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In het voorjaar van 2019 kocht His-
torisch Genootschap Hendrik-Ido-
Ambacht rijksmonument Den Brom-
mert van de gemeente. Het gaat er 
straks Ambachts verleden bewaken, 
onderzoeken en zo goed mogelijk 
bereikbaar maken. Straks, want nu 
wordt nog gewerkt aan restauratie, 
verbouwing en nieuwbouw.

Het ‘bromt’ van de vrijwilligers in 
Den Brommert als we Alie Tas, voor-
zitter van dat genootschap, vragen 
om er wat over te vertellen. Dat wil 
ze wel doen: “Maar niet te lang, 
want ik moet zo verder verven!”

Deuren open
“We lopen iets achter op schema, 
maar gaan er vanuit dat we in de 
tweede helft van april de deuren 
voor alle Ambachters en andere 
geïnteresseerden kunnen openen”, 
zegt Alie stralend. “Tijdens onze 
nieuwjaarsreceptie hoorde ik alleen 
maar complimenten, maar we zijn 
natuurlijk ook heel nieuwsgierig 
naar wat de Ambachters er straks 
van vinden.”

Mooist
Blikvanger wordt straks ongetwij-
feld de Spoorkamer, een stijlkamer 
ingericht met erfstukken die Leonia 

Spoor - van Tichgelt, schoondochter 
van oud-burgemeester Spoor (1896-
1911), aan Hendrik-Ido-Ambacht 
naliet. Maar wat vindt Alie zelf het 
mooist? “Kom mee naar de eerste 
verdieping van de nieuwbouw. Zie 
je hoe prachtig het licht hier bin-
nenvalt? Exposities, lezingen en ac-
tiviteiten voor jong en oud, ik zie 
ze hier al gebeuren. Maar ook op 
de lift ben ik trots. Daardoor zijn 
we straks goed toegankelijk voor 
iedereen. Mooi worden ook de twee 
ruime vitrines voor wisselende ten-
toonstellingen in Den Brommert, 
daar waar ooit twee bedsteden wa-
ren.” Een jonge vrijwilliger die roes-
tige spijkers uit de eeuwenoude 
baken trekt, valt Alie bij: “d’n doos, 
zo noemde mijn Ambachtse oma de 
bedstede altijd.”

Dankbaar
“Vrijwilligers, sponsors en schenkin-
gen: we kunnen niet vaak genoeg 
zeggen hoe gelukkig we zijn met de 
steun vanuit Ambacht en omgeving. 
Want natuurlijk hadden we de aan-
koop, restauratie, verbouwing en 
nieuwbouw nooit zonder die hulp 
kunnen uitvoeren.” Meer informa-
tie vindt u op www.histgenhia.nl en 
www.facebook.com/historhia.

Het echtpaar Willemse-Kroep was op 29 december 2019 vijftig jaar ge-
trouwd. Burgemeester Jan Heijkoop heeft hen woensdag 15 januari gefe-
liciteerd met hun gouden huwelijk. Het echtpaar heeft twee kinderen en 
drie kleinkinderen.

Op donderdag 16 januari kregen deze inwoners van onze gemeente de 
Nederlandse nationaliteit.

Alie Tas, voorzitter Historisch Genootschap: “Dankzij iedereen die bijdraagt kunnen we Ambachts verleden 
straks verantwoord koesteren en op die manier Ambacht bedanken voor zijn inzet.”

“Heel benieuwd naar wat de Ambachters er van vinden”

Over 3 maanden feestelijke opening Den Brommert

22  ja
n

03 fe
b

Om 20.00 uur
Commissie ABA-
Financiën
Raadzaal gemeentehuis

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

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

Agenda

Collecte
Er is geen collectevergunning
afgegeven.

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Samen met 33 andere gemeenten en 
negen provincies tekenden Alblas-
serdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Am-
bacht en Papendrecht op maandag 
13 januari 2020 het Schone Lucht 
Akkoord met minister Van Veldhoven 
(Milieu en Wonen).

Het doel van het Schone Lucht Ak-
koord is het terugbrengen van de uit-
stoot van fijnstof en stikstofdioxiden. 
Deze uitstoot komt van wegverkeer, 
mobiele werktuigen zoals stroomag-
gregaten, de landbouw, scheepvaart, 
industrie en huishoudens. Schonere 
lucht is winst voor onze gezondheid. 
Om de ambities waar te maken is 

goede samenwerking belangrijk. Het 
Rijk en de gemeenten en provincies 
die meedoen, moeten jaarlijks de 
voortgang laten zien. Voor het Scho-
ne Lucht Akkoord stelt het Rijk 50 
miljoen euro beschikbaar. Gemeen-
ten en provincies zullen daarnaast, 
waar nodig, geld beschikbaar stel-
len voor extra lokale maatregelen. 
Hendrik-Ido-Ambacht zal als deel-
nemende gemeente een lokaal uit-
voeringsplan opstellen, waarin staat 
hoe gewerkt wordt aan een betere 
luchtkwaliteit. Een voorbeeld van 
een lokale maatregel is bijvoorbeeld 
het stimuleren van elektrisch rijden.

Gemeenten tekenen voor 
schone lucht

Auto’s die rijden op diesel en benzine zorgen voor veel luchtvervuiling.
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hvcgroep.nl

let op:
in Hendrik-Ido-Ambacht 
kost per 1 februari het 
laten ophalen van grof 
afval € 20,-
Een afspraak maken kan via 
hvcgroep.nl/grofafval

Verkeersbesluit
Wij informeren u over een verkeers-
besluit van een gereserveerde ge-
handicaptenparkeerplaats op kente-
ken in de Wierde. De bekendmaking 
van de verkeersbesluiten is terug te 
vinden op www.officielebekendma-
kingen.nl en ligt voor een ieder ter 
inzage in de informatieruimte van 
het gemeentehuis, Weteringsingel 1 
te Hendrik-Ido-Ambacht.

Ontwerpbeschikking Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht uitge-
breide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ma-

ken bekend dat zij in het kader van de 
Wet algemene bepalingen omgevings-
recht (met gebruikmaking van artikel 
2.12, lid 1, onder a, onder 3° Wabo) 
voornemens zijn vergunning te verle-
nen voor de volgende activiteiten:
Activiteit:
- Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a 

Wabo),
- Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 

1 onder c Wabo) voor een nieuw 
te bouwen bedrijfsloods op het 
perceel Veerweg 65 in Hendrik-Ido-
Ambacht.

Stukken inzien
De aanvraag, de ontwerpbeschikking 

en de bijbehorende stukken liggen 
ter inzage van 23 januari 2020 tot en 
met 4 maart 2020. Het planidentifi-
catie nummer is : NL.IMRO.0531.pb-
Veerweg65-2001. U kunt de stukken 
inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. 
op de gemeentelijke website.
www.h-i-ambacht.nl/Inwoners_On-
dernemers/Alle_onderwerpen/Ruim-
telijke_plannen/Bouwplannen
De bronbestanden zijn geplaatst op 
http://ro.h-i-ambacht.nl/0531. Ook lig-
gen de stukken in de informatieruim-
te van het gemeentehuis.

Zienswijze indienen
In de periode van terinzagelegging 

kan een ieder zowel schriftelijk als 
mondeling een zienswijze geven over 
het ontwerpplan. Schriftelijke reac-
ties kunt u sturen aan het college 
van burgemeester en wethouders 
van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 
34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht. 
Voor het geven van een mondelinge 
reactie kunt u, graag voor 22 janu-
ari , een afspraak maken met de be-
handelend ambtenaar Erwin Blanker 
via telefoonnummer 078-7702645 of 
email ehj.blanker@h-i-ambacht.nl.

Naamgeving bedrijventerrein
Ambachtsezoom
Burgemeester en wethouders maken 

bekend, dat zij hebben besloten om 
straten van het bedrijventerrein Am-
bachtsezoom te benoemen tot Mid-
dentocht, Sedumweg, Energieweg, 
Ecologieweg, Natuursteenweg, De 
Wadi en Kringloopweg.

Op grond van de Algemene Wet Be-
stuursrecht kunt u binnen zes weken 
na de datum van dit besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift daartegen 
indienen bij het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 34, 
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht. De 
stukken van dit besluit liggen gedu-
rende zes weken ter inzage in de in-
formatieruimte van het gemeentehuis.

Werk in de wijk

 Hoge Kade: afronding 
werkzaamheden nieuwbouw 
zwembad ‘De Louwert’;

 tot eind april 2020

 Vrouwgelenweg tussen 
Zilverreiger/Forel en 
Jacobuslaan: aanleg Parkzone-
Oost: afgesloten tussen 
Zilverreiger/Forel en Karper;

 tot en met vrijdag 24 januari 
2020

 Ambachtsezoom: bouwrijp ma-
ken toekomstig bedrijvenpark;

 tot eind december 2020

 Elzengaarde, Perzikengaarde, 
Morellengaarde: aanleg 
extra parkeerplaatsen en 
vervangen grasbetontegels in 
parkeervakken door andere 
waterdoorlatende stenen;

 tot en met vrijdag 24 januari 
2020

 Perengaarde 1 t/m 115, 
zijde Laan van Welhorst; 
bestratingswerkzaamheden 
voor de winkels;

 tot en met 14 februari 2020

 Overige werkzaamheden,
 op diverse plaatsen:

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

• Snoeiwerkzaamheden (beplan-
ting en hagen); door heel de 
gemeente
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Officiële publicaties

Kennisgevingen

Kindersportkledingbeurs succesvol
Iets meer dan 180 Ambachtse ouders 
en kinderen bezochten afgelopen za-
terdag de eerste kindersportkleding-
beurs in De Ridderhal. Wendy Dubois 
van Hi5Ambacht: “De kinderen moch-
ten een gratis setje sportkleding, 
sportschoenen en een accessoire 
uitzoeken, uit alle mooie spullen die 
november zijn ingezameld. Het was 
superleuk om te zien dat de kinderen 
zo enthousiast de sportkleding aan 
het passen waren en met de activi-
teiten meededen! Met deze actie wil-
den we gebruikte sportkleding een 
sportief en duurzaam tweede leven 
te geven. Dat is goed gelukt. Ik wil 
graag alle mensen die kleding heb-
ben gedoneerd hartelijk danken.” De 

actie was een initiatief van Hi5Am-
bacht in samenwerking met Stichting 

Leergeld, Stichting Cascade en ge-
meente Hendrik-Ido-Ambacht.

hvcgroep.nl

let op:
in Hendrik-Ido-Ambacht 
kost per 1 februari het 
laten ophalen van grof 
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Een afspraak maken kan via 
hvcgroep.nl/grofafval
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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 websites voor openingstijden)

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam

• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam

• Tromplaan 49, sociaal wijkteam

Verleende besluiten**

Nieuwe aanvragen*

Verleende omgevingsvergunningen**

Besluit omgevingsvergunningvrij plan**

Ingetrokken aanvraag op eigen verzoek *

Geweigerde besluiten**

Algemene Plaatselijke Verordening/Bijzondere Wetten

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Datum activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Adres Omschrijving Datum activiteit Datum bekendmaking

Gehele gemeente collecte voor Stichting Children Asking 27 april tot en met 2 mei 2020 13 januari 2020

Brasem 28 plaatsen dakkapel aan voor- en achterzijde bouwen 13 december 2019

Diverse locaties, volgens kaplijst vellen 20 houtopstanden houtopstand vellen 13 januari 2020

Akkerviool 33 realiseren overkapping in achtertuin bouwen 17 januari 2020

Ring 140 plaatsen dakkapel bouwen 13 januari 2020

Waelneslaan 10 realiseren dakopbouw bouwen 16 januari 2020

De Laantjes C1 (Zeis 2 t/m 76) realiseren 23 appartementen ‘De Residentie’ bouwen, uitweg maken, hebben 24 december 2019
  of veranderen

Wassenaar van Obdampark 5 vellen twee watercypressen (particulier) houtopstand vellen 15 januari 2020

Gehele gemeente huis-aan-huis inzamelen van textiel in het jaar 2020 13 januari 2020

IJdenhove 236 Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV 31 januari tot 29 mei 2020 22 januari 2020

Vrouwgelenweg 2 Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV 20 januari tot 28 februari 2020 22 januari 2020

* 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.


