
@gemeentehia woensdag 12 augustus 2020

Vier de zomer met Hi5
Iedere maandag sport en spel bij IFC

Meer gebruik van het complex en 
de jeugd meer laten bewegen. Als 
het aan Floor van de Velde van voet-
balvereniging IFC ligt, gaan sport-
verenigingen daarom meer samen-
werken. “Hi5Ambacht is daarvoor 
de juiste verbindende factor.”

Deze zomer stelt IFC het sportcom-
plex beschikbaar voor spelletjes en 
andere sportieve kinderactiviteiten 
van Hi5. De samenwerking ontstond 
vorig jaar, toen Hi5 IFC benaderde 
het voelbalcomplex rookvrij te ma-
ken, wat ook gebeurde. Floor van de 
Velde, algemeen bestuurslid van IFC: 
“Hi5 vroeg ons aan het begin van de 
coronacrisis om een hernieuwde sa-
menwerking. Zo konden we samen  
de jeugd naar buiten krijgen en ze 
mee laten doen met sportieve acti-
viteiten. We zeiden direct ja en tot 
op de dag van vandaag verloopt de 
samenwerking uitstekend. Ik denk 
dat de afgelopen periode tussen de 
2200 en 2300 kinderen meededen.”

Sportieve kinderactiviteiten
De komende tijd is het complex van 
IFC iedere maandag open voor leuke 
sportieve activiteiten voor kinderen, 

begeleid door Hi5. 
“Vanuit IFC is er 
iemand aanwezig 
om mee te den-
ken of te helpen, 
maar Hi5 verzorgt 
alles verder zelf”, 

zegt Floor. “De activiteiten vinden 
vooral plaats op het hoofdveld en 
zijn daardoor vanaf de straatkant 
goed zichtbaar. Ze geven zo veel le-
vendigheid op het complex en dat 

stimuleert de Ambachtse kinderen 
als het goed is om meer te gaan 
bewegen. En natuurlijk worden de 
hygiëneregels vanuit het RIVM om 
verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan, zorgvuldig door Hi5 
nageleefd.”

Kijk voor het complete programma 
op www.hi5ambacht.nl/activiteiten.
www.ifc-ambacht.nl

De Blije Borgh Vrijwilligers
Voor hulp en een luisterend oor

De Blije Borgh Vrijwilligers, afge-
kort de BBV, is een enthousiaste 
groep van ca. 350 vrijwilligers die 
zich met hart en ziel inzetten voor 
zorg- en welzijnsorganisatie De Blije 
Borgh. Dit met als doel het leven 
van onze kwetsbare ouderen in 
deze maatschappij aangenaam en 
overzichtelijk te houden. Naast de 
activiteiten op de vijf verschillende 
locaties Emmastaete, Wielstaete, 

Sandelingenstaete, Sophiastaete 
en De Blije Borgh, bieden we prak-
tische hulp bij mensen thuis en 
ook een luisterend oor. We heb-
ben je hart  nodig. Kijk voor 
meer informatie op www.debbv.nl  
of neem contact op met één van 
onze coördinatoren Ineke Hoogland 
(06-50942393) of Martin van Dijk 
(06-53326449)
www.debbv.nl

Vollido
Volleybal het hele jaar door
Volleybal Vereniging Vollido is een 
vereniging waar met veel plezier 
en gezelligheid het hele jaar door 
wordt gevolleybald. In de zomerpe-
riode zijn de Vollido’ers te vinden 
op onze eigen beachvolleybalvelden 
in Hendrik-Ido-Ambacht. Ook met 

1,5 meter afstand is er de afgelo-
pen periode fanatiek gesport! Vanaf 
augustus worden de schoenen weer 
uit de kast getrokken en gaat het 
zaalseizoen van start. De Dames-, 
Heren- en Jeugdteams zetten hun 
beste beentje voor op weg naar de 
overwinning. Interesse om bij onze 
gezellige en sportieve vereniging 
aan te sluiten? Kom een keer een 
kijkje nemen! Iedereen is van harte 
welkom! 
Voor alle info www.vollido.nl. 

De Cicero Compagnie
Liefde voor geschiedenis en cultuur
Alles heeft met alles te maken. Dat 
is het motto waarmee Annelies en 
Math Osseforth al meer dan tien 
jaar mensen bijeenbrengen met hun 

liefde voor geschiedenis en cultuur, 
in de breedste zin van het woord. 
Van kunst en politiek tot taal, reli-
gie en filosofie. Math is de enthou-
siaste spreker, die zijn verhalen pre-
senteert in theatervoorstellingen en 
lezingen, tijdens rondleidingen en 
reizen. Verhalen die aanzetten tot 
denken en ook gewoon heel ver-
makelijk zijn. Onder de bezielende 
leiding van Annelies heeft de Cicero 
Compagnie een klantenkring van 
liefhebbers door heel Nederland en 
verzorgt ze ook optredens voor di-
verse organisaties. Op 17 augustus 
is de eerstvolgende theatervoorstel-
ling in Cascade. 
www.decicerocompagnie.nl

Jeugdspeelpark
Natuurlijk spelen en leren
In het Jeugdspeelpark kun je spelen, 

leren over de natuur en kennisma-
ken met verschillende dieren. Juist 
deze combinatie maakt ons park 
zo bijzonder. We werken samen 
met diverse zorgpartijen die onder 
meer meewerken met het personeel 
of een leuke plek aanbieden voor 
dagbesteding. Kinderen met een 
zorgvraag vinden het fijn om onder 
begeleiding op het park aanwezig 
te zijn. Hierbij zetten we ook pony’s 
in. Naast personeel hebben we een 
aantal vrijwilligers die veel werk uit 
handen nemen en belangrijk zijn 
om het park mooi te houden. Voor 
het tuinonderhoud kunnen we nog 
wel wat ‘groene’ handen gebruiken. 
Informatie en aanmelden kan via 
info@jeugdspeelpark.nl.
www.jeugdspeelpark.nl

In ’t Zonnetje (4)
Ambachtse verenigingen/organisaties

Wat zou onze gemeente zijn zonder haar verenigingen en organisaties. En 
zonder alle vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. We kunnen de vrijwilligers 
dit jaar niet bedanken op de jaarlijkse Zomerparkdag. En de verenigingen 
en organisaties kunnen zich niet aan u presenteren. Vandaar dat we hen zes 
weken lang op deze plek In ‘t Zonnetje zetten. Deze week: de Blije Borgh 
Vrijwilligers, Vollido, de Cicero Compagnie en het Jeugdspeelpark.

Klaar voor de start? Deze week is het thema Spanje dus tijd voor een  
sombrero-race. Met deze hitte zijn waterspelletjes extra leuk!

Onderhoud en renovatie 
openbaar groen 
De gemeente maakt voor het beheer 
van de openbare ruimte prestatie-
afspraken met een groenaannemer. 
Deze zorgt ervoor dat het openbaar 
groen er het hele jaar netjes uitziet. 
De aannemer houdt zich hierbij aan 
de beeldkwaliteit die is afgesproken.

Wat is beeldkwaliteit? 
Beeldkwaliteit houdt in dat we geen 
instructie geven over hoe vaak gras 
moet worden gemaaid. Maar we vra-
gen wel om het gras niet langer te 
laten worden dan 10 cm. Er zijn  ook 
beeldkwaliteitseisen voor onkruid op 
verharding en in beplanting, zwerf-
afval, veegvuil en overige onder-
houdswerkzaamheden. De groenspe-
cialist bepaalt zelf hoe en wanneer 
onderhoud nodig is. De gemeente 
controleert iedere maand met een 
steekproef in de wijken of de groen-
aannemer de prestatieafspraken na-
komt. 

Drie kwaliteitsniveaus
Op basis van beeldkwaliteit sturen 
we ook op kwaliteitsniveaus. In Hen-
drik-Ido-Ambacht kennen we er drie. 
Het groen in de wijken is netjes, er 
mag wat onkruid tussen staan: dit 
noemen we de basiskwaliteit (B). Bij 
de ecologische zones bij bijvoorbeeld 

het Hooftlaantje en Ambachtsezoom 
krijgt de natuur meer ruimte: hier is 
een natuurlijke ecologische kwaliteit 
afgesproken (C). De begraafplaatsen 
worden extra netjes bijgehouden: dit 
is de representatieve kwaliteit (A).

Meer onkruid door het weer
De afgelopen weken viel bij vlagen 
veel neerslag afgewisseld met veel 
zon en warmte. Hierdoor stond op 
sommige plaatsen meer onkruid 
dan wenselijk is. Dit is bijna niet te 
voorkomen. In dit soort situaties pro-
beert de aannemer zo snel mogelijk 
de achterstanden weg te werken. 

Renovatie
In sommige groenvakken is meer no-
dig omdat de beplanting niet meer 
voldoet aan de gestelde kwaliteit 
(technische kwaliteit). Er kan sprake 
zijn van oude beplanting, uitgeputte 
grond of teveel wortelonkruid. In 
deze vakken gaan we de komende 
jaren de oude beplanting en soms 
ook de grond vervangen. Omdat we 
niet alles tegelijk kunnen renoveren, 
verdelen we dit over meerdere jaren. 
Ook vervangen we slechte en zieke 
bomen en planten waar het kan ex-
tra bomen terug. Meer weten? Kijk 
op https://bit.ly/groenHIA.
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Het echtpaar Bruin-Paardekooper was op 24 juli vijftig jaar getrouwd. Burge-
meester Jan Heijkoop heeft hen op dinsdag 4 augustus gefeliciteerd met hun 
gouden huwelijk. Het echtpaar heeft twee kinderen en drie kleinkinderen.

 NIET WAAR 

“Ach”, zegt een ouder aan de 
schoolpoort: “Gescheiden inzame-
len is juist slechter voor het milieu. 
Grote wagens die gescheiden afval 
apart ophalen, dat kost energie, 
brandstof en geeft vervuiling. En 
verwerking kost ook energie.” Her-
kenbaar?

Zo zit het écht: gescheiden afval 
inzamelen is goed voor het milieu. 
In welke bak uw plastic, groente-, 

fruit- en tuinafval & etensresten 
(GFT-E) en rest- afval zich ook be-
vindt: de hoeveelheid blijft hetzelf-
de en moet hoe dan ook opgehaald 
worden. 

Gescheiden ophalen van het afval 
zorgt niet voor meer ritten. Ook 
worden wagens steeds zuiniger en 
rijden ze vaak slimme routes. Er is 
energie nodig om ingezamelde ma-
terialen te recyclen. Maar door recy-
cling besparen we ontzettend veel 
energie en kostbare grondstoffen. 

Dankzij recyclen hebben we bij-
voorbeeld plastic waar geen aard-
olie voor nodig is. Of papier zonder 
een boom te kappen. 
Dat wat ingeleverd wordt als rest-
afval, wordt verbrand met gebruik 
van energie-terugwinning, maar 
dat levert minder energie op dan 
er bespaard wordt als je recyclet. 
Bovendien komt er CO2 bij vrij en 
zijn we de grondstoffen voorgoed 
kwijt. Afvalscheiding is beter voor 
het milieu. Helpt u mee? Samen ha-
len we eruit wat erin zit.

Afval-factcheck: “Afval gescheiden 
ophalen is slecht voor het milieu”

Afval

Maak een punt van nul
Het Regionaal Ondersteuningsbu-
reau Verkeersveiligheid Zuid-Holland 
maakt een punt van nul verkeers-
slachtoffers. 

In Zuid-Holland komen dagelijks 16 
mensen niet veilig op hun bestem-
ming aan door een verkeersongeval 
onderweg. De meeste ongevallen 
worden veroorzaakt door gedrag. 
Bijvoorbeeld omdat mensen toch 
met drank op in de auto stappen, op 
de fiets onvoldoende zichtbaar zijn 
of zijn afgeleid door gebruik van de 
smartphone tijdens het rijden. 

Campagne BOB sport van start
Wekelijks zijn veel mensen onderweg 
van of naar een sportvereniging. We 
willen graag dat die mensen veilig 
op hun bestemming aan komen. De 
campagne BOB sport is erop gericht 

om te voorkomen dat sporters en 
supporters na kantinebezoek met 
drank op achter het stuur kruipen. 

Meedoen?
Wilt u met uw sportvereniging zich er 
voor inzetten dat iedereen veilig op 
zijn bestemming aan komt? Meedoen 
aan de campagne BOB sport kan op 
verschillende manieren. Kijk op 
https://maakeenpuntvannul.nl/sport 
voor alle informatie. 

Woningeigenaren in Ambacht heb-
ben via Winst uit je woning een 
voucher ontvangen ter waarde van 
zeventig euro. Hiermee kunnen zij 
energiebesparende producten aan-
schaffen. 

Alexander Saint-Denis, woonachtig in 
Krommeweg-Zuid, gebruikte de vou-
cher om zonwering aan te schaffen. 
‘Ik heb er nu al profijt van’, vertelt 
hij. Zijn tip: ‘Kijk vooral of u recent 
al iets hebt aangeschaft hebt waar-

voor u de voucher kunt gebruiken. Er 
valt namelijk veel onder energiebe-
sparende producten: van warmtewis-
selaars tot tochtstrips en zelfs een 
borstel voor de brievenbus. Het zijn 
allemaal kleine dingen die helpen.’

Er is op dit moment nog voldoende 
budget beschikbaar om uw waarde-
bon te verzilveren, maar op=op. Vou-
cher niet ontvangen of kwijt? Mail 
dan naar info@winstuitjewoning.nl 
of bel 023-5836936.

Meer weten over Alexander & duurzaam wonen? Lees het in onze 
volgende nieuwsbrief Duurzaam Ambacht, abonneren kan via: 
https://bit.ly/DuurzaamAmbachtnb

Voucheractie voor 
woningeigenaren

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Agenda

Meer informatie op 
www.h-i-ambacht.nl

Onderstaand evenement gaat
niet door:

29 augustus Zomerparkdag

Collecte
Geen collecte

Werk in de wijk

 Ambachtsezoom: bouwrijp ma-
ken toekomstig bedrijvenpark; 
tot eind december 2020

 Kruising Tesselschadestraat-
P.C. Hooftsingel afgesloten; 
werkzaamheden aan kabels en 
leidingen van 17 tot en met 21 
augustus 2020

  
 Laan van Welhorst: asfalte-
ringswerkzaamheden. Afslui-
ting vanaf de gemeentegrens 
Zwijndrecht tot en met de 
rotonde aan de Sophialaan 
van 7 tot en met 11 septem-
ber 2020. Verkeer wordt met 
borden omgeleid.

   
 

 Reeweg (vanaf de Wetering-
singel), de Dorpsweg en 
Kerkstraat (tot aan de Graaf 
Willemlaan): aanbrengen 
fietsbelijning op 24 en 25 
augustus 2020.

 Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

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

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

• Rioolinspecties in wijken 
Centrum, Sandelingen en 
omgeving Grotenoord tot eind 
augustus 

1

2

3

4

Energie besparen en duurzamer 
leven doet u op uw manier. Wilt 
u ook iets doen? Dat kan!

Op = op 
Subsidieregeling Waterschap 
Hollande Delta voor groene da-
ken, watertonnen en meer.
Zie https://www.wshd.nl/ 
subsidieregeling-waterinitiatieven/
Kijk voor meer inspiratie op 
www.iedereendoetwat.nl. 

Acties

Duurzaam 
Doe mee! 
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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

Wij informeren u over een verkeersbe-
sluit voor een gehandicaptenparkeer-
plaats in De Liesewey. De bekendma-
king van dit verkeersbesluit vindt u op 

www.officielebekendmakingen.nl. 
Het 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 
bestuursrecht kan iedereen wiens 

belang rechtstreeks bij dit besluit is 
betrokken, binnen zes weken na be-
kendmaking een bezwaarschrift indie-
nen. Het bezwaarschrift moet worden 

gericht aan het college van burge-
meester en wethouders van Hendrik-
Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA 
Hendrik-Ido-Ambacht.

Kennisgevingen
Verkeersbesluit 

Nieuwe aanvragen*

Verleende omgevingsvergunningen**

Ingetrokken aanvraag op eigen verzoek/ is vergunningsvrij*

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

locatie nabij Jacobuslaan plaatsen tijdelijke warmtecontainer met hekwerk en schoorsteen bouwen, planologisch afwijken 30 juli 2020
 ten behoeve van een warmtevoorziening nieuwbouwwijk Volgerlanden

Waterlandgoed De Noorden bouwen woning met bijgebouw en brug bouwen, planologisch afwijken 17 juli 2020
kavel 6 en gedeelteijk kavel 4

Brasem 1 bouwen aanbouw en plaatsen 2 dakkapellen bouwen, planologisch afwijken 5 augustus 2020

Agnes Bartoutslaan 18 vervangen kozijnen en deuren  4 augustus 2020

Jan Luijkenhof 2 plaatsen nokverhoging met dakkapel voor/en achterzijde bouwen 4 augustus 2020

Onderdijk 138 A plaatsen overkapping/bijbehorend bouwwerk bouwen 3 augustus 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.


