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Duim omhoog voor alle vrijwilligers 
tijdens de Zomerparkdag. Ook Cas-
cade zet haar 11 vrijwilligers op za-
terdag 27 augustus in het zonnetje.

Nienke Redeker-Helmink, theater-
programmeur bij Cascade, noemt de 
Zomerparkdag een “leuke Ambachtse 
dag, waarop verenigingen en orga-
nisaties hun tonen wat ze te bieden 
hebben en hun vrijwilligers bedan-
ken.” Overdag organiseert Cascade 
het horecaplein en, samen met Bibli-
otheek AanZet en Just Dymph Kids, 
de Kids Arena op het evenemen-
tenterrein voor De Ridderhal. Daar 
kunnen kinderen ballonnen vouwen, 
knutselen, schminken, enzovoort. ’s 
Avonds opent Cascade op dezelfde 
plek de gratis toegankelijke pleinbios 
met natuurfilm De Wilde Waard, met 

uitzicht op het park. Een cadeautje 
aan alle Ambachters en bezoekers uit 
de regio.

25-jarig bestaan
“Vrijwilligers verdienen deze jaar-
lijkse, feestelijke dag”, zegt Nienke 
“Mede dankzij hen kunnen wij als 
theater onze bijzondere gastvrijheid 
aanbieden. En ze helpen ons op de 
achtergrond met verschillende klus-
sen. We kunnen overigens nog wel 
een of twee vrijwilligers gebruiken. 
Stuur gerust een mail naar 
nienke.helmink@stichting-cascade.nl. 
Leuk voor nieuwe sociale contacten 
met bekende en onbekende bezoe-
kers en je mag ook voorstellingen 
bijwonen. Je hebt sowieso een leuke 
avond als vrijwilliger.” 

Een cadeautje van de gemeente: de 
coronavoucher. Een bon ter waar-
de van €25,- voor alle Ambachtse 
huishoudens, te besteden bij door 
corona getroffen ondernemers. We 
peilden een aantal reacties in win-
kelcentrum De Schoof.

Wim Heijndijk moet lachen wan-
neer hij de vraag hoort of hij de 
coronavoucher heeft ontvangen. 
“Jazeker, en mijn vrouw heeft ‘m 
uitgegeven. Bij Livera. Vanwege 
een ziekenhuisbezoek had ze een 
nieuwe duster nodig. Ik vind dit een 
geslaagde actie en dat hoor ik om 
me heen ook terug.” 

Ook Marloes Tjon-A-Loi is enthou-
siast: “Echt super attent en ik heb 
mijn beide dochters er heel blij mee 
gemaakt. Met mijn coronavoucher 
en die van oma en opa gingen ze 
naar de Jewelstore. Best een aardig 
bedrag om uit te geven.”

Mooi gebaar
Even graven in zijn geheugen: Michel 
Miener weet niet direct wat de coro-
navoucher is. Maar dan herinnert hij 
het zich toch: “Die ligt op de zaak. 
Mooi gebaar voor ondernemers die 
het zwaar hebben gehad. Ik ben zelf 
ook zelfstandig ondernemer en heb 
geluk gehad, maar sommige onder-
nemers hadden het zwaar. Ik moet 
de voucher nog uitgeven, maar dat 
komt wel goed.” Dochter Joanna 
wiebelt ongeduldig om hem heen: 
“We gaan naar het zwembad en ze 
wil geen tijd verliezen, haha.”

Voedselbank
Even verderop komt een man aan-
gereden in een scootmobiel. Hij 
heeft de voucher zelf niet gezien: 
“Maar ik keek net naar die man en 
zijn dochter. Ze glunderden van die 
voucher en daar geniet ik dan weer 
van.” Een vrouw wil ook wat kwijt: 
“Ik heb de voucher aan de voedsel-
bank gegeven.” 

Help ons helpen
Echtpaar Veldman-Missler  
60 jaar getrouwd

Hebt u uw voucher al verzilverd? Het kan nog tot eind juli. Op www.coronavoucherambacht.nl vindt u alle 
deelnemende ondernemers, kerken en maatschappelijke instellingen.

Cascade opent op de Zomerparkdag ook de activiteiten rond 
haar 25-jarig bestaan.

Het echtpaar Veldman-Missler is 60 jaar getrouwd. Burgemeester Jan 
Heijkoop feliciteerde hen persoonlijk met dit jubileum. Foto: Cees van Meerten/
FotoExpressie 

U heeft het waarschijnlijk wel gezien: 
we proberen onze inwoners te helpen 
bij het tegengaan van energieverspil-
ling en het bevorderen van duur-
zaamheid. Bijvoorbeeld met acties 
via het Regionaal Energieloket.

Om u en andere Ambachters nog 
beter te kunnen helpen, vragen we 

u mee te doen aan ons onderzoek 
via www.bit.ly/EnergieEnqueteHIA22.  
U kunt ook de 
QR-code 
scannen. 
Dankuwel!

Enquête duurzaamheid

Coronavoucher Ambacht
“Mijn dochters waren er heel blij mee”

Cascade op de Zomerparkdag

“Vrijwilligers verdienen deze feestelijke dag”

27 au
g

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
Er zijn deze week geen collectes.

Aanhanger Tesselschadestraat
Aan de Tesselschadestraat bezet een 
aanhanger ten onrechte een parkeer-
plaats. Handhaving heeft op meerde-
re manieren de eigenaar gevraagd de 
aanhanger daar weg te halen.

Staat de aanhanger er vrijdag 15 juli 
nog, dan verwijdert de gemeente de 
aanhanger. De aanhanger wordt dan 
vernietigd. De eigenaar kan contact 

opnemen met ons via 
melding@ambachtveilig.nl en 14 078.

Wat waren de uitgaven van de 
gemeente in 2021? Hoe kwam de 
gemeente aan geld? U vindt het 
in het overzicht verderop in deze 
krant.  U kunt jaarrekening 2021 
digitaal vinden op www. 
h-i-ambacht.nl/BegrotingEnJaarverslag.
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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.

Officiële publicaties

Verleende besluiten APV en bijzondere wetten** 
Stoelenmatter: leggen diverse huisaansluitingen

Nieuwe aanvragen*
Roemer Visscherhof 54: realiseren nokverhoging met dakkapel aan voorzijde| 
Sandelingenstraat 17: bouwen nieuwe Stadhouder Willem III-school

Verleende omgevingsvergunningen** 
Gerard Alewijnsstraat 41: plaatsen dakkapel | Julianasingel 4: bouwen 2 toegangspoorten | 
Kersengaarde 15: plaatsen dakopbouw

Besluit omgevingsvergunningvrij plan** 
Hark 141: plaatsen veranda aan achterzijde

* 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.

Werk in de wijk

Ambachtsezoom: bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark, tot medio 2022

 Waterbusplein: inrichten, tot 
herfst 2022 

Hark: definitieve bestrating 
(gefaseerd) westelijke rijbaan; 

20 juni tot 18 juli start bij 
huisnummers 
139 t/m 145

 Overige werkzaamheden, 
diverse plaatsen:
regulier onderhoud aan groen, 
zoals schoffelen, maaien en 
randsnoei van heesterbeplan-
tingen; doorlopend1 2

3

Laatste oproep vaartuig
Handhaving en gemeente hebben op 
meerdere manieren geprobeerd con-
tact te leggen met de eigenaar van 
het scheepje op de foto. Dat is niet 
gelukt. 

Op 24 maart verwijderden we het 
vaartuig en nu het ruim 13 weken op-
geslagen is geweest, mogen we het 
volgens de wet verkopen of vernieti-
gen. Dat doen we vrijdag 15 juli. Hier-
bij roepen we voor de laatste maal 
de rechtmatige eigenaar op contact 
met ons op te nemen via 

melding@ambachtveilig.nl en 14 078.
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Burgemeester Jan Heijkoop maakte 
tijdens de gemeenteraadsvergade-
ring van 4 juli bekend dat hij zijn 
taken als burgemeester van Hendrik-
Ido-Ambacht op 1 december van dit 
jaar neerlegt.

Jan Heijkoop, 69 jaar, is ruim 10 jaar 
burgemeester van onze gemeente. 
In Nederland moeten burgemeesters 
hun taken neerleggen als zij 70 jaar 
zijn. Jan: “Ik heb eerder al gedacht 
aan stoppen, maar werd gevraagd te 
blijven tot na de verkiezingen en het 
installeren van de nieuwe gemeente-
raad. Dat doe ik dus tot 1 december. 
Ik heb het hier naar mijn zin.” 

Procedure
Na het zomerreces gaan de fractie-

voorzitters met Commissaris van de 
Koning Jaap Smit in gesprek over hoe 
voor onze gemeente het best een 
nieuwe burgemeester gevonden kan 
worden en wie tijdelijk burgemeester 
is na het vertrek van Jan Heijkoop.

In Hendrik-Ido-Ambacht vormen de 
SGP-ChristenUnie, Gemeente Belan-
gen, VVD en CDA de komende vier 
jaar samen met de burgemeester het 
college

Deze samenwerking kwam tot stand 
na een intensieve periode van ver-
kenning en formatie. De partijen 
hebben aangegeven met vertrouwen 
de samenwerking aan te gaan.

Maandag 4 juli werden tijdens de 
raadsvergadering André Flach, Ralph 
Lafleur, Jauharina Oelfke - ten Sel-
dam en Steven van Die beëdigd 
voor collegeperiode 2022-2026.

De coalitie overhandigde tijdens de 
raadsvergadering ook het coalitie-
programma met de titel ‘Samen voor 
Ambacht’ aan de raad. De inhoude-
lijke bespreking van het coalitiepro-
gramma vindt plaats in de eerste 
gemeenteraadsvergadering na het 
zomerreces.

Het coalitieprogramma vindt u op 
www.h-i-ambacht.nl/SamenVoorAm-
bacht.

Foto: Anke Bot

Burgemeester stopt 
1 december

Vier wethouders beëdigd

https://www.h-i-ambacht.nl/SamenVoorAmbacht



