
www.kinderboekenweek.nl

Burgemeester Heijkoop reikte op woensdag 30 september een Koninklijke 
onderscheiding uit aan de heer Jan Lodder. De heer Lodder was sinds 1 april 
1991 lid van de vrijwillige Brandweer. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau.

Het echtpaar Hilgers-Stal was op 6 mei 50 jaar getrouwd. Burgemeester Jan 
Heijkoop heeft hen dinsdag 30 september gefeliciteerd met hun gouden 
huwelijk en hen namens de gemeente een attentie overhandigd.

Kinderboekenweek tot en met 11 oktober
De geschiedenis komt tot leven

Bent u mantelzorger en kunt u zelf 
huishoudelijke ondersteuning ge-
bruiken? Dan is er goed nieuws: 
de proef waarin we die ondersteu-
ning bieden is na een korte pauze 
herstart.

Wie als mantelzorger geregistreerd 
staat bij MEE Plus/Vivenz en lan-
ger dan drie maanden en/of meer 
dan acht uur per week mantelzorg 
biedt, kan twee keer 3 uur gratis 
huishoudelijke ondersteuning krij-
gen. Bent u mantelzorger maar 
nog niet geregistreerd bij MEE, 
neem dan contact op via mantel-
zorg@mee.nl of (078) 206 3202.

Sterke behoefte
Veel mantelzorgers zorgen voor 
hun partner, kind(eren), andere 
familieleden en/of vrienden naast 
hun betaalde baan. Toen de ge-
meente vorig jaar het mantel-

zorgbeleid opstelde, bleek dat 
Ambachtse mantelzorgers sterke 
behoefte hebben aan ondersteu-
ning in hun eigen huishouden. 
Vandaar dat de gemeente begin dit 
jaar deze proef samen met De Blije 
Borgh opzette. Door de maatrege-
len rondom het coronavirus lag de 
proef een paar maanden stil, maar 
deze is inmiddels herstart.

3 stappen
Denkt u dat deze proef ook voor u 
bedoeld is? Regel de huishoudelij-
ke ondersteuning dan in 3 stappen:
1. Meld u aan bij de cliënten-

service van De Blije Borgh via 
(078) 681 10 10 of clientenser-
vice@deblijeborgh.nl.

2. Ga in gesprek om te kijken wel-
ke huishoudelijke ondersteu-
ning mogelijk is.

3. Maak een afspraak voor huis-
houdelijke ondersteuning.

Huishoudelijke ondersteu-
ning voor mantelzorgers
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Om 20.00 uur
Commissie WOS
Online te volgen

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen

Om 20.00 uur
Commissie ABA-
Financiën
Online te volgen

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

Agenda

Collecte
Hartstichting, Longfonds, 
ReumaNederland
12 t/m 17 oktober
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Werk in de 
wijk

 Ambachtsezoom; bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark,

 tot eind december 2021.

 Tussen de Stekelbaars en 
Onderdijkse Rijweg; bouw 
fietsbrug,

 tot 9 oktober.

 Stekelbaars en Voorn; aanleg 
rijbaan (definitief),

 tot 30 oktober 2020.

 Agnes Bartoutslaan - De 
Plaats; verwijderen brug door 
onderhoudswerkzaamheden,

 tot eind oktober 2020.

 Hoge Kade; vervangen van 
visvlonder,

 van 12 oktober tot
 6 november 2020.

 Dorpsstraat; rioolwerkzaam-
heden, afgesloten voor alle 
verkeer

 5 t/m 7 oktober 2020.

 Begraafplaats Waalhof; reno-
vatie grafmonumenten

 van 12 oktober tot 13 novem-
ber 2020.

 Overige werkzaamheden,
 op diverse plaatsen:

• Veegwagen, maaien en 
schoffelen in hele gemeente, 
doorlopend;

• Controle en snoei van alle 
bomen: februari 2020 - eind 
2022

• Kappen van bomen op diverse 
locaties; eind oktober 2020

 Rioolreiniging en rioolwerk 
van binnenuit op diverse plek-
ken in de gemeente tot medio 
oktober.
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6

7

2
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4
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Tussen 12 oktober en 13 november 
a.s. starten we met de renovatie van 
enkele grafmonumenten op de be-
graafplaats Waalhof. Onze aannemer 
Meesters In realiseert deze werk-
zaamheden met alle respect en zorg. 
De aannemer renoveert enkele graf-
monumenten op de begraafplaats 
zelf, terwijl andere in de werkplaats 
van Meesters In gerenoveerd worden.

De bereikbaarheid van de begraaf-
plaats blijft zoals u gewend bent, 
met uitzondering van het stukje waar 
renovatie van de grafmonumenten 
plaatsvindt. De aannemer zet deze 
locatie netjes en veilig af. Hebt u vra-
gen over deze renovatie? Belt u dan 
gerust met Leon Faro, via telefoon-
nummer 078 770 2764.

Renovatie grafmonumenten 
begraafplaats Waalhof

Openbare commissievergaderingen oktober 2020
Op 2 en 5 november a.s. zijn de 
Begrotingsdagen en vergadert de 
gemeenteraad. Als voorbereiding 
daarop vergaderen de commissies 
in oktober. De commissievergade-
ring Ruimtelijke Zaken - De Volger-
landen d.d. 13 oktober 2020 komt 
te vervallen wegens het ontbreken 
van agendapunten.

De commissievergaderingen vinden 
plaats in de raadzaal van het ge-
meentehuis. Vanwege de 1,5 meter 
afstand en corona kan er helaas 
geen publiek fysiek aanwezig zijn 
in de raadszaal. Via https://hendri-
kidoambacht.raadsinformatie.nl/ 
kunt u deze vergaderingen live vol-

gen (alleen audio-opname).

Op de agenda’s van de commissie-
vergaderingen staan de volgende 
vaste agendapunten: opening, vast-
stelling van de agenda, spreekrecht 
burgers, mededelingen en ingeko-
men stukken, informatie van het 
college/de portefeuillehouder, uit-
wisseling regionale samenwerking, 
agendapunten volgende vergade-
ring en sluiting.

De specifieke agendapunten vindt 
u hieronder per commissie vermeld:

Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken
Maandag 12 oktober 2020, 20:00 uur
• Besluitenlijst Welzijn, Onderwijs
 en Sociale Zaken d.d.
 21 september 2020
• Vaststelling subsidieplafond 2021
 en 2022 en ter kennisname Uit-
 voeringsprogramma subsidies 2021

Algemeen Bestuurlijke
Aangelegenheden-Financiën
Woensdag 14 oktober 2020, 20:00 uur
• Besluitenlijst RZ - De Volgerlanden
 d.d. 22 september 2020
• Besluitenlijst ABA-Financiën
 d.d. 23 september 2020
• Begroting 2020-2023 2e termijn
 technische vragen

U kunt de stukken ook via de 
gemeentesite inzien: www.h-i-
ambacht.nl/gemeenteraad. In het 
scherm kunt u dan klikken op ‘Ver-
gaderstukken’ in raadsinformatie.

Wilt u uw mening geven over een 
agendapunt of over een onderwerp 
dat behoort tot het werkterrein van 
een van de commissies? Maak dan 
gebruik van het spreekrecht aan het 
begin van de vergadering. Dit moet 
u ten minste 48 uur voor aanvang 
van 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 maxi-
maal vijf minuten het woord van de 
voorzitter. Wanneer er meerdere in-
sprekers 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 spreek-
tijd bedraagt dertig minuten. Meer 
over het spreekrecht kunt u lezen 
in de gemeentegids en op de ge-
meentesite.

‘Het was een grote verrassing’

Weekendafsluiting A15 weekend
9-12 oktober

‘Wij wilden sowieso al een groendak, 
maar dat we de winnaars zijn gewor-
den van de groendakactie was een 
grote verrassing’, vertellen Esther 
en Stefan Dost. ‘Wanneer we vanuit 
onze slaapkamer naar buiten kijken, 
zien we een prachtig stukje groen. 
En dat werkt rustgevend’.

Niet gewonnen? U maakt nog steeds 
kans, want in de week van 12 ok-
tober vindt een tweede verloting 
plaats. Ga naar groendakcoach.nl/
gemeente-hi-ambacht om u aan te 
melden.

Van vrijdag 9 oktober 22.00 uur 
tot maandag 12 oktober 05.30 uur 
wordt gewerkt aan de A15 tussen de 
Noordtunnel en afrit 22 Alblasser-
dam, richting Gorinchem. Tijdens de 
werkzaamheden is de gehele rijbaan 
vanaf knooppunt Ridderkerk-Zuid tot 
aan afrit 22 Alblasserdam afgeslo-
ten. Het werk bestaat uit het vervan-
gen van asfalt.

Afsluitingen
Tijdens de werkzaamheden zijn afge-
sloten, richting Gorinchem: 
- De gehele rijbaan vanaf knoop-

punt Ridderkerk-Zuid tot afrit 22 
Alblasserdam

- Toe- en afrit 21 Hendrik-Ido-Am-
bacht · Afrit 22 Alblasserdam

Omleidingen en adviesroutes
Verkeer richting Gorinchem en Nijme-
gen wordt omgeleid via de A16 en de 
N3. Verkeer richting Alblasserdam en 
Papendrecht wordt omgeleid via de 
A16 en N3. Verkeer richting Hendrik-
Ido-Ambacht kan gebruikmaken van 
afrit 23 van de A16.

Vervoer van gevaarlijke stoffen
De gevaarlijke stoffen-route via de 
Brug over de Noord (N915) is niet 
bereikbaar. Vervoer van gevaarlijke 
stoffen wordt daarom omgeleid via 
de A16, A20, A12 richting Utrecht en 

de A27.

Extra reistijd
Weggebruikers moeten rekening 
houden met extra reistijd van 10 tot 
30 minuten.

Wethouder duurzaamheid Ralph Lafleur feliciteert Esther en Stefan Dost met 
het winnen van 10 m2 groendak.
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Tapasavondje

Iedereen doet wat

•	 in	 mei	 450	 nieuwe	 huishoudens	 een	
gratis	minicontainer	voor	oud	papier	en	
karton	van	de	gemeente	hebben	aan-
genomen?		Zo	dragen	zij	bij	aan	betere	
recycling	en	aan	de	kas	van	verenigin-
gen,	die	vergoed	wordt	voor	het	opha-
len	van	oud	papier	en	karton.

•	 u	gratis	zakken	voor	het	scheiden	van	
plastic,	blik	en	drinkverpakkingen	(PBD)	
kunt	 krijgen,	 op	 het	 gemeentehuis	 of	
de	webshop	van	www.hvcgroep.nl?	En	

dat	er	de	afgelopen	drie	maanden	bijna	
20%	meer	PBD-afval	is	ingezameld	dan	
in	dezelfde	periode	van	vorig	jaar?	

•	 we	 binnenkort	 de	 vijf	 verzamelcontai-
ners	voor	plastic,	blik	en	drinkverpak-
kingen	vervangen?	Er	komen	containers	
met	een	grotere	opening,	zodat	u	nog	
makkelijker	PBD	kunt	scheiden.	U	vindt	
de	 containers	 aan	 de	 Reeweg,	 bij	 de	
Schoof,	 Louwersplein	 en	 bij	 Hoogam-
bacht.

Door klimaatverandering komen extreme 
hoosbuien vaker voor. Het riool kan de afvoer 
dan niet meer aan. Daarom hebben we uw 
hulp nodig. U kunt bijvoorbeeld uw huis of 
tuin watervriendelijker maken:

•	 Leg	uw	tuin	niet	vol	met	stenen.	Gras,	zand	
en	 grind	 zorgen	 ervoor	 dat	 water	 in	 de	
grond	kan	zakken.	En	het	ziet	er	nog	fraai	
uit	ook!

•	 Vang	dakwater	op	in	een	regenton.	Dit	wa-
ter	kunt	u	ook	gebruiken	voor	het	sproeien	
van	 de	 tuin.	 Ook	 uw	 ramen	 maakt	 u	 er	
streeploos	mee	schoon.

•	 Kies	 voor	 een	 groendak.	 Een	 groendak	
slaat	water	op	waardoor	de	riolering	min-
der	wordt	belast.	 Er	 zijn	meer	 voordelen:	
zo	 gaat	 een	 groendak	 twee	 tot	 drie	 keer	
langer	mee	dan	een	gewoon	dak.	En	in	de	
zomer	zorgt	een	groendak	voor	isolatie,	zo-
dat	het	in	huis	tot	4	graden	koeler	blijft.

•	 Vraag	subsidie	aan	en/of	doe	mee	met	de	
groendakactie.	 Voor	 meer	 informatie	 zie	
‘Acties	voor	inwoners’.

Milieuvriendelijk	 bezig	 zijn	 door	 een	
avondje	tapas	eten?	Dat	kan!	We	kunnen	
met	 z’n	 allen	 ruim	34	kilo	 aan	 eten	per	
persoon	 per	 jaar	 besparen,	 als	 we	 erop	
letten	 minder	 voedsel	 weg	 te	 gooien.	

Tapas	is	een	ideale	oplossing	om	restjes	
op	te	maken.	Maak	kleine	gerechtjes	klaar	
voor	 een	 gezellig	 avondje	 eten	 in	 eigen	
huis.*

Het	klimaat	verandert.	Ruim	zeven	op	de	tien	
Nederlanders	maken	zich	hierover	zorgen.	Te-
recht,	want	de	uitstoot	van	te	veel	CO2	heeft	
grote	 gevolgen.	Voor	mens,	 natuur	 én	 onze	
leefomgeving.	Bijdragen	aan	het	klimaat	kan	
op	veel	manieren.	Benieuwd	naar	wat	u	kan	
doen?	 Via	 www.iedereendoetwat.nl/wat-kan-

jij-doen	 kunt	 u	 een	 test	 doen	 om	 te	 kijken	
welke	bespaarmogelijkheden	het	beste	bij	uw	
situatie	passen.	

De	 tips	 op	deze	pagina’s	met	 een	 *	 komen	
van	de	website	www.iedereendoetwat.nl

Wethouder	Ralph	Lafleur:

“Samen maken we 
de gemeente steeds 
duurzamer. Iedereen
doet wat! Doet u ook 
mee?”

Afval: wist u dat…

Is uw tuin
watervriendelijk?

Vintage
Door	tweedehands	spullen	te	kopen	kunt	
u	geld	besparen,	maar	ook	het	klimaat	is	
ermee	geholpen.	Er	hoeft	niets	nieuws	ge-
maakt	te	worden	en	dat	scheelt	CO2-uit-
stoot.	Op	websites	als	www.marktplaats.nl,	
www.ebay.nl	 en	 www.vinted.nl	 kunt	 u	
spullen	 kopen	 en	 verkopen.	 Wilt	 u	 de	
spullen	 graag	 zelf	 zien	 en	 beoordelen?	
Dan	kunt	u	op	 zoek	gaan	naar	een	vin-

tage	markt	of	winkel.	Op	de	website	van	
www.meukisleuk.nl	 vind	 je	 tweedehands	
markten	 bij	 u	 in	 de	 buurt	 of	 ga	 naar	
www.allekringloopwinkels.nl	 en	 bekijk	
waar	de	voor	u	dichtstbijzijnde	kringloop-
winkel	zit.*

Acties voor
inwoners
Energiebesparen
Woningeigenaren	 ontvingen	 een	 voucher	
(waardebon)	 van	 € 70,-	 voor	 de	 aan-
schaf	 van	 energiebesparende	 producten.	
De	waardebonnen	zijn	geldig	tot	en	met	
maart	2021	of	zolang	er	budget	is.

Nieuw!
Op	www.winstuitjewoning.nl	 kunt	 u	 pro-
ducten	 die	 u	wilt	 hebben	 in	 uw	winkel-
mandje	 plaatsen	 en	 uw	 voucher	 direct	
verzilveren.	 De	 energiebesparende	 pro-
ducten	krijgt	u	gratis	thuis	gestuurd.

Groendak
De	 groendakactie	 loopt	 nog	 tot	 en	 met	
12	oktober.	Woningeigenaren	en	bedrijven	
die	meedoen	maken	 kans	op	 een	 gratis	
groen	dak!	Meer	informatie	via	de	QR	code	
en	 www.groendakcoach.nl/gemeente-hi-
ambacht.

Subsidie tips!
-	 Waterbesparende	subsidieregeling,
	 zoals	groene	daken	en	tuinen.
	 Zie:	www.bit.ly/wshd-subsidie
-	 Subsidie	bij	minimaal	twee
	 isolatiemaatregelen	als	woningeigenaar.
	 Zie:	www.bit.ly/rvo-subsidie-wijzer

DOE MEE!

....	lekker	bezzzig....		

TIP!

TIP!
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Regelmatig organiseert de gemeente duurzame acties voor inwoners. 
Hiervoor is veel belangstelling, honderden mensen doen mee.
Hoe staat het nu met deze acties?

Veel belangstelling voor 
groepsaankopen

Aardgasvrij wonen...

Nieuwsbrief ontvangen?

Groendak
Herinnert	u	zich	deze	foto	van	de	groep	trai-
nees	op	het	dak	van	het	gemeentehuis	die	in	
augustus	op	deze	pagina’s	stond?	Als	aftrap	
van	 de	 groendakactie	 die	 de	 gemeente	 sa-
men	met	 Groendakcoach	 startte,	 hielpen	 zij	
met	zijn	 zevenen	mee	om	een	groendak	op	
het	gemeentehuis	aan	te	leggen.

Veertig	 inwoners	 hebben	 zich	 al	 aangemeld	
voor	 de	 groendakactie.	 Qua	 oppervlakte	 bij	
elkaar	 574	 m2	 groendak!	 Dertien	 Inwoners	

	
gaven	 akkoord	 op	 de	 voorlopige	 offerte	 en	
ontvingen	 vervolgens	 de	 definitieve	 offerte.	
Deze	is	door	zeven	Ambachters	geaccordeerd.	
Er	 is	 zelfs	 al	 een	 groendak	 aangelegd	 van	
24	m2.

Bent	u	nieuwsgierig	naar	hoe	zo’n	groendak	
eruitziet	 en	 wat	 de	 voordelen	 zijn?	 In	 het	
gemeentehuis	 staat	 een	 tafel	 bedekt	 met	
sedum.	Hier	kunt	u	de	plantjes	van	dichtbij	
bekijken	en	meer	over	groene	daken	lezen.

De	 meeste	 mensen	 gebruiken	 nog	 aardgas	
om	 te	koken	en	hun	woning	 te	 verwarmen.	
Maar	dat	is	niet	duurzaam.	In	het	Klimaatak-
koord	 is	 afgesproken	 dat	 gebouwen	 in	 Ne-
derland	in	2050	aardgasvrij	zijn.	We	gaan	op	
zoek	naar	nieuwe	manieren	om	onze	huizen	
te	verwarmen,	 te	douchen	en	 te	koken.	Dat	
vraagt	 nogal	wat	 van	ons	 allemaal.	Daarom	
gaan	we	zorgvuldig	en	stapsgewijs	te	werk.

… begint met energie besparen
2050	lijkt	ver	weg,	maar	toch	bereidt	de	ge-
meente	zich	nu	al	voor	op	deze	overgang.	Ook	
u	 kunt	 zich	 alvast	 voorbereiden	 op	 wonen	
zonder	aardgas.	Dat	kan	door	energie	te	be-
sparen.	Door	kleine	of	grote	besparingsmaat-
regelen	 te	 nemen.	 Want	 aardgasvrij	 wonen	

begint	met	 energie	 besparen.	 Kijk	 voor	 tips	
wat	u	kunt	doen	op	www.iedereendoetwat.nl.	
Voor	meer	info	over	aardgasvrij	wonen:
www.drechtstedenenergie.nl/aardgasvrij.
Of	kijk	op	www.regionaalenergieloket.nl.

Denkt u mee?
Wat	 vindt	 u	 belangrijk	 bij	 de	 overstap	 naar	
aardgasvrij	wonen?	Laat	het	ons	weten.	Bin-
nenkort	vraagt	de	gemeente	uw	mening	hier-
over	via	een	online	enquête.	Informatie	over	
die	enquête	volgt	via	deze	pagina’s.

Energiebesparende maatregelen
De	gemeente	kreeg	van	het	Rijk	subsidie	om	
woningeigenaren	 te	 stimuleren	 hun	 woning	
energiezuiniger	 te	maken.	 Zij	 ontvingen	 een	
uitnodiging	 om	 mee	 te	 doen	 aan	 groeps-
aankopen	 en	 een	 voucher	 (waardebon)	 van	
€	70,-	voor	kleine	energiebesparende	maat-
regelen.	

Zonnepanelen, isolatie, HR++ glas
175	 Inwoners	 hebben	 meegedaan	 aan	 de	
groepsaankopen.	Ruim	de	helft	gaf	opdracht	
voor	 zonnepanelen,	 de	 andere	 helft	 heeft	
opdracht	 gegeven	 voor	 spouwmuurisolatie,	
vloerisolatie	en	HR++	glas.	Er	zijn	312	advie-
zen	aan	huis	gebracht.	Deze	actie	is	nu	afge-
lopen.

Wilt	u	meer	nieuwtjes,	tips	en	informatie	over	duurzame	acties	in	Hendrik-Ido-Ambacht	
ontvangen?	Abonneer	u	dan	op	onze	gratis	digitale	nieuwsbrief	Duurzaam	Ambacht	via	
de	link	op	www.h-i-ambacht.nl/duurzaam	of	direct	via	www.bit.ly/DuurzaamAmbachtnb.

Verzilver snel uw voucher! Op = op!
Tot nu toe hebben 333 Ambachters hun 
voucher (waardebon) verzilverd. Wat 
schaften zij hiermee aan? De top 5 tot nu 
toe:

1.	 Led	lampen	(heel	veel!)
2.	 Zonwering
3.	 Waterbesparende	kraan/douchekop
4.	 Slimme	thermostaat
5.	 Inductiekookplaat

Tip!
Denk ook eens aan een brieven-
busborstel, radiatorfolie, tocht-
strips of een slimme stekkerdoos 
met aan/uit knop om alle appara-
ten in één keer uit te doen.

Autodelen
Steeds	meer	mensen	maken	gebruik	van	
een	deelauto.	Zo	waren	er	in	2019	al	meer	
dan	een	half	miljoen	autodelers	in	Neder-
land.	 Door	 te	 betalen	 voor	 het	 gebruik	
van	een	deelauto	in	plaats	van	een	auto	
te	kopen,	rij	je	bewuster	en	zijn	er	minder	
parkeerplekken	nodig.	Mensen	die	kiezen	
voor	een	deelauto,	kunnen	hun	CO2-uit-
stoot	verminderen	met	8	tot	13%.	Als	u	op	

zoek	bent	naar	deelauto’s	 in	heel	Neder-
land,	kijk	dan	eens	op	de	volgende	web-
sites:	 www.stappin.nl,	 www.mywheels.nl,	
www.greenwheels.nl	en	www.connectcar.nl.*

ABCDE-fruit
Fruit	is	het	meest	duurzaam	als	het	uit	Ne-
derland	komt	van	de	akker	of	uit	een	kas	
die	niet	veel	verwarming	nodig	heeft.	Het	
Voedingscentrum	heeft	een	handig	ezels-
bruggetje	 om	 te	 onthouden	 welke	 fruit-
soorten	je	ieder	seizoen	kunt	eten	zonder	
het	milieu	daarmee	te	belasten.	Die	gaat	
als	 volgt,	 altijd	 goed	 is	 ABCDE:	 appels,	
bananen,	citrusfruit,	druiven	en	peren.

TIP!

TIP!
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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 www.sophia.nl voor openingstijden)

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam

• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam

• Tromplaan 49, sociaal wijkteam

Verleende besluiten**

Nieuwe aanvragen*

Verleende omgevingsvergunningen**

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Datum activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Vrouwgelenweg   het leggen van een laagspanningskabel door Stedin Netten BV 21 december tot 31 december 2020 7 oktober 2020

Bolster 104 plaatsen dakkapel achterzijde bouwen 23 september 2020

Laagveen 48 plaatsen dakkapel en dakraam bouwen 28 september 2020

Onderdijkse Rijweg 248 plaatsen toegangspoort bouwen 28 september 2020

Vijverhof 2 uitbreiden bestaande dakopbouw en dakterras bouwen, planologisch afwijken 28 september 2020

Brederodehof 52 plaatsen dakkapel voorzijde bouwen 30 september 2020

Guldenweg 32 bouwen serre en berging bouwen, planologisch afwijken 21 september 2020

Hark 23 plaatsen dakkapel voor- en achterzijde bouwen 6 september 2020

Veersedijk 87 wijzigen bedrijfsfunctie naar kantoorfunctie planologisch afwijken 9 september 2020

IJdenhove 238 plaatsen vlaggenmast bouwen 17 september 2020

IJdenhove 238 plaatsen gevelreclame bouwen 23 september 2020

* U kunt geen bezwaar maken of een zienswijze indienen tegen een aanvraag. Wel kunt u de stukken inzien. Hiervoor kunt u een afspraak 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.

Verkeersbesluit

Kennisgevingen

Wij informeren u over een verkeers-
besluit voor een gehandicaptenpar-
keerplaats. Het verkeersbesluit is 
genomen voor een parkeerplaats in 
de Machteld Sandelijnslaan, voor 

een woning aan de Boutershof. 
De bekendmaking van verkeers-
besluiten is terug te vinden op: 
www.officielebekendmakingen.nl. Dit 
verkeersbesluit met bijbehorende 

stukken ligt met ingang van de dag 
na bekendmaking gedurende zes we-
ken voor iedereen ter inzage in de 
informatieruimte van het gemeente-
huis.

Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan iedereen wiens be-
lang rechtstreeks bij deze besluiten 
is betrokken, binnen zes weken na 
bekendmaking een bezwaarschrift 

indienen. Het bezwaarschrift moet 
worden gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders van 
Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht.


