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Hi5Ambacht biedt kinderen
vakantieplezier
Zes weken lang leren, spelen en ervaren
Je zult maar kind zijn in Ambacht.
Dan ben je de koning te rijk deze zomer. Als in een snoepwinkel kunnen
kinderen zes weken lang kiezen uit
workshops, wedstrijden en heel veel
andere activiteiten van Hi5 Ambacht.
Wendy Dubois en haar zes collega’s
verzorgen samen met lokale partners
een uitgebreid zomerprogramma. Ze
maken daarbij gebruik van Cascade,
het Baxhuis, het Jeugdspeelpark
en bezoeken het Sandelingenpark
en de Crezéepolder. Wendy Dubois
somt op: “Een theaterweek, de alles-op-rolletjesweek, de natuurweek,
een restaurantweek, de lekker in
beweging week, en als afsluiter de
staycationweek.”

je een band moet plakken. Bij de
fietsroute van 10 km leerden ze om
het laatste stukje nog even door te
zetten. In de theaterweek leerden ze
grimeren en hoe je het beste voor
een camera staat. Maar naast het
educatieve aspect willen we kinderen ook ervaringen meegeven. Bijvoorbeeld hoe het is om naar een
theatervoorstelling te gaan. Dat is
niet voor elk kind weggelegd.”
Aanbod voor alle kinderen
Door corona blijven meer mensen
thuis in de vakantieperiode. Ook
zijn er nog genoeg gezinnen die om
allerlei redenen niet op vakantie
kunnen. Of waar geen middelen zijn
om uitstapjes te maken. Juist voor
die kinderen is het gratis zomeraanbod van Hi5Ambacht een uitkomst.
Wendy:” Alle kinderen genieten met
volle teugen van de activiteiten, die
blije koppies, daar doen we het allemaal voor!”

Ervaringen meegeven
“We hebben een afwisselend programma met aanbod voor alle leeftijden en met voor elk wat wils”,
vervolgt Wendy. “Elke week zijn er
‘gewoon leuke’ activiteiten, maar
er zijn ook activiteiten waarbij de Kijk voor het volledige programma
kinderen echt iets leren. Zo leerden op: www.hi5ambacht.nl.
ze in de alles-op-rolletjesweek hoe

Beperkte vaarsnelheid op
de Waal
ook vogels met nesten worden hierdoor overspoeld of verjaagd. De politie surveilleert regelmatig en grijpt
in waar nodig. Gaan uw kinderen er
met de boot op uit? Vertel hen wat
de regels en boetes zijn bij te hard
varen. Als iedereen zich houdt aan de
Te snel varen brengt namelijk vei- maximum vaarsnelheid, blijft recreëligheidsrisico’s met zich mee, zoals ren fijn en veilig voor mens en dier.
schade aan boten en oevers, maar Hartelijk dank voor uw medewerking!
De Waal is een prachtige plek om te
recreëren. Bij mooi weer trekken veel
mensen er met de boot op uit. Dan is
het goed om te weten dat op de Waal
een beperkte vaarsnelheid geldt van
maximaal 6 km per uur.

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

Werk in de wijk
1

Om 20.00 uur
Commissie WOS
Online te volgen
Om 20.00 uur
Commissie RZ De Volgerlanden
Online te volgen
Om 20.00 uur
Commissie ABA Financiën
Online te volgen

2

Inrichten Waterbusplein,
tot voorjaar 2022

3

Werkzaamheden Van Assendelftgaarde en de Halfweg,
project Kruiswiel fase 3,
tot 2e week oktober 2021

4

Warmoeziershof; bestratingswerkzaamheden;
tot eind oktober 2021; de
werkzaamheden worden
gefaseerd uitgevoerd en de
woningen zijn bereikbaar met
loopschotten.

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook

YouTube

Twitter

Instagram

5

Collecte
Er zijn deze week geen
collectes.

Het echtpaar Vosbergen-Reyes Alcantara was op 3 augustus vijftig jaar
getrouwd. Burgemeester Jan Heijkoop heeft hen op deze dag persoonlijk
gefeliciteerd met hun gouden huwelijk.

Ambachtsezoom: bouw- en
woonrijp maken toekomstig
bedrijvenpark.
Eind december 2021.

Afsluiting rotonde
Antoniuslaan;
tot 1 september 2021; afgesloten voor alle verkeer; bebording ter plaatse aanwezig;
omleidingsroute voor de bus
wordt aangegeven; halte Hoge
Kade wordt verplaatst.

•

•

•

•
•

Overige werkzaamheden,
op diverse plaatsen:
Veegwagen, maaien en
schoffelen in hele gemeente,
doorlopend;
Controle en snoei van alle
bomen: april 2021 - oktober
2022;
Diverse locaties - rijdende
afzetting van GKB in verband
met snoeiwerkzaamheden t/m
september;
De Laantjes, woonrijpmakent/m december 2021;
De Straatjes, bouwrijpmaken
t/m december 2021;

Officiële publicaties
Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure en hogere grenswaarden geluid
Voor de functiewijziging van het Ten behoeve van de voorgenomen
perceel Dorpsstraat 62 van horeca bouw van de woningen is vooraf
een akoestisch onderzoek uitgevoerd
naar 3 woningen.
ter bepaling van de geluidbelasting
Ontwerpbesluit hogere waarde geluid op de gevels van de geprojecteerde
woning.
woningen Dorpsstraat 62
Tevens maakt het college bekend
dat zij op grond van artikel 3.4 Daarbij is vastgesteld dat de
van Algemene wet bestuursrecht voorkeursgrenswaarde van 48 dB
wegverkeerslawaai
wordt
(Awb) en artikel 110 van de Wet voor
geluidhinder (Wgh) van plan zijn overschreden op de gevels van 2 van
Activiteit:
- Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a hogere grenswaarden geluid te de 3 nieuwe woningen als gevolg van
verlenen voor 2 nieuwe woningen wegverkeer op de Sandelingenstraat.
Wabo)
- Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 aan de Dorpsstraat 62, in gebouw De Door het college is besloten om
hogere grenswaarden te verlenen
Landbouw.
onder c Wabo)
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
maken bekend dat zij in het kader
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (met gebruikmaking
van artikel 2.12, lid 1, onder a,
onder 3° Wabo) voornemens zijn
vergunning te verlenen voor de
volgende activiteiten:

tot respectievelijk 54 dB voor de 2 Zienswijze indienen
woningen.
Tijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder zowel schriftelijk
Stukken inzien
als mondeling een zienswijze geven
De aanvraag, de ontwerpbeschikking over het ontwerpplan. Schriftelijke
en de bijbehorende stukken liggen 6 reacties kunt u sturen aan het college
weken ter inzage vanaf 12 augustus van burgemeester en wethouders
2021
van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus
34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht.
Het planidentificatie nummer is:
Voor het geven van een mondelinge
NL.IMRO.0531.pb24Dorpsstraat62-2001 reactie kunt u een afspraak maken met
U kunt de stukken inzien op
de behandelend ambtenaar de heer
www.ruimtelijkeplannen.nl
Guliner via a.guliner2@h-i-ambacht.nl
Op de gemeentelijke website
http://bit.ly/bouwplanHIA

Gaan uw buren verbouwen? 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. Hieronder leest u een verkorte versie. Surf voor alle informatie over uw eigen buurt naar https://overuwbuurt.overheid.nl. Ontvang tevens berichten via de
e-mailservice of de app. Hebt u al een abonnement Berichten over uw buurt op Overheid.nl met de optie straal ‘Hele Gemeente’? Lees dan even verder.
Op 1 juli is de locatie van publicaties op een andere manier vastgelegd. Daardoor ontvangt u sinds 1 juli mogelijk niet meer alle publicaties via de optie straal ‘Hele gemeente’.
Abonnementen met een straal in meters werken wel. Wij raden u aan om te controleren of u publicaties hebt gemist en om uw abonnement aan te passen. Ga via zoek.officielebekendmakingen.nl
na of u eventueel publicaties over de afgelopen periode hebt gemist. Uw abonnement kunt u aanpassen door ‘Hele gemeente’ te vervangen door de grootst mogelijke straal: 3000 meter.
Onze excuses voor dit ongemak, we werken aan een oplossing voor dit probleem.
Verleende besluiten APV en bijzondere wetten**
Gehele gemeente, jaarlijks collecteren ten bate van Kerk in Actie | Citroengaarde 15, organiseren van een straatfeest

Besluit verlenging beslistermijn**
Dreef 24, plaatsen van zonnepanelen aan de zijgevel | Veersedijk nabij nummer 2, herinrichting Havenhoofd aan de Waal

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning*
ERP Trading B.V., Melding Wet Milieu beheer | De Noorden 2, bouwen van een woning met
bijgebouw | De Noorden 4, bouwen van een woning met bijgebouw | Rijksstraatweg 42A-2,
bouwen kelder | Rijksstraatweg 42D, bouwen woning en paardenbak en inrichten terrein |
Zeis 2 en 4, samenvoegen 2 appartementen bouwnummer 1 en 2

Verkeersbesluiten
Elektrisch oplaadpunt aan de Aelbert Cuyplaan, ter hoogte van de Ferdinand Bolstraat 9 | Elektrisch oplaadpunt aan de Aelbert Cuyplaan 71 | Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de
Hooftwijk 41 | Elektrisch oplaadpunt aan de Bekestein 46 | Elektrisch oplaadpunt aan de Hark 16.

Verleende omgevingsvergunningen**
Hark 145, bouwen woning | Hooftlaantje 132, plaatsen dakkapel / rechterzijdakvlak |
Noordeinde nabij 49, realiseren nieuwe kadeconstructie met fundering tbv historische
havenkraan | Rijksstraatweg 42 b e.o., werkzaamheden of werkzaamheden m.b.t. bouwrijp
maken terrein | Tesselschadestraat 26-162, realiseren nieuwe lift en aanpassen entree

Colofon

POSTADRES
Postbus 34
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht
14 078
gemeente@h-i-ambacht.nl
www.h-i-ambacht.nl

* 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.

GEMEENTEWINKEL
Afspraak maken? Kijk op: www.h-i-ambacht.nl

INLOOPPUNTEN
(zie www.sophia.nl voor openingstijden)

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE
www.fixi.nl
Bij spoed, ook buiten kantoortijden (078) 770 8100

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam
• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam
• Tromplaan 49, sociaal wijkteam

