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Niet alleen verenigingen en andere 
organisaties vieren feest door hun 
vrijwilligers in het zonnetje te zet-
ten. Ook de winkelcentra bieden 
Ambacht een prachtige Zomerpark-
dag op zaterdag 27 augustus. Een 
rondje langs de Schoof en het Lou-
wersplein.

Voor Thijs Zijdenbos van Verhage 
Fast Food is het duidelijk: het wordt 
één groot feest op het Louwersplein. 
“De meeste winkeliers hebben op de 
Zomerparkdag een kraam staan, wij 
ook. Verder is er een springkussen, 
een tent met DJ Lars, liveoptredens 
van Jeffrey Tanis en Danny Nicolay, 

een ijsmachine, biertap en popcorn. 
Een dag vol gezelligheid en dat vind 
ik heel belangrijk voor de inwoners 
van Ambacht.”

Beleving
Frank Glimmerveen van King’s Casu-
als in winkelcentrum De Schoof sluit 

zich graag bij de lovende woorden 
van Thijs aan. Ook in De Schoof 
barsten de feestelijkheden los op 
zaterdag 27 augustus. “Vanuit ons 
promotiebudget organiseren we live-
muziek uit de stal van John Poort-
vliet van winkelcentrumpromotie.nl, 
bedoeld voor de volwassenen. En 

voor de kids rijdt er een trein door 
het winkelcentrum. Het is fijn als we 
beleving kunnen bieden en tijdens 
de gezellige Zomerparkdag kan dat.”

Fijn varen op de Waal

Blijf je thuis deze zomer of ben je terug van vakantie en wil je bui-
tenspelen? In Hendrik-Ido-Ambacht valt genoeg te beleven. Kijk op 
www.buitenspeelkaart.nl/Hendrik-Ido-Ambacht voor alle leuke speelplek-
ken bij jouw in de buurt!

Met zomers weer is het heerlijk va-
ren en recreëren op en om de Waal 
en dat blijft zo als iedereen rekening 
houdt met elkaar. Op de Waal mogen 
motorvaartuigen maximaal 6 kilome-
ter per uur aanhouden. Waterscoo-
ters, jetski’s en dergelijke zijn niet 
toegestaan.

Aangenaam
Te hard varen op de Waal geeft 
grotere golven die de kades en be-
schoeiingen kunnen beschadigen en 
het vaarplezier van anderen beder-
ven. Het aantal klachten over te hard 
varen op de Waal nam in de afge-
lopen jaren toe. Om het wonen en 
rectëeren aan de Waal voor iedereen 
aangenaam te houden, controleren de 
gemeenten aan de Waal (Ridderkerk, 

Barendrecht, Zwijndrecht en Hendrik-
Ido-Ambacht) dit seizoen regelmatig 
samen met het waterschap en de po-
litie op naleving van de regels.

Tips
Varen doe je Samen heeft een aantal 
tips om de veiligheid op het water te 
bevorderen:
• Zorg dat de boot technisch in orde
 is voor u gaat varen
• Ken de vaarregels
• Vaar een duidelijke koers, houd
 zoveel mogelijk stuurboordwal
• Blijf uit de grote dode hoek van
 vrachtschepen

Meer tips en informatie over varen 
met een vaartuig vind u op
www.varendoejesamen.nl.

Feest in winkelcentra De Schoof en Louwersplein

Zomerparkdag, 27 augustus 2022

Waar stond uw wieg en wat brengt 
u naar Ambacht?
“Ik ben geboren in Amsterdam, op-
gegroeid in Rotterdam en later met 
mijn man verhuisd naar Ambacht. 
Via vrienden zijn we in 1987 aan 
een huis in Ambacht gekomen en 
inmiddels voelen we ons echt Am-
bachters.”

Wat doet u zoal in het
dagelijks leven?
“Ik werk bij de Ambachtse Muziek-
school. Ik houd de school draaiende 
door onder andere de docenten van 
werk te voorzien en ervoor te zor-
gen dat instrumenten op de juiste 

locatie voor muzieklessen terecht 
komen. Naast muziek is ook dans 
erg belangrijk voor mij. Sinds 12 jaar 
doe ik aan de Argentijns tango. Dat 
is echt de moeite waard! Ik kan het 
iedereen die ooit nog eens wil dan-
sen enorm aanraden.”

Wat is uw favoriete plek
in Ambacht?
“Mijn favoriete plek in Ambacht is 
bij ons in de straat. Dat is de Frans 
Lebretstraat. Vooral de saamhorig-
heid en de gezelligheid met de bu-
ren zorgen hiervoor.”

Wat is uw leukste herinnering
in Ambacht?
“Ik kijk met een heel warm gevoel 
terug op de schooltijd van mijn kin-
deren en het contact met de andere 
ouders op het schoolplein.”

Wat zou u doen als u een dag
superkrachten had?
“Dan wens ik schoon drinkwater 
voor iedereen, ik wens een schoon 
en groen Ambacht én subsidie voor 
de Ambachtse muziekschool”.

Even kennismaken met...

Henny Rutten

De komende weken stellen wij Ambachters aan u voor in deze rubriek.

Thijs Zijdenbos van Verhage Fast Food bij het Louwersplein Frank Glimmerveen van King’s Casuals in winkelcentrum De Schoof
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Een plastic zak met oud brood, een 
glazen potje met een bedorven saus 
en een oude plant met een plastic 
potje. In welke afvalbak gooit u het? 
Deze spullen zitten nog regelmatig 
tussen het ingezamelde groente-, 
fruit- en tuinafval, terwijl glas en 
plastic er niet in thuishoren. 

Goed voor de bodem
De groene bak is speciaal voor uw 
gft en etensresten. Zo bent u er mooi 
van af en HVC maakt er groen gas 
en compost van! Een groot deel van 
deze compost komt terecht op het 
land van tuinders en telers. Tuin-
der Jan Jacob Gootjes neemt zo’n 
500.000 kilo per jaar af. “Wat voor u 
gft afval is, dat is voor ons een be-
langrijke grondstof om onze produc-
ten op te laten groeien”, zegt hij trots 
terwijl hij tussen zijn rode kool en 
pootaardappelen staat. Hij gebruikt 
graag compost omdat het de organi-
sche stof in de bodem verbetert.

Schoon compost maken
Voor Jan Jacob is het belangrijk dat 
de compost zo schoon mogelijk is, 

zodat zijn bodem dat ook blijft. “Een 
klein minpuntje is dat er soms kleine 
stukjes glas en plastic in zitten”, zegt 
hij. In de installaties doet HVC er alles 
aan om vervuiling er zoveel mogelijk 
uit te halen. Dat doen ze door het in-
gezamelde gft-afval los te schudden 
en meerdere keren te zeven. Toch 
blijven er soms kleine stukjes achter. 
Uw hulp is daarom nodig. Zorg er-
voor dat in uw gft-bak alléén afval zit 
wat er in hoort. Dan kan er schone 
compost van gemaakt worden. 

3 tips om scheiden in de keuken 
makkelijk te maken
• Zorg dat u etensresten en snij-rest-

jes makkelijk kwijt kunt. Zet een 
bakje op uw aanrecht en verzamel 
daar gedurende de dag al het gft 
in. 

• Laat vochtige etensresten eerst 
even uitlekken.

• U kunt in plaats van een plastic 
zak, biologisch afbreekbare zakjes 
gebruiken om uw etensresten in 
te verpakken. Deze zakjes hebben 
een kiemplantlogo of OK Compost-
logo.

Schoon gft betekent schone 
compost

27 au
g

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

Tuinder Jan Jacob Gootjes tussen de pootaardappelen

Collecte
Van 8 t/m 13 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
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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.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

Nieuwe aanvragen*
Abraham van Strijstraat 39, realiseren dakopbouw | Ambachtsezoom kavel Omega 1 (De 
Wadi 1), bouwen kantoorpand | Van Renesseborch 49, plaatsen dakopbouw op bestaande 
aanbouw | Vlasserssingel 14, plaatsen dakkapel en kozijn

Verleende omgevingsvergunningen**
Appelgaarde 3, realiseren dakopbouw | Huygensstraat 2, realiseren carport, schuur en 
erfafscheiding | Koolwijk 23, realiseren dakkapel voorzijde | Willem de Zwijgerstraat t.h.v. 
nummer 15 en 17, vellen 8 sierkersen (Prunus)

* 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.


