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Wij mensen communiceren door te 
praten. Honden blaffen of grom-
men naar elkaar, vogels fluiten en 
bijen… die doen een aanstekelijke 
bijendans. Ook wel de kwispeldans 
genoemd. Ambachts imker Jeroen de 
Heer geeft bij-les over zijn favoriete 
insect. 

Buitenkans 
“Al van jongs af aan ben ik geïnte-
resseerd in insecten. Ik probeerde 
vlinders op te kweken uit de rupsen 
en bestudeerde verschillende soor-
ten wandelende takken. Ik kreeg 
steeds meer oog voor bijen. Een 
aantal jaar geleden volgde ik de cur-
sus bijenhouden. Toen kreeg ik een 
buitenkansje: imker worden in het 
Jeugdspeelpark! Nu maak ik jaarlijks 
de levenscyclus van een bijenvolk 
mee, die vind ik heel boeiend.” 

Kwispelen 
“Ondanks  het feit dat bijen klein 
zijn, hebben ze grote waarde voor 
onze samenleving. Honingbijen, so-
litaire bijen en hommels zorgen er 

door bestuiving voor dat we kunnen 
genieten van fruit, groenten en bloe-
men. De communicatie van een bij-
envolk vind ik heel fascinerend: als 
ze een nieuwe voedselbron vinden, 
geven ze die aan elkaar door met 
een dans. Die bijendans wordt ook 
wel kwispeldans genoemd.”

Hulp voor de bij 
“De Varroamijt, een parasiet die 
ziektes verspreidt, is een natuurlijke 
bedreiging voor honingbijen. Ook 
door verstedelijking, verharding en 
te vaak maaien, neemt de bijenpo-
pulatie de laatste jaren af. Maar het 
goede nieuws is dat iedereen op 
zijn of haar manier de wilde bij een 
handje kan helpen. Hang bijvoor-
beeld een bijenhotel in uw tuin. Of 
laat een rommelhoekje in de tuin. 
Sommige bijen graven hun nest na-
melijk in de grond. Verder biedt een 
fleurige tuin vol bloemen voeding 
voor de bijen. Dat ziet er voor ons 
mensen ook vrolijker uit dan alleen 
tegels.”

Mantelzorgmakelaar

Imker de Heer toont de bijenkasten in het Jeugdspeelpark.  

Het echtpaar Sangarkhail is op 26 juli vijftig jaar getrouwd. Burgemeester 
Jan Heijkoop heeft hen persoonlijk gefeliciteerd met hun gouden huwelijk.

Mantelzorgers uit Hendrik-Ido-Am-
bacht kunnen sinds dit jaar de hulp 
inschakelen van een mantelzorgma-
kelaar. Hij of zij kan mantelzorgers 
helpen met het regelen van allerlei 
zaken die met mantelzorg te maken 
hebben. 

Denkt u hierbij aan het aanvragen 
van een indicatie, het aanvragen 
van een Persoonsgebonden Budget 
(pgb), het invullen van formulieren, 
het op orde krijgen van de zorgad-
ministratie, het geven van informa-
tie en het toelichten van de effecten 
van bepaalde keuzes en alle overige 
werkzaamheden gerelateerd aan ad-
ministratieve / financiële zaken die 
gaan over de zorgverlening door de 
mantelzorger. 

Wilt u weten of u in aanmerking 
komt voor een mantelzorgmakelaar? 

Neem dan contact op met MEE Man-
telzorg, 078-2063202, of via de mail:

info@meemantelzorg.nl. 

Imker over het belang van bijen
Bijen communiceren door dansen

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws over duurzaamheid? Meld u dan voor onze gratis nieuwsbrief: hierin 
delen we nieuws, tips en inspirerende initiatieven van Ambachters op het gebied van duurzaamheid. Ook in-
formeren wij u over bijeenkomsten over aardgasvrij wonen, groepsaankopen en klimaatadaptatie. Een mooie 
kans om mee te denken en te doen! Wilt u deze ontvangen? Via www.bit.ly/duurzaamhianieuws meldt u zich 
eenvoudig aan. U kunt zich op ieder moment weer afmelden.

HVC afval-app helpt
Nog steeds komen veel herbruik-
bare materialen terecht in het rest-
afval. En dat is zonde. Door afval 
goed te scheiden, blijven waarde-
volle grondstoffen behouden zodat 
er weer nieuwe producten van kun-
nen worden gemaakt. Het is niet 
altijd direct duidelijk in welke bak 
het afval mag, maar de HVC-app 
helpt u hierbij.

In de afvalwijzer van de HVC-app 
staan ruim 1.000 producten, in één 
oogopslag ziet u waar bij het bij 
hoort. Hoe werkt het? Heel simpel. 
Maak een foto van een product of 
scan de barcode. U krijgt daarna 
meteen advies in welke bak of 
container het hoort. Download de 
app in de appstores van iPhone en 
Android.

Alternatief voor schonere lucht
Je leest het steeds vaker in het 
nieuws: de houtkachel of vuurkorf 
vervuilt onze lucht toch wel flink. 
Hoe erg is dat dan? Kun je er iets 
mee? En is verkeer niet de grootste 
boosdoener van luchtvervuiling? 
Kortom: tijd voor duidelijkheid. Wij 
vroegen het Linda, luchtexpert bij de 
omgevingsdienst. 

Is het stoken van hout ongezond? 
Linda antwoordt meteen. “Ja zeker! 
Bij stoken komt rook vrij. En rook 
is altijd ongezond. Ongeveer 23% 
van het fijnstof wordt door houtrook 
veroorzaakt. Dat is meer fijnstof dan 
verkeer uitstoot. Ook veroorzaakt het 
ongeveer 9% van gezondheidsklach-
ten. Daarom maakt het echt uit als 
mensen ermee aan de slag gaan.”

Kies vaker een alternatief
“Er zijn best wat andere opties in 
plaats van een houtkachel of vuur-
korf. Denk aan een elektrische gas-
haard, of een elektrische BBQ. Stook 
je toch met hout? Stook dan minder 
en sla af en toe een dagje over. En 
gebruik dan bijvoorbeeld onbewerkt 

hout. Al dat soort dingen dragen bij 
aan een schonere lucht.” 

Kijk voor meer info en tips wat u 
kunt doen voor een schonere lucht 
op www.ozhz.nl/schonelucht. 

Afval
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Werk in de wijk

 Ambachtsezoom: bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark. Eind december

 2021.

 Inrichten Waterbusplein, tot 
voorjaar 2022

 
 Werkzaamheden Van Assen-

delftgaarde en de Halfweg, 
project Kruiswiel fase 3, tot 2e 
week oktober 2021

 Warmoeziershof; bestratings-
werkzaamheden; tot eind 
oktober 2021; de

 werkzaamheden worden 
gefaseerd uitgevoerd en de 
woningen zijn bereikbaar met

 loopschotten.

 Afsluiting rotonde Antonius-
laan; tot 1 september 2021; 
afgesloten voor alle verkeer; 

bebording ter plaatse aanwe-
zig; omleidingsroute voor de 
bus wordt aangegeven; halte 
Hoge Kade wordt verplaatst.

 Overige werkzaamheden, 
 op diverse plaatsen:

• Veegwagen, maaien en schof-
felen in hele gemeente, door-
lopend;

• Controle en snoei van alle 
bomen: april 2021 – oktober 
2022;

• Diverse locaties – rijdende 
afzetting van GKB in verband 
met snoeiwerkzaamheden t/m 
september 

• De Laantjes, woonrijpmaken- 
t/m december 2021;

• De Straatjes, bouwrijpmaken 
t/m december 2021;

iinnllooooppoocchhtteenndd  
ggeehheeuuggeennsstteeuunn

vvoooorr  mmeennsseenn  mmeett  ddeemmeennttiiee  
eenn  iieeddeerreeeenn  ddiiee  bbiijj  hheenn    

bbeettrrookkkkeenn  iiss..

1e donderdag van de maand 
10.00 - 12.00  

Wielstaete
Van Kijkhoekstraat 146
Hendrik-Ido-Ambacht

kkoomm,,  
pprraaaatt  
mmeeee  oovveerr  
ddeemmeennttiiee!!

-> Koffie en thee staan voor u klaar
-> Informeel samenzijn
-> Praat met lotgenoten, ervarings-    
    deskundigen en mensen van Sociaal 
    Wijkteam Hendrik-Ido-Ambacht

"Namens werkgroep Dementie-
vriendelijke gemeente heet ik u 
van harte welkom!"

Cristine Ruinard 

20 se
pt

Om 20.00 uur
Commissie WOS
Online te volgen 

21 se
pt

Om 20.00 uur 
Commissie RZ – 
De Volgerlanden
Online te volgen

22 se
pt

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

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Collecte
Er zijn deze week geen collectes.

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.fixi.nl

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

Gaan uw buren verbouwen? Wordt er een boom gekapt? Blijf op de hoogte van alles wat er in uw buurt gebeurt, zoals evenementen, kap- en bouwvergunningen, verkeersbesluiten en 
nieuwe of gewijzigde wetgeving. Hieronder leest u een verkorte versie. Surf voor alle informatie over uw eigen buurt naar https://overuwbuurt.overheid.nl. Ontvang tevens berichten via 
de e-mailservice of de app.

Verleende besluiten APV en bijzondere wetten**
Bongerd 11, plaatsen van een autolaadkraan

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning*
Veersedijk 187, melding Wet Milieubeheer | winkelcentrum De Schoof 228, melding Wet Milieubeheer | Bedrijvenpark Ambachtsezoom in de Middentocht, realiseren fietsbrug | Barbeel 1, 
plaatsen 5 hardhouten palen | Julianasingel 12, bouwen woning (en zwembad) | Langengriend plaatsen dakkapel / voordakvlak  | Moerbeigaarde 5, realiseren dakopbouw | Nibbelinkstraat 
51, plaatsen erfafscheiding | Rietzanger 3, verlengen bestaande garage en plaatsen opbouw op verlengde garage | Steenbakkersstraat, realiseren natuurspeeltuin | Wilhelminasingel 20, 
plaatsen dakkapel / voorzijde

Verleende omgevingsvergunningen**
Bezembinder 2-6 (even) Dorpsomroeper 1-5 (oneven) 2-12 (even) Stoelenmatter 1-9 (oneven) 8-16 (even) Veldwachter 13-17 (oneven) 2-30 (even) Wagenmaker 1-9 (oneven), bouwen 50 
woningen De Straatjes C2.5 Volgerlanden | Frans Lebretstraat 11 plaatsen dakkapel / voordakvlak, Jan P. Vethstraat 48 realiseren muurdoorbraak in bestaande draagmuur tussen originele 
woning en bestaande uitbouw | Vrouwgelenweg 96, bouwen perceelbrug (brug 10) met damwand, toegangspoort en maken van uitweg | Vrouwgelenweg 108, bouwen perceelbrug (brug 13) 
met damwand en maken uitweg

Besluit verlenging beslistermijn**
Hark 59, plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak | Hark 63, plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak | Langengriend 2, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak |
Rietzanger 3, verlengen van bestaande garage en plaatsen van een opbouw op de verlengde garage | ter Spillstraat 33, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde

* 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) via 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.
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