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“Sporten en bewegen verlagen 
stress en zijn een uitlaatklep. Goed 
voor lijf en hersenen”, zegt wethou-
der Sport, Steven van Die. Daarom 
doet Ambacht mee met de Nationale 
Sportweek van 16 tot en met 25 sep-
tember, onder het motto: Ambacht 
Sportief.

Uit cijfers van de GGD Zuid-Holland 
Zuid en de GGD (2020) blijkt dat in 
Ambacht 45% van de 19- tot 65-ja-
rigen aan de beweegnorm voldoet, 
dat er 48,3% niet-sporters zijn, 
50,4% inwoners met overgewicht en 
15% met ernstig overgewicht (obe-
sitas). Te weinig beweging veroor-
zaakt op termijn chronische ziekten 
zoals hart- en vaataandoeningen 
en diabetes type 2. Ook depressie, 
kansenongelijkheid en overgewicht 
worden in verband gebracht met een 
inactieve levensstijl.

Inclusief
Ambacht Sportief inspireert, ver-
bindt en levert een belangrijke bij-
drage aan de samenleving en aan 
ieder individu. Deelnemen aan sport 
betekent vaak deelnemen aan de 
maatschappij. Daarom zet het Lokaal 
Sportakkoord in op inclusief sporten 
en bewegen, oftewel, iedereen moet 
de kans krijgen en zich welkom voe-

len om te sporten en/of te bewegen. 
De initiatiefnemers willen een omge-
ving creëren waarin sporten en be-
wegen een vanzelfsprekendheid is, 
voor iedereen.

Fitnesstoestellen
Wethouder Steven van Die (Sport) 
is zelf vijf dagen in de week actief, 
in de sportschool, als fietser en als 
hardloper. “Daardoor voel ik me 
krachtiger en fitter. Soms heb ik 
geen zin, maar ik heb nooit spijt als 
ik het toch gedaan heb. Ik vind het 
mooi om te zien hoe sportverenigin-
gen en Hi5Ambacht samen optrek-
ken om Ambachters enthousiast te 
maken om meer te sporten en be-
wegen.”

Meer informatie?
In De Volgerlanden en het Baxpark 
vindt u fitnesstoestellen, er zijn in 
Ambacht hardlooproutes en jaarlijks 
is er een groot evenement als de 
Inner Circle Run. Maar u kunt ook 
‘gewoon’ iedere dag een rondje 
wandelen. Ambacht Sportief is een 
onderdeel van het Lokaal Sportak-
koord. Meer informatie over sporten 
en bewegen? Kijk op
www.hi5ambacht.nl/sportakkoord
of download de Ambacht Actief-app.

“Het maakt me krachtiger én fitter”

Laat uw 
duurzame 
huis zien op 
29 oktober en 
5 november
Hebt u slimme duurzame stappen 
gezet zoals dakisolatie, radiatorfolie 
of een warmtepomp? Help anderen 
op weg door uw woning aan te mel-
den als voorbeeld. U kunt uw verhaal 
online delen of uw huis openstellen 
voor bezoekers op zaterdag 29 okto-
ber en 5 november tijdens de Duur-
zame Huizen Route.

Al 10 jaar lang delen enthousiaste 
huiseigenaren in Nederland hun erva-
ringen met duurzaam wonen. Voor in-
woners die hier ook mee aan de slag 
willen, is het ontzettend waardevol 
om eens een duurzaam huis te be-
zoeken. Hoe werkt een warmtepomp 
nou eigenlijk of hoe kunt u het iso-
leren van uw dak aanpakken? Op 29 
oktober en 5 november kunnen be-
zoekers dit in de praktijk ervaren en 
vragen stellen aan een huiseigenaar. 

Aanmelden
Ambacht doet dit jaar mee aan de 
Duurzame Huizen Route en is op 
zoek naar voorbeelden in de omge-
ving. Hebt u vanuit uw eigen ervaring 
tips over het duurzamer maken van 
uw huis? Meld uw woning dan aan 
via de website en deel uw verhaal. Of 
u nu grotere of kleinere maatregelen 
hebt genomen: alle ervaringen zijn 
welkom! Aanmelden kan via www.
duurzamehuizenroute.nl/aanmelden.

Nationale Sportweek 16 tot en met 25 september

17 se
p

t

19 se
p

t

20 se
p

t

21 se
p

t

Van 10.00 - 12.00 uur
World Clean Up day

Om 20.00 uur
Commissie WOS
Raadzaal

Om 20.00 uur
Commissie RZ-
De Volgerlanden
Raadzaal

Om 20.00 uur
Commissie ABA-
Financiën
Raadzaal

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
Nierstichting
19 t/m 24 september

Werk in de wijk

 Ambachtsezoom: bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark

 tot medio 2022.

 Inrichten Waterbusplein,
 tot herfst 2022.

 Reconstructie kruising Reeweg 
- Weteringsingel;

 29 augustus tot 24 oktober 
2022; gefaseerde uitvoering; 
omleidingsroutes worden inge-
steld; huizen en winkels blijven 
bereikbaar.

 Landmanshof, Vlasserstraat en 
Vlassersingel herstraatwerk-
zaamheden;

 22 augustus tot 30 decem-
ber 2022; straten en trottoirs 
volledig afgesloten; omleiding 
m.b.v. bebording en éénrich-
tingverkeer tijdens werkzaam-
heden tijdelijk opgeheven.

 Noordeinde tussen rotonde 
Teunis Stooplaan en toegangs-
weg naar Waterbus afgesloten 
i.v.m. werkzaamheden;

 verkeer wordt omgeleid d.m.v. 
bebording; 12 t/m 23 septem-
ber.

 Krommeweg; tussen Bongerd 
en de Aelbert Cuyplaan asfal-
twerkzaamheden;

 omleiding m.b.v. bebording; 
16 september.

 Rotonde Reeweg/Ambachtse-
zoom; asfalteringswerkzaamhe-
den;

 27 september werkzaamhe-
den aan de zuidzijde van de 
rotonde en op 30 septem-
ber werkzaamheden aan de 
noordzijde van de rotonde 
(op 30 september is de zijde 
vanaf de Reeweg afgesloten 
voor verkeer, omleiding d.m.v. 
bebording/de Ambachtsezoom 
blijft op beide data open met 
behulp van verkeersregelaars).

 Rotonde De Hil/Ambachtse-
zoom;

 asfalteringswerkzaamheden aan 
de zuidzijde van de rotonde 
(de Ambachtsezoom blijft met 
behulp van verkeersregelaars 
open); 30 september.

 Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

• Het reguliere onderhoud aan de 
groenvoorzieningen uitvoeren, 
zoals schoffelen, maaien en 
randsnoei bij heesterbeplantin-
gen; doorlopend.

• Het snoeien van bomen door 
de hele gemeente; de werk-
zaamheden lopen door tot 10 
december 2022.

• Vervangen zuilen ondergrondse 
containers en verwijderen on-
dergrondse containers; door de 
hele gemeente; 12 september 
2022 tot 1 april 2023.
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Openbare commissievergaderingen september 2022
Op maandag 3 oktober 2022 verga-
dert de gemeenteraad. Als voorbe-
reiding daarop vergaderen de com-
missies in september. Via https://
hendrikidoambacht.raadsinformatie.
nl/ kunt u deze vergaderingen live 
volgen.

Op de agenda’s van de commissie-
vergaderingen staan de volgende 
vaste agendapunten: opening, vast-
stelling van de agenda, spreekrecht 
inwoners, mededelingen en inge-
komen stukken, informatie van het 
college/de portefeuillehouder, uit-
wisseling regionale samenwerking, 
agendapunten volgende vergadering 
en sluiting.

De specifieke agendapunten vindt 

u hieronder per commissie vermeld:

Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken
Maandag 19 september 2022,
20:00 uur
• Wensen en bedenkingen 

deelnemingen Drechtwerk 
• Zienswijze 1ste Burap GR Sociaal
• Zienswijze 1ste Burap DG&J
• Herijking beleidsplan 

schuldhulpverlening 2021-2024 
en verordening beslistermijn 
schulphulpverlening

• Vervolgnotitie herijking 
minimabeleid

Ruimtelijke Zaken - De Volgerlanden
Dinsdag 20 september 2022,
20:00 uur
• Rapport Rekenkamercommissie 

“Wonen in Ambacht, het 
woonbeleid van Hendrik-Ido-
Ambacht”.

• Kredietverlening bouw nieuwe 
Stadhouder Willem III basisschool 
aan de Sandelingenstraat (incl. 
korte presentatie)

• Bestemmingsplan Margrietstraat 
e.o.

• Vaststelling bestemmingsplan 
Waterlandgoed De Noorden

Algemeen Bestuurlijke
Aangelegenheden-Financiën
Woensdag 21 september 2022,
20:00 uur
• Verordening op de 

vertrouwenscommissie 
benoeming burgemeester 2023

• Vaststellen reglement functionaris 

gegevensbescherming alsmede 
aanwijzen van deze functionaris

• Highligths Openbare Orde en 
Veiligheid

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

Spreekrecht
Iedereen krijgt de gelegenheid om 
tijdens de raads- en commissie-
vergaderingen iets te zeggen over 
de onderwerpen die op de agenda 
staan. Hiervoor is maximaal dertig 
minuten ingeruimd aan het begin 
van de vergadering. Wilt u gebruik-
maken van het spreekrecht, ga dan 

als volgt te werk:

Meld ten minste 48 uur voor de ver-
gadering bij de griffier over welk(e) 
onderwerp(en) op de agenda u iets 
wilt zeggen. Dat kan via telefoon-
nummer 078-7702687 en e-mail-
adres: gh.logt@h-i-ambacht.nl. Geef 
uw naam, (e-mail)adres en telefoon-
nummer op.

Tijdens de vergadering krijgt u 5 mi-
nuten het woord van de voorzitter 
in volgorde van aanmelding. Hierna 
doet de voorzitter of een lid van de 
commissie een voorstel voor de be-
handeling van uw inbreng.

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 ZORG

(zie www.sophia.nl voor openingstijden)

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam

• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam

• Druivengaarde 15, sociaal wijkteam

Sinds vorig jaar publiceren alle overheidsinstanties hun officiële 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.

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.

Officiële publicaties

Verleende besluiten APV en bijzondere wetten**
Pruylenborg 25 t/m 135, bouwdepot.

Nieuwe aanvragen*
Amandelgaarde 58, vervangen overkapping | Beatrixhof 36, plaatsen wegschuifbare 
balkonbeglazing | Meerval 36, plaatsen dakkapel voordakvlak.

Verleende omgevingsvergunningen**
Vrouwgelenweg 83, bouwen woning en maken in- en uitrit.

Verkeersbesluit**
Tromplaan, elektrische laadvoorziening.

Ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer ***
Rijksstraatweg 52, uitbreiden van het dierenpension.

* 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.

*** U kunt onder verwijzing naar zaaknummer Z-22-407213 inlichtingen inwinnen bij de 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ), tel.nr. 078-7708585. De directeur van OZHZ 
vestigt er de aandacht op dat deze bekendmaking uitsluitend een informatief karakter heeft.

Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekent dat zij 
op 6 september 2022 het ‘Ontwerp 
aanwijzingsbesluit containers Burge-
meester Broekhuisplein’ heeft vast-
gesteld. De huidige bovengrondse 
containers worden verwijderd, waar-
door parkeerplaatsen weer beschik-
baar komen. De plaats zoals weer-
gegeven in het inrichtingsplan wordt 
aangewezen als locatie voor een con-
tainerpark met: 

• Drie ondergrondse containers voor 
oud papier en karton

• Drie ondergrondse containers voor 
glas.

• Drie bovengrondse containers voor 
textiel.

Ter inzage
Van 14 september tot en met 26 
oktober ligt het ‘Ontwerp aanwij-
zingsbesluit containers Burgemees-
ter Broekhuisplein’ inclusief bijlage 

ter inzage. Op de website www.h-i-
ambacht.nl/afval kunt u de documen-
ten digitaal inzien. Ook kunt u het 
ontwerp aanwijzingsbesluit tijdens 
openingstijden inzien in het gemeen-
tehuis (Weteringsingel 1). Daarnaast 
kunt u op verzoek en tegen betaling 
een afschrift krijgen van het ‘Ontwerp 
aanwijzingsbesluit containers Burge-
meester Broekhuisplein’.

Zienswijze indienen
U kunt van 14 september tot en met 
26 oktober op het ‘Ontwerp aanwij-
zingsbesluit containers Burgemeester 
Broekhuisplein’ uw zienswijze indie-
nen. Stuur uw zienswijze per post 
naar Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, 
Weteringsingel 1, 3342 AE in Hendrik-
Ido-Ambacht ter attentie van Mark de 
Vries.

Neem bij vragen over deze bekend-
making of het indienen van een 
zienswijze telefonisch contact op met 
Mark de Vries, afdeling Beheer Open-
bare Ruimte, via 078–7702738.

Ontwerp aanwijzingsbesluit containers Burgemeester Broekhuisplein

Officiële publicaties


