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Uitgangspunt is een leuke en gezel-
lige dag. Maar ook op de Zomer-
parkdag zit een ongeluk in een klein 
hoekje. De EHBO is er dan als de 
kippen bij om te helpen.

Meestal gaat het om een pleister, 
soms een verstuikte enkel en zelden 
is er een AED nodig. Maar als het 
nodig is, staat de EHBO-vereniging 
Hendrik-Ido-Ambacht klaar. Ook 
voorzitter Ankie van de Breevaart 
helpt die dag bij een ongeluk(je). 
“Oververhitting komt wel eens voor, 
of iemand heeft zich gesneden aan 
glas. Al onze vrijwilligers hebben 
een Oranje Kruis-diploma en weten 
wat ze moeten doen. Ook hoe zij le-
vensreddend moeten handelen.”

Fietsteam
Vanuit de centrale controlepost ver-
spreiden de EHBO’ers zich over Am-

bacht. In tweetallen lopen zij rond, 
via een portofoon in contact met 
elkaar. “In de Centrale Post hebben 
we korte lijnen met 112 en kunnen 
we snel opschalen, mocht dat nodig 
zijn. We hebben ook een fietsteam 
dat zo nodig snel ter plekke is met 
een defibrillator. Alle EHBO’ers ken-
nen die dag precies hun wijk en we-
ten wat er van hen wordt verwacht.”

Vrijwilligers
Tussendoor genieten ze graag mee 
met alle bezoekers van de Zomer-
parkdag. Ankie: “Ik vind het zo’n 
leuke dag, met verenigingen en an-
dere organisaties. We delen folders 
uit en proberen mensen warm te 
maken zich als vrijwilliger bij ons 
aan te sluiten.” Dat brengt Ankie tot 
slot tot een oproep: “Mocht iemand 
interesse hebben, stuur gerust een 
mail naar secretaris@ehbohia.nl.”

Laatste kans om de 
Coronavoucher Ambacht
te besteden

Fietsen voor de Oekraïense vluchtelingen

Deze vier Oekraïense jongeren zijn heel blij met de fietsen van Jan Bosman en zijn medewerkers van de Fietsen van 
Ambacht. Links en rechts de locatiemanagers van het opvangschip Karim Bendadda en Gerda Noordhoek-Van Dijk.
Foto: Cees van de Wal/gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Veel organisaties ontvingen de afge-
lopen tijd al extra inkomsten door de 
Coronavoucher Ambacht. Deze vou-
cher is speciaal bedoeld als steuntje 
in de rug voor ondernemers en or-
ganisaties die door corona een moei-
lijke periode achter de rug hebben. 
Alle Ambachtse huishoudens hebben 
vanaf mei zo’n voucher ontvangen.

Nog niet alle vouchers zijn ingele-
verd. Hebt u uw voucher nog thuis 
liggen? Deze kunt u nog tot uiter-

lijk 31 juli besteden bij een van de 
deelnemende organisaties. U kunt 
de Coronavoucher ook doneren aan 
bijvoorbeeld een kerk of een maat-
schappelijke organisatie. Op www.co-
ronavoucherambacht.nl/organisaties 
vindt u een lijst met alle deelnemers 
aan de actie. Zo kunt u makkelijk vin-
den waar u uw voucher wilt uitgeven 
of aan wie u deze wilt doneren. De 
organisaties kunnen uw steun heel 
goed gebruiken. Help elkaar, steun 
lokaal!

De Oekraïense vluchtelingen die tij-
delijk op het opvangschip bij het 
Citadelterrein wonen, kunnen sinds 
vorige week gebruik maken van 40 
oranje omafietsen. Een schenking 
van de Fietsen van Ambacht in sa-
menwerking met de gemeente. 

Jan Bosman, eigenaar van de Fietsen 
van Ambacht: “Ik draag graag mijn 
steentje bij om deze mensen, die uit 
een noodsituatie komen, te helpen”.  
Hij geeft met dit gebaar gehoor aan 
de oproep van de gemeente en de 
VAO aan ondernemers om hulp te 
bieden aan de Oekraïense vluchtelin-
gen. Bosman: “Ik zag de oproep en 
dacht ‘hoe fijn is het om als Fietsen 
van Ambacht deze mensen te helpen 

om mobieler te zijn’. De fietsen ge-
ven hen iets meer bewegingsruimte. 
Even weg van het schip, een stukje 
fietsen om te ontspannen, hun tij-
delijke omgeving te verkennen en 
de gedachten te verzetten. Of een 
boodschap doen in het dorp, want 
het schip ligt niet dichtbij de winkels. 
Ik vind het ook een fijn idee dat de 
kinderen aan boord na de vakantie 
met de fiets naar school kunnen, net 
als de andere kinderen uit Ambacht”.
Burgemeester Jan Heijkoop: “Een pri-
ma initiatief van de Fietsen van Am-
bacht. Hartelijk dank voor dit mooie 
gebaar!”.

Wilt u ook doneren?
Er komen steeds meer vluchtelin-

gen uit Oekraïne naar Nederland. In 
Hendrik-Ido-Ambacht worden zo’n 
180 vluchtelingen opgevangen op 
het schip dat aan de kade van het 
Citadelterrein ligt. Veel mensen wil-
len spullen doneren voor Oekraïense 
vluchtelingen. Dat is hartverwarmend! 
De VAO heeft samen met gemeente 
Hendrik-Ido-Ambacht een inventari-
satie gemaakt van benodigdheden. 
Wilt u ook een bijdrage leveren en 
hebt u spullen die u wilt doneren? 
Bekijk op www.ambachtwerkt.nl wat 
nodig is op de opvanglocatie.

Hebt u vragen? Mail dan naar 
Oekraine@h-i-ambacht.nl of bel naar 
de Oekraïne-telefoon 06-38585766.

EHBO’ers op de Zomerparkdag
“Meestal een pleister, soms een
verstuikte enkel”
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van 10.00 - 17.00 uur
Zomerparkdag

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
Van 1 t/m 6 augustus
Geen collectevergunning verleend

Werk in de
wijk

 Ambachtsezoom: bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark

 tot medio 2022.

 Inrichten Waterbusplein:
 tot herfst 2022.

 Overige werkzaamheden,
 op diverse plaatsen:

• het reguliere onderhoud 
aan de groenvoorzieningen 
uitvoeren, zoals schoffelen, 
maaien en randsnoei bij 
heesterbeplantingen; 
doorlopend

• het snoeien van bomen 
door de hele gemeente; de 
werkzaamheden lopen door tot 
10 december 2022

1

2

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? 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**
Brederodehof 66-67, wijziging uitstallingsvergunning | Beatrixhof 1 t/m 42, plaatsen 
hoogwerker | Baxpark, foodtruckfestival | parkeerplaats Dadelgaarde, nabij wc Hoogambacht, 
container.

Nieuwe aanvragen*
Bezembinder kavel 1.03, realiseren nieuwe woning | Burgemeester Jonkerkade ongenummerd 
(nabij Gerard Alewijnsstraat 16), vervangen brug KVB02 | Nijverheidsweg 1, aanbrengen 
spandoek met frame op gevel, als reclame | Pruylenborg 19, plaatsen dakkapel / voorzijde.

Verleende omgevingsvergunningen**
Beatrixhof 4, 8, 10, 11, 14, 17, 20, 22, 25, 27, 28, 30, 32 en 35, plaatsen transparante en 
wegschuifbare balkonbeglazing | Onderdijkse Rijweg 209A, verbouwen en realiseren woningen | 
Sophiapromenade 118, plaatsen transparante en wegschuifbare balkonbeglazing | De Touwbaan 
6, realiseren dakkapel en nieuw kozijn | Rijksstraatweg 52, realiseren nieuw Dierenpension.

Verkeersbesluit**
Banckertplein, elektrische laadvoorziening | Waterland, elektrische laadvoorziening.

* 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.


