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Energie besparen 
loont nu meer dan ooit
Wist u dat veel apparaten toch nog stroom verbruiken ook als u ze niet 
gebruikt? Of dat ‘s morgens de ramen openen om te ventileren beter is, 
omdat  droge lucht sneller verwarmd is? We zetten hier enkele tips voor 
besparing in huis voor u op een rijtje. Wilt u meer handige tips?
Kijk dan op https://bit.ly/spaarenergie of scan de QR-code hierboven.

Voorkom onnodig stoken
Verwarm alleen ruimten waarin u op dat moment aanwezig 
bent en houd de tussendeuren gesloten. Zo houdt u de
 warmte beter vast en stookt u niet onnodig ruimtes warm 
die u op dat moment toch niet gebruikt.

On(t)lucht de radiatoren
Als er lucht in de radiatoren zit warmen deze minder goed op, 
omdat lucht minder goed warmte geleidt. Door te ontluchten, 
kunnen radiatoren meer en beter warmte afgeven. De cv-ketel 
kan zuiniger werken en dat bespaart energie.

Neem een (korte) douche i.p.v. een bad
Een warm bad verbruikt drie keer zoveel energie en water
als een douche. Korter douchen verbruikt nog minder warm 
water. Maak gebruik van een douchetimer of de timer van 
uw telefoon.

Gaat u slapen? Zet uw thermostaat op 15 graden
In minder goed geïsoleerde huizen moet de ketel 's nachts 
(flink) doorwerken als u de thermostaat niet verlaagt. Zet de 
thermostaat daarom ‘s nachts op 15 graden en zet uw 
thermostaat een uurtje voor het slapen gaan al lager.

Gebruik een thermoskan
Gebruik een thermoskan om koffie warm te houden en 
niet het warmhoudplaatje van het apparaat. Dat is efficiënter
en verbruikt minder energie.

Trek stekkers uit het stopcontact
Sommige apparaten die op stand-by staan of uit gebruiken 
toch energie. Door de stekkers uit het stopcontact te trekken 
of een zogenoemde stand-by killer te gebruiken, verbruikt 
het apparaat minder stroom. Hiermee kunt u wel tot 
€ 106 per jaar besparen.
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Na het succes van vorig jaar gaan 
de groepen 8 van de basisscholen 
ook dit jaar langs bij technische 
bedrijven in Ambacht. Het motto is 
hetzelfde: Techniek is Tof!

16 Ambachtse bedrijven openen op 
donderdag 6 oktober hun deuren 
voor de leerlingen van de groepen 
8. De bedrijven doen er die dag al-
les aan om technische beroepen 
aantrekkelijk te maken, vooral door 
de leerlingen iets te laten dóen. Dit 
jaar vindt de route plaats tijdens de 
Kinderboekenweek, die duurzaam-
heid als thema heeft. Daarom heet 
de Onderwijsroute deze keer Gi-
gaGroene Onderwijsroute.

Enthousiast
De Ambachtse wethouders zijn blij 
met de Onderwijsroute. André Flach 
(Economie): “Tijdens de Onderwijs-
route maken we kinderen graag 

enthousiast voor een technisch be-
roep.” Ralph Lafl eur: “Als wethou-
der Duurzaamheid streef ik naar een 
betere wereld. Geweldig als kinde-
ren dat ook doen!” Steven van Die 
(Jeugd): “Ik zet me graag in voor alle 
technische studies waar alle kinde-
ren van harte welkom zijn.” En tot 
slot wethouder Jauharina Oelfke-Ten 
Seldam (Onderwijs): “We willen alle 
kinderen van groep 8 laten zien wat 
ze allemaal met techniek kunnen en 
hoe gaaf het kan zijn.”

Programmaboekje
Ook dit jaar is er weer een program-
maboekje van de Onderwijsroute 
2022. Daarin stellen alle 16 deelne-
mende bedrijven zich kort voor en 
er staan interviews in met scholieren 
van de technische middelbare scho-
len en werknemers van deelnemen-
de bedrijven.

Groepen 8 bezoeken technische bedrijven

GigaGroene Onderwijsroute 2022

Wethouder André Flach maakt leerlingen van groep 8 enthousiast voor techniek tijdens de Onderwijsroute van 2021.

18 o
kt

Om 20.00 uur
Commissie RZ 
- De Volgerlanden

17 o
kt

Om 20.00 uur
Commissie WOS

19 o
kt

Om 20.00 uur
Commissie ABA 
– Financiën

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
De Nederlandse 
Brandwondenstichting 
collecteert van 
10 tot en met 15 oktober.

Vacature 
Adviseur Jeugd
We geven onze jeugd en jonge-
ren graag zo veel mogelijk kan-
sen en ondersteunen hen waar 
nodig. Om dat nog beter te kun-
nen doen, zoeken we een Advi-
seur Jeugd. Informatie vindt u op 
h-i-ambacht.nl/VacatureAdviseurJeugd.
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Werk in de wijk

 Ambachtsezoom: bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark tot eind 2022.

  
 Inrichten Waterbusplein, tot 
herfst 2022. 

  Reconstructie kruising Reeweg 
– Weteringsingel; 29 augustus 
tot 24 oktober 2022; gefaseer-
de uitvoering; omleidingsroutes 
worden ingesteld; huizen en 
winkels blijven bereikbaar.

   
Landmanshof, Vlasserstraat en 
Vlassersingel herstraatwerk-
zaamheden; 22 augustus tot 
30 december 2022; straten en 
trottoirs volledig afgesloten; 
omleiding m.b.v. bebording en 
éénrichtingverkeer tijdens werk-
zaamheden tijdelijk opgeheven.

    
Rotonde Reeweg/Ambachtse-
zoom; asfalteringswerkzaam-
heden; 6 oktober werkzaam-
heden aan de zuidzijde van 

de rotonde, omleiding d.m.v. 
bebording/de Ambachtsezoom 
blijft open met behulp van 
verkeersregelaars).

  
  Overige werkzaamheden, 

op diverse plaatsen:
• Het reguliere onderhoud aan 

de groenvoorzieningen uitvoe-
ren, zoals schoffelen, maaien 
en randsnoei bij heesterbe-
plantingen; doorlopend

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

• Het vervangen van zuilen 
ondergrondse containers en 
verwijderen ondergrondse 
containers; door de hele 
gemeente; 12 september 2022 
tot 1 april 2023.

• Het maaien van bermen en 
rietkragen door de hele ge-
meente; start 3 oktober.
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Kennisgeving ontvangst melding 
Activiteitenbesluit milieubeheer 
Veerweg 59 te Hendrik-Ido-Ambacht
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 
maken bekend dat zij de volgende 
melding in het kader van het Ac-
tiviteitenbesluit milieubeheer heb-
ben ontvangen van Steigerbouw 
Van der Panne-Rotterdam B.V.:

Activiteit: 
• Milieu (melding Activiteiten-

besluit 
milieubeheer).

Voor het oprichten van een bedrijf. 
Het bedrijf houdt zich bezig met 
montage, verhuur en demontage 
van steigers.

Locatie: Veerweg 59 
te Hendrik-Ido-Ambacht

Datum ontvangst: 12 mei 2022

Deze melding is afgehandeld on-
der zaaknummer Z-22-408785.

Als daaraan behoefte bestaat kun-
nen, onder verwijzing naar het 
zaaknummer, inlichtingen worden 
ingewonnen bij de Omgevings-
dienst Zuid-Holland Zuid, tel.nr. 
078 - 770 85 85.

De directeur van de Omgevings-
dienst Zuid-Holland Zuid vestigt er 
de aandacht op dat deze bekend-
making uitsluitend een informatief 
karakter heeft.

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

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.

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.

Verleende besluiten APV en bijzondere wetten**
Gemeente, driehoeksborden | Margrietstraat e.o., verwijderen loze leidingen en aanleg huis-
aansluitingen | Rijksstraatweg, aanleg distributieleidingen | Langeweg, aanleg distributielei-
dingen | Noordkade, verwijderen laagspannings-elektrakabel | De Noorden, leggen laagspan-
ningskabel en maken boogboring | Admiraal de Ruyterlaan, realiseren drinkwateraansluiting.

Nieuwe aanvragen*
Broekbos 11, realiseren vaste trap | De Hill 4, realiseren dakkapel/voordakvlak | Langeweg 113, 
verhogen kas en renoveren schuurgevel | Onderdijkse Rijweg 354, aanpassen voorgevel.

Verleende omgevingsvergunningen**
Louwersplein 1, plaatsen en verankeren terrasschermen.

Besluit verlenging beslistermijn*
Op 29 september 2022 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de 
aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie Ambachtsezoom, kavel Omega 1, ingediend 
op 22 juli 2022 voor het bouwen van een kantoorpand, te verdagen tot uiterlijk 25 november 
2022.

* U kunt geen bezwaar maken of een zienswijze indienen tegen een aanvraag. Wel kunt u de stuk-
ken 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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Informatiemoment De Hofjes: 18 oktober
Dorpje De Hofjes is het laatste ge-
bied in De Volgerlanden waar diverse 
woningen en een school worden ont-
wikkeld. Op dinsdag 18 oktober ge-
ven we een doorkijk naar de plannen. 
U bent van harte welkom.

Tijdens het informatiemoment vertel-
len de medewerkers van Project De 
Volgerlanden op hoofdlijnen over de 
locatie en het stedebouwkundig plan. 
De plannen geven dus nog geen dui-

delijkheid over het ontwerp van wo-
ningen of het openbaar gebied. Wel 
krijgt u informatie over de indeling 
van het dorpje en de aansluiting op 
de omgeving.

Hoe laat en waar?
Het informatiemoment De Hofjes is 
op dinsdag 18 oktober tussen 17.00 
en 20.00 uur in het gemeentehuis, 
Weteringsingel 1 (via de zij-ingang, 
direct bij de parkeerplaats).

Militaire oefening Defensie
Defensie oefent binnenkort in een 
groot deel van Nederland, ook in 
Ambacht. Militairen van de Ko-
ninklijke Landmacht zullen oefe-

nen met het zenden en peilen van 
radiosignalen. U ziet tijdens de 
oefening mogelijk militaire voer-
tuigen rijden. De oefening vindt 

plaats van maandag 10 t/m vrijdag 
14 oktober.


