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Krediet voor nieuwbouw 
SOL Admiraal
De gemeenteraad heeft tijdens de 
raadsvergadering van 7 december 
ingestemd met het beschikbaar stel-
len van 6,5 miljoen euro voor de 
nieuwbouw van de basisschool SOL 
Admiraal met kinderopvang en de re-
novatie/nieuwbouw van de gymzaal. 
Daarnaast stemde de raad in met het 
storten van ruim 4 miljoen extra in 
de reserve voor het integrale huis-
vestingsplan scholen. Daardoor kun-
nen in deze periode ook twee andere 
scholen nieuw gebouwd worden: PIT 
school Meander en de Klimboom in 
De Volgerlanden. 

In oktober stemde de raad ook al in 

met een krediet voor de nieuwbouw 
van de Stadhouder Willem III school.
De school verhuist volgende week 
naar de PC Hooftsingel (beneden-
bouw) en de Willem de Zwijgerschool 
(bovenbouw). De sloop van het ge-
bouw  aan de Sandelingenstraat start 
maandag 3 januari. De bouw van 
de nieuwe school start omstreeks 1 
maart en duurt ongeveer een jaar. 

En vanaf 2015 werden al drie nieuwe 
scholen gerealiseerd. Zo maken we 
mooie stappen op weg naar duurza-
me frisse schoolgebouwen voor alle 
kinderen in Ambacht.

GEMEENTEHUIS DONDERDAG 
15 DECEMBER ‘S MIDDAGS GESLOTEN
Donderdagmiddag 15 december vindt de jaarlijkse kerstbijeenkomst voor onze 
medewerkers plaats. Daarom is het gemeentehuis vanaf 12.00 uur dicht en zijn we 
telefonisch niet bereikbaar. Op vrijdag 16 december kunt u weer terecht tijdens de 
normale openingstijden. 

GEWĲ ZIGDE 
AFVALINZAMELING
Op maandag 26 december zamelt HVC 
geen huishoudelijk afval in. Ook de 
Milieustraat is gesloten. Kijk voor actuele 
informatie op www.hvcgroep.nl.

AFSTEKEN VUURWERK
Het afsteken van legaal vuurwerk is alleen toegestaan tussen 31 december 18.00 uur 
en 1 januari 2.00 uur. Voor en na die tijd is het afsteken van vuurwerk verboden en 
dus strafbaar. 

Hebt u direct overlast van vuurwerk, bel dan de politie via 0900 – 8844. Wanneer u 
voortdurend overlast hebt, doe dan een melding via de app of de website van Fixi. 
Alle informatie over (het veilig afsteken van) vuurwerk vindt u bijvoorbeeld op ht-
tps://bit.ly/Brandweerveiligvuurwerk en op https://www.bit.ly/Rijksoverheidvuurwerk-
verkoop

LEVER GEBRUIKT 
FRITUURVET EN 
BAKOLIE IN
Gebruikt frituurvet en bakolie 
kunt u gescheiden inleveren bij 
de Milieustraat in de originele 
verpakking of in een oude plas-
tic fl es. Het frituurafval wordt in 
een fabriek verwerkt tot biodie-
sel. Kijk voor meer informatie op 
www.vetgoedbezig.nl. 

GELD VOOR UW OUDE 
KERSTBOOM EN 
VUURWERKAFVAL
Lever op dinsdag 3 of woensdag 11 januari 2023 
tussen 09.00 en 16.00 uur uw kerstboom in en 
ontvang € 0,50 per kerstboom. 
De inleverlocaties voor beide data zijn: 
- Winkelcentrum De Schoof (tegenover restaurant  
 de Watertuin)
- Louwersplein (achter de apotheek)
- Winkelcentrum Hoogambacht (zijkant van de  
 Sophiahal)
- Reeweg (parkeerterrein sportvelden). 
- Vuurwerkafval inleveren kan ook! Op dinsdag 3  
 en woensdag 11 januari kunt u dit afval kwijt op
  de hiervoor genoemde locaties. Dit levert �  
€ 0.50 per afvalzak op. Samen houden we  

 Ambacht schoon!

MARKTEN 
TĲ DENS DE 
FEESTDAGEN 
De Schoof
Op woensdag 21 en 28 december 
2022 is de weekmarkt bij 
winkelcentrum De Schoof aanwezig 
op de normale tijden.  

Hoogambacht
Op zaterdag 24 en 31 december 
gaat de weekmarkt gewoon door 
op de normale tijden. 

CARBID 
SCHIETEN NIET 
TOEGESTAAN
Carbidschieten is niet toegestaan 
in Hendrik-Ido-Ambacht. 

PRULLENBAKKEN 
EN CONTAINERS 
TĲ DELĲ K 
AFGESLOTEN
We maken de buitenruimte veilig 
voor vuurwerk om schade, overlast 
en zwerfvuil van vuurwerkresten te 
beperken. We sluiten de afvalbakken 
op plekken waarvan we weten dat 
er vaak vuurwerk wordt afgestoken. 
Kort voor de jaarwisseling halen 
we de bovengrondse containers 
voor plastic en textiel weg. Vanaf 
maandag 2 januari tot uiterlijk 
vrijdag 6 januari worden ze 
teruggeplaatst. Papiercontainers 
worden voor Oudejaarsdag (23, 27 
en 30 december) nog geleegd en 
vervolgens afgesloten. Op maandag 
2 januari openen we de containers 
weer.

TIPS VOOR VEILIGE 
FEESTDAGEN
- Let extra goed op brandgevaar en vluchtrouten;
- Zet kaarsen in een stevige houder en op een 

vlakke ondergrond;
- Gebruik brandvertragende spray voor groen;
- Fonduet u op spiritus? Vul de brander nooit in de 

buurt van vuur;
- Kleding in brand en geen blusmiddel? Rol met het 

brandende lichaamsdeel over de grond zodat de 
vlammen doven;

- Brandwond? Tenminste 10 minuten koelen met 
zacht stromend lauw water.       

 Brandwonden kunnen erger zijn dan ze lijken. 
Waarschuw bij twijfel een arts! Kijk voor meer tips 
op www.brandweerzhz.nl.

DECEMBERFEITJES

Beste Ambachters,

Een veilig Ambacht, daar streven 
we met elkaar naar. Ook als het 
gaat om het afsteken van vuurwerk 
staat veiligheid voorop. Het ver-
heugt me dat steeds meer inwoners 
veilig met vuurwerk omgaan door 
bijvoorbeeld een vuurwerkbril te 
dragen.

Maar óverlast van vuurwerk vind ik 
een kwalijke zaak en treden we ste-
vig tegen op. Het zorgt voor schrik 
bij mensen en dieren en daarbij 
denk ik ook aan de Oekraïense 
vluchtelingen bij wie harde knallen 
nare herinneringen kunnen oproe-
pen aan de oorlog in hun land.

Het doet mij daarom veel plezier 
om te constateren dat veel inwo-
ners, en met name jongeren, dit 
jaar gehoor geven aan de oproep 
om in de weken voorafgaande aan 
oud en nieuw geen (zwaar) vuur-
werk af te steken. Ik vind het een 
bijzonder mooie ontwikkeling dat 
steeds meer Ambachters zich daar-
aan houden. Want zo doen we dat 
met elkaar.

Ook door de inzet van professionals 
zien we dat op de meeste plekken 
in Ambacht fors minder vuurwerk-
overlast is in onze gemeente. We 
gaan dus met elkaar, ook als het 
gaat om het (veilig) afsteken van 
vuurwerk, de goede kant op. Als 
burgemeester geeft me dat veel 
voldoening. Ik wens u alvast een 
veilig oud en nieuw en een goede 
en gezonde start van 2023.

Jan Heijkoop
Burgemeester

Blog burgemeester: 
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Om 20.00 uur
Cie ABA/Financiën

Om 19.30 uur
Nieuwjaarsreceptie

Om 20.00 uur
Raadsvergadering

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
Geen collectes 
van 19 t/m 24 december
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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.fi xi.nl

Bij spoed, ook buiten kantoortijden (078) 770 8100

INLOOPPUNTEN ZORG

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam

• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam

• Druivengaarde 15, sociaal wijkteam

Offi ciële publicaties
Sinds vorig jaar publiceren alle overheidsinstanties hun offi ciële bekendmakingen via een website en/of een e-mailalert. Ook de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht werkt tegenwoordig op 
deze manier. Dus gaan uw buren verbouwen of wordt er een boom gekapt die op de Groene Kaart staat? Blijf op de hoogte van alles wat er in uw buurt gebeurt, zoals evenementen, kap- 
en bouwvergunningen, verkeersbesluiten en nieuwe of gewijzigde wetgeving. Ga naar https://bit.ly/OffPubHIA of maak gebruik van de handige e-mailservice. Als extra service naar u als 
inwoner blijven we een verkorte versie wekelijks publiceren op de gemeentepagina’s in deze krant.

Verleende besluiten APV en bijzondere wetten**
Rossenburgpad 10, het wijzigen van de leidinggevenden op de exploitatievergunning | 
Rossenburgpad 10, het wijzigen van de leidinggevenden op de Alcoholwetvergunning |Route 
start Reeweg 79, einde Kerkplein 13, het organiseren van Kerst in Stappen | Wagenmaker, 
het verwijderen van LS-net tracé c.a. door Stedin Netten BV. 

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunningen*
Kringloopweg 10, bouwen bedrijfspand |Noordeinde nabij 121, realiseren nieuwe bedrijfshal 
| Noordeinde 201, plaatsen twee meerpalen in de Rietbaan |Oordenweg 1A, maken uitweg 
|Veersedijk 51, wijzigen bestemming voor realiseren tandartsenpraktijk.

Verleende omgevingsvergunningen**
Veersedijk 6-8, renoveren en uitbreiden restaurant.

* 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.

LET OP! Binnenkort treedt de Omgevingswet in werking. Past uw initiatief/(bouw)plan niet binnen het huidige bestemmingsplan? Dan adviseert de gemeente u in de meeste gevallen 
om vanaf 1 juli 2022 tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet een aanvraag uitgebreide procedure omgevingsvergunning te volgen (in plaats van een aanvraag voor een 
bestemmingsplanwijziging). Zo voorkomt u vertraging en extra kosten. Vragen? Neem gerust contact op met team Ruimtelijke Ordening van de gemeente via telefoonnummer 14078.

Drie innovatieve ondernemers op 
bedrijventerrein Antoniapolder 
openden op maandag 28 november 
hun deuren voor andere onderne-
mers in de gemeente tijdens een 
mini duurzame bedrijvenroute. 

Peekstok Machining & Construc-
tion heeft in drie jaar fl inke duur-
zame stappen genomen. Het pand 
is van het aardgas af gehaald en 
heeft twee groene gevels en een 
groen dak. DAR Bouwadvies breidt 
uit en kiest voor een opbouw om 
de insectvriendelijke tuin rondom 
het pand te kunnen behouden. Er 
is zelfs een moestuin. Groeneveldt 
Marine Construction bouwt een 
werkschip dat door een hypermo-
dern accupakket drie dagen emis-
sieloos kan werken. Het schip is zo 

gebouwd dat het op termijn ook op 
waterstof kan werken. 

De mini duurzame bedrijvenroutes 
zijn een gezamenlijk initiatief van 
gemeente Hednrik-Ido-Ambacht, 
Vereniging Ambachtse Onderne-
mers (VAO) en Omgevingsdienst 

Zuid-Holland Zuid (OZHZ). Het doel 
is dat ondernemers elkaar inspi-
reren met voorbeelden hoe je als 
ondernemer stap voor stap steeds 
duurzamer kan worden.

Kijkje bij drie duurzame 
ondernemers

Duurzaam

Wegafsluiting Veersedijk

In verband met de bouw van 
woningen is het weggedeelte 
Veersedijk ter hoogte van nummer 
49 tot 30 juni 2023 afgesloten. 

De bedrijven met huisnummers 
49 tot 79 zijn bereikbaar. Voor 
de fi etsers en auto’s is een 
omleidingsroute ingesteld (zie 
kaartje).

Werk in de wijk

Ambachtsezoom; bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark tot eind 202

  Inrichten Waterbusplein; tot en 
met december 2022

  De Hoogenbergpad; volledig 
afgesloten vanaf beide kanten 
t/m 30 december; omleidings-
route ingesteld

  Veersedijk afgesloten ter 
hoogte van nummer 49; bouw 
woningen tot 30 juni 2023; 
bedrijven zijn bereikbaar van 
nummer 49 – 79; omleidings-
routes zijn ingesteld

  
Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

• het reguliere onderhoud aan 
de groenvoorzieningen uitvoe-
ren, zoals schoffelen, maaien 
en randsnoei bij heesterbe-
plantingen; doorlopend

• vervangen zuilen ondergrond-
se containers en verwijderen 
ondergrondse containers; 
door de hele gemeente; tot 1 
april 2023

• het maaien van bermen en 
rietkragen door de hele ge-
meente; start 3 oktober

• het rooien van groen in het 
groenvakje bij winkelcentrum 
de Schoof inclusief 4 bomen 
(niet vergunningsplichtig); 
tot 19 december (zie ook de 
website)

• het kappen van bomen op 
diverse locaties vanuit boom-
veiligheidscontrole najaar 
2022 (zie website)

• Renovaties, snoeien en 
inboeten van beplantingen 
door de hele gemeente; start 
half november tot eind maart 
2023
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