
@gemeentehia woensdag 9 november 2022

De wintertijd is ingegaan, de dagen 
worden korter. ‘s Middags is het al 
vroeg donker. En nog even of we 
gaan in het donker naar school of 
naar het werk. Juist in deze donkere 
periode zijn fietsers, maar ook voet-
gangers, extra kwetsbaar in het ver-
keer. Help ongelukken voorkomen: 
zorg dat u zichtbaar bent, let goed 
op en houd rekening met elkaar. 

Goede zichtbaarheid in het donker is 
heel belangrijk. Laat u de hond uit? 
Draag een reflecterend hesje over 
uw jas of gebruik een reflecterende 
armband. Stapt u op de fiets? Zet 
uw licht aan! Ter herinnering zijn op 
populaire fietsroutes en bij scholen, 
winkelcentra en sportlocaties met 
krijtverf markeringen op het fietspad 
gespoten. 

Houd rekening met elkaar
Een veiliger verkeer begint met oog 
hebben voor en rekening houden 
met elkaar. Komt u bij een kruising, 
matig uw snelheid (ook als fietser!) 
en zoek oogcontact met de ander. 
Blijf goed uitkijken, ook al hebt u 
voorrang. En weet u niet zeker wie 
er voorrang heeft, gééf dan voor-
rang. 

Verkeerveiligheidsacties 
bij de scholen
Kinderen moeten veilig naar school 
kunnen. Daarom organiseert de ge-
meente samen met scholen en de 
wijkagent regelmatig verkeersveilig-
heidsacties. Met borden, ‘duimpjes’ 
en flyers wijzen leerlingen en bege-
leiders ouders op veilig verkeersge-
drag en afgesproken routes in de 
directe omgeving van school.

Wat te doen met bladeren 
en tuingroen?

Vorige week vond een verkeersveiligheidsactie plaats bij het scholencluster in De Volgerlanden. Samen met wet-
houder Jauharina Oelfke-ten Seldam (Mobiliteit) vroegen leerlingen van SOL De Watervlinder, de Klimboom en 
kindcentrum De Wijngaard aandacht voor verkeersveilig gedrag en afgesproken rijroutes.

De herfst is begonnen. Bomen ver-
liezen hun blad en de tuin wordt 
winterklaar gemaakt. Maar geval-
len bladeren geven soms overlast in 
straten. En waar laat u uw tuin- en 
snoeiafval?  

De gemeente ruimt alleen blad op 
dat op wegen en fietspaden ligt. Op 
gazons en in plantsoenen doen we 
dit niet. Op plekken waar bomen 
staan die veel blad verliezen, zijn 
bladkorven geplaatst. Hierin kunt u 
blad verzamelen.

Bladeren in de bladkorf
De bladkorven worden regelmatig 
geleegd. Het blad wordt omgezet in 
compost. Deze compost gebruiken 
we weer in onze plantsoenen. Dit kan 
enkel als er alléén blad in de blad-
korven zit. Gooi daarom alleen blade-
ren van (gemeentelijke) bomen in de 
bladkorven. 

Omdat boomsoorten in verschillende 
periodes hun blad laten vallen, ver-
plaatsen we sommige bladkorven 
met de tijd. Aan het eind van de 
herfst, begin van de winter worden 
de korven weer weggehaald.

Tuin- en snoeiafval bij het GFT
Tuin- en snoeiafval, zoals gesnoeide 
takken of gerooide struiken, horen 
bij het GFT-afval. Tuinafval dat gro-
ter is dan de vulopening van de on-
dergrondse container – zoals lange 
takken – veroorzaken storing. Help 
storingen voorkomen en maak uw 
tuinafval klein. 

Grof tuinafval naar de Milieustraat
Grond en graszoden vallen onder 
‘grof tuinafval’. Grof tuinafval moet 
naar de Milieustraat Noordpol-
der. Kijk voor meer informatie op  
hvcgroep.nl/afvalbrengstation.

Zorg dat u zichtbaar bent 

Leen een warmtebeeld- 
camera en ontdek het lek! 

Vraag het mantelzorg- 
compliment aan!

Bent u benieuwd waar uw woning 
kou en/of warmte lekt? Welke leidin-
gen wel wat isolatie kunnen gebrui-
ken? Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 
stelt twee warmtebeeldcamera’s be-
schikbaar die u kunt lenen. U kunt de 
warmtebeeldcamera FLIR ONE PRO 
afhalen bij de Bibliotheek in Cascade.

Ontdek het lek en kom in actie
De warmtebeeldcamera klikt u ge-
makkelijk op uw smartphone. U krijgt 
direct op beeld te zien waar de lekka-
ges zitten. Zo weet u waar u eventu-
eel maatregelen kunt nemen, bijvoor-
beeld met behulp van tocht-strips, 
radiatorfolie en leidingisolatie. Dat 
scheelt geld op de energierekening, 
brengt meer comfort, zorgt voor be-
tere geluidsisolatie en is goed voor 
het milieu!

Meer informatie
Wilt u de camera lenen? Vraag ernaar 
bij de hoofdbalie in de bibliotheek. U 
betaalt een borg van € 50. Dit bedrag 
krijgt u weer terug als u de camera 
schadevrij inlevert. Meer informa-
tie over de voorwaarden vindt u op  
h-i-ambacht.nl/warmtebeeldcamera.

Mantelzorgers bieden belangrijke 
praktische hulp en emotionele steun. 
Als blijk van waardering kunnen zij 
daarom ook dit jaar een mantelzorg-
compliment aanvragen.

Het mantelzorgcompliment gaat voor 
volwassenen om een VVV Cadeau-

kaart van € 100. Voor jonge mantel-
zorgers tussen de 8 en 18 jaar is een 
VVV Cadeaukaart van € 25 beschik-
baar.
Vraag het mantelzorgcompliment vóór 
1 december aan via de website van de 
gemeente of via MEE mantelzorg: www. 
meemantelzorg.nl/hendrik-ido-ambacht.

Veilig in het verkeer tijdens de donkere periode

10 n
o

v Om 19.00 uur 
Begrotingsraad

21 n
o

v Om 20.00 uur
Cie WOS

19 n
o

v Intocht Sinterklaas
Noordkade

22 n
o

v Om 20.00 uur 
Cie RZ/De Volgerlanden

23 n
o

v Om 20.00 uur
Cie ABA/Financiën

07 d
ec

Om 20.00 uur 
Raadsvergadering

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
Stichting Het Gehandicapte Kind
van 14 t/m 19 november 2022

Werk in de wijk

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

  
 Inrichten Waterbusplein, tot en 
met december 2022

 Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

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

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

• vervangen zuilen ondergrond-
se 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

• het rooien van groen in het 
groenvakje bij winkelcentrum 
de Schoof inclusief 4 bomen 
(niet vergunningsplichtig); 17 
oktober tot 28 november (zie 
ook de website)
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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

• 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.

Officiële publicaties

Verleende besluiten APV en bijzondere wetten**
Stoelenmatter, het leggen van een huisaansluiting door Oasen NV | Waelneslaan, het aan 
elkaar moffen van een 50 kV verbinding door Visser en Smit Hanab BV | Reeweg, het maken 
van een huisaansluiting door D en G Infratechniek BV | Natuursteenweg, het leggen van 
2  laagspanningskabels en 1 te maken persing door Stedin Netten BV | Kringloopweg, het 
leggen/verwijderen van laagspanningskabels, 2 te maken persingen door Stedin Netten BV | 
Bezembinder, het leggen van leidingen door Stedin Netten BV.

Nieuwe aanvragen*
Hooftlaantje 92, wijzigen garagedeur in vast gevelkozijn |Kerkstraat 28, plaatsen 
buitenverblijf |   Reeweg 56, realiseren uitbreiding.

Besluit tot weigering omgevingsvergunning **
Lindestraat 5, maken uitweg.

Verleende omgevingsvergunningen**
Dorpsstraat 134 A, plaatsen dakkapel / voordakvlak | Duizendschoon 27, plaatsen dakkapel 
/ voordakvlak |Reeweg 59, maken uitweg | Schildmanstraat 16, plaatsen dakkapel / 
voordakvlak | Voorn 13,  plaatsen dakkapel / voordakvlak.

Besluit verlenging beslistermijn**
Oordenweg 12, bouwen tuinkamer bij woning.

* 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.
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Veel kinderen gymmen en sporten 
graag. En ze groeien snel. Voordat 
je het weet zijn ze toen aan een 
grotere maat. Hi5Ambacht geeft – in 
samenwerking met Stichting Cas-
cade en de gemeente Hendrik-Ido-
Ambacht – kindersportkleding een 
sportief tweede leven. Helpt u mee? 
In De Ridderhal, De Sophiahal en 
bij Cascade staan speciale inzamel-
bakken. Hier kunt u schone en hele 

kindersportkleding, sportschoenen 
en accessoires zoals gymtassen en 
scheenbeschermers (geen bidons), 
inleveren. In januari 2023 kunnen 
Ambachtse kinderen uit de ingeza-
melde spullen één gratis set sport-
kleding, sportschoenen + accessoire 
uitzoeken. Kleding die overblijft 
wordt geschonken aan een goed 
doel.

Op zaterdag 19 november komt Sin-
terklaas aan in Hendrik-Ido-Ambacht. 
Dit jaar wordt hij weer zoals vanouds 
door burgemeester Jan Heijkoop om 
09.45 uur ontvangen aan De Noord-
kade. Na de ontvangst vertrekt de 

Sint rond 10.30 uur voor een rit langs 
de winkelcentra. Voor meer informa-
tie kunt u terecht op de facebook-
pagina van het Sinterklaascomité: 
facebook.com/sinterklaashia. 

Sinds vorige week is Hendrik-Ido-Ambacht een icoon rijker. De havenkraan die jarenlang dienst deed voor scheeps-
sloperij Arie Rijsdijk-Boss & Zonen, het latere Arbez, werd op de Noordkade geplaatst. Daar herinnert de kraan aan de 
maritieme bedrijvigheid in de vorige eeuw op de oevers van de Noord en de Rietbaan. Vele Ambachters verdienden 
daarmee hun brood. Wie nu met de waterbus van of naar Ambacht reist, kan niet om de kraan heen... maar loopt 
of fietst er onderdoor.  
Foto: Richard van Hoek i.o.v gemeente Hendrik-ido-Ambacht

Inzamelactie kindersport- 
kleding Hi5Ambacht

Intocht Sinterklaas


