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De stand van Ambacht in coronatijd
We zitten middenin de versoepeling
van de coronaregels. Wat vinden
de Ambachters daarvan? En hoe
gaan ze ermee om? Pen en papier
in de aanslag voor een paar korte
gesprekken met willekeurige Ambachters.

wat het virus met een mens kan
doen. Maar niet iedereen houdt zich
aan de regels en dat maakt me wel
eens verdrietig en boos. Dan zou ik
iemand wel willen toeschreeuwen:
graag anderhalve meter afstand ja!”
Jacqueline (57) in winkelcentrum
De Reeweg
“Je hoort een hoop gemopper om je
heen over wat de politiek ons voorschrijft. We mogen dit niet meer en
we mogen dat niet meer. Maar dan
denk ik: we hebben zo veel hier in

Romy (39) op de markt
“Je merkt dat steeds meer mensen
naar buiten gaan. Zeker op dagen
dat het lekker warm is. Maar ik ben
nog steeds erg voorzichtig, temeer
omdat ik van dichtbij heb gezien

van zo’n lockdown. Ik heb mijn conditie een beetje op peil gehouden
met hardlopen, maar dat rennen
is eigenlijk niets voor mij. Het was
even wennen op de tennisbaan,
maar toen ik mijn maat met 6-2 en
6-1 van de baan had geveegd, wist
ik dat ik het nog kon, haha. Nu de
Esmee (9) voor de
terrasjes weer open zijn, ga ik dat
Willem de Zwijgerschool
“Rutte doet het goed, want hij moet vieren.”
aan heel veel denken. Ik kijk altijd
met papa en mama wanneer hij op
televisie is. Op school praten we
er ook over. Wel een beetje stom
dat we zo ver van elkaar af zitten
in de klas. Ik denk dat het virus wel
weggaat. Dan is alles weer normaal.
Maar misschien moeten we wel alLeny (83) op een bankje voor
tijd 1,5 meter van elkaar blijven. Dat
het gemeentehuis
“Wat ontzettend fijn dat ik weer zou ik wel heel rot vinden.”
even naar buiten mag, en weet je:
gisteren heb ik mijn kleinkinderen Remco (23) bij Sportpark Schildman
van dichtbij gezien. Uiteraard op “Heerlijk om weer te kunnen tennisde juiste afstand. Ik heb er wel een sen, want ik werd wel een beetje lui
Nederland, koester alle dingen die
nog wel kunnen! Er is nog veel vrijheid over hoor. Natuurlijk heb ik oog
voor de situatie in verpleeghuizen,
tegelijkertijd vind ik dat we ons verstand moeten blijven gebruiken.”

traantje om gelaten en tegelijkertijd was ik zo blij. Ik hoorde dat ik
binnenkort meer mensen mag zien,
alleen nog niet aanraken. Dat vind
ik zo moeilijk, maar ik ben blij met
ieder stapje vooruit.”

Nieuwe noodverordening
sinds maandag 1 juni

Online bouwstart in
De Volgerlanden

Sinds maandag 1 juni is een aantal
regels versoepeld. Om deze regels te
kunnen handhaven geldt een aangepaste noodverordening. Hiermee vervalt de noodverordening van maandag
11 mei. Enkele veranderingen zijn:

Voor het gebied De Vier Dorpjes in
De Volgerlanden was wethouder André Flach online live te zien tijdens
de start van de bouw van het eerste
project in dit gebied.

Onderwijs start weer op
Scholen voor voortgezet onderwijs
zijn vanaf dinsdag 2 juni weer open.
Basisscholen gaan maandag 8 juni
weer volledig open. Vanaf maandag 15 juni zijn onderwijsactiviteiten op locatie voor het middelbaar
beroepsonderwijs en het hoger onderwijs weer gedeeltelijk mogelijk,
zodat examens, tentamens, toetsen,
praktijk(gericht)onderwijs en begeleiding van kwetsbare studenten op
de onderwijsinstelling weer mogelijk
zijn, voor zover dit online niet kan.

Halen en brengen van kinderen
Houd alstublieft ook bij het wegbrengen en ophalen van uw kinderen bij de
school voldoende afstand van elkaar!
Afstand houden bij sporten/bewegen
jongeren 13 t/m 18 jaar
Jongeren van 13 tot en met 18 jaar
die georganiseerd en begeleid door
sportverenigingen of professionals
buiten sporten en bewegen, hoeven
geen 1,5 meter afstand tot elkaar te
houden.

Livegang
Normaal start een project feestelijk
op de bouwplaats, maar door de
coronamaatregelen is dat nu niet
mogelijk. Ontwikkelaar Blauwhoed
zorgde voor een online alternatief.
Via een livegang op YouTube waren
de toespraken van Anton Schalken
U vindt de noodverordening op www. van Blauwhoed, wethouder André
zhzveilig.nl/algemeen/noodverorde- Flach en Niels Doodeman van Ballast
ning. Extra informatie over de nieuwe
noodverordening vindt u op www.
zhzveilig.nl/algemeen/veelgesteldevragen-noodverordening-per-1-juni/.

Nedam West te volgen.
Uniek moment
Wethouder Flach vertelde dat deze
start bouw een uniek moment is.
“Het is de eerste keer dat we in
Hendrik-Ido-Ambacht een start bouw
online vieren. Mooi dat het op deze
manier mogelijk is. Daarnaast zijn de
kopers van dit project straks de eerste bewoners van De Vier Dorpjes.
Ook een uniek moment!” Na de toespraken werd er samen, op de bouw
en vanuit de huiskamers, feestelijk
geproost met prosecco, die de kopers thuis hadden ontvangen.

Openingstijden
Burgerzaken

Agenda
Onderstaand evenement gaat
niet door:
29 augustus Zomerparkdag

Meer informatie op
www.h-i-ambacht.nl/corona

Collecte
Landelijke collectes opgeschort

De balies van Burgerzaken zijn weer
open op de gebruikelijke dagen en
tijden. Om ervoor te zorgen dat het
niet te druk wordt in de hal, kunt u
alleen op afspraak terecht.
De openingstijden zijn: maandag
en woensdag: 14.00 - 19.30 uur en
dinsdag, donderdag en vrijdag:
09.00 - 12.00 uur. Kijk voor meer
informatie op: www.h-i-ambacht.nl.

Verderop in De Brug
gaan burgemeester en
wethouders in op de
stand van Ambacht in
coronatijd.

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook
Twitter

Via YouTube was wethouder André Flach live te volgen tijdens de start van
de bouw van het eerste project van De Vier Dorpjes in De Volgerlanden.

YouTube
Instagram

@gemeentehia
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Regels van het openbaar vervoer

Werk in de wijk

Qbuzz gaat weer vaker rijden. Sinds
2 juni geldt er een zo compleet mogelijke dienstverlening. De oproep
blijft om zoveel mogelijk thuis te
werken en drukte te mijden.
Door de capaciteit van het vervoer
te verhogen kunnen mensen met een
vitaal beroep of mensen die om een
andere reden moeten reizen, het OV
blijven gebruiken. Er gelden in het
algemeen wel bepaalde coronamaatregels:
- Reis alleen als dat echt nodig is en
als u geen ander vervoer hebt.
- Gebruik een mondkapje
(verplicht vanaf 13 jaar).
- Zet het mondkapje op voor
u instapt.
- Houd voldoende bij het in- en
uitstappen.
- Reis zoveel mogelijk buiten de spits.

1

De regels op de haltes en de stations
zijn:
- Houd 1,5 meter afstand.
- Houd zoveel mogelijk rechts.
- Raak zo weinig mogelijk aan
- Houd 4 treden afstand op
roltrappen.
- Houd 5 tegels afstand op
een halte of perron.
Kijk op www.qbuzz.nl/dmg/coronavirus
voor meer informatie en veelgestelde
vragen.

Hoge Kade; afronding
werkzaamheden nieuwbouw
zwembad ‘De Louwert’;
tot eind mei 2020

•

2

Ambachtsezoom: bouwrijp ma- •
ken toekomstig bedrijvenpark;
tot eind december 2020

3

De Raadtweg/Van Kijfhoekstraat, werkzaamheden rioolreconstructie wijk Kruiswiel
fase 2;
tot en met woensdag
16 september 2020

Overige werkzaamheden,
op diverse plaatsen:
Veegwagen, maaien en
schoffelen in hele gemeente,
doorlopend;
Controle en snoei van alle
bomen: februari 2020 - eind
2022

Officiële publicaties
Kennisgevingen
Z-20-368379
Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide procedure
2020 voor een oprichtingsvergunning. De aanvraag betreft de inrichting gelegen aan de Noordeinde 121
te Hendrik-Ido-Ambacht.

van de coronamaatregelen gelden
aangepaste openingstijden. Raadpleeg de website www.h-i-ambacht.nl
voor de actuele openingstijden.

De ontwerpbeschikking en andere ter
zake zijnde stukken liggen van 4 juni
2020 tot en met 16 juli 2020 ter inzage in de informatieruimte van het geDe aanvraag voor de omgevingsver- meentehuis, Weteringsingel 1 te Hengunning is ontvangen op 3 februari drik-Ido-Ambacht. Let op! Als gevolg

Zienswijze
Vanaf de dag van de ter inzage legging kan een ieder gedurende zes
weken schriftelijke of mondelinge
zienswijzen inbrengen bij burgemeester en wethouders van Hen-

Het college van burgemeester en
wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht maakt bekend dat zij, in het
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voornemens
zijn een omgevingsvergunning aan
Groeneveldt Marine Construction B.V.
te verlenen.

drik-Ido-Ambacht, namens dezen
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht. De
zienswijzen moeten betrekking hebben op de toegevoegde of gewijzigde voorschriften.
Voor het naar voren brengen van
mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de behandelend
ambtenaar (de heer Remmerswaal,

telefoonnummer 078 - 770 85 85).
Van mondeling naar voren gebrachte
zienswijzen wordt een verslag gemaakt.
Wij maken u erop attent dat u
slechts beroep tegen de uiteindelijke
beschikking kan indienen als ook
een zienswijze is ingebracht tegen
de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten
Verleende besluiten**
Adres

Omschrijving

Datum activiteit

Datum bekendmaking

Vrouwgelenweg 92

Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV

31 oktober 2019 tot 31 december 2020

3 juni 2020

Officiële publicaties
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Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Brasem 10

plaatsen dakkapel/voorzijde

bouwen

25 mei 2020

Hark 143

bouwen woning

bouwen, planologisch afwijken

25 mei 2020

Julianasingel 4

wijzigen en vergroten van de woning

bouwen

27 mei 2020

kade natuureiland Spohiapolder

herstelmaatregelen kade

aanleggen

14 mei 2020

Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Reeweg 102

realiseren nokverhoging, dakkapel/voorzijde

bouwen

25 mei 2020

Van Renesseborch 55

plaatsen dakkapel/voorzijde

bouwen

29 mei 2020

nabij Onderdijkse Rijweg 452

bouw fiets- en voetgangersbrug

bouwen, planologsch afwijken

27 mei 2020

Soeteliefskamp 22

plaatsen dakkapel/voorzijde

bouwen

29 mei 2020

Activiteit

Datum bekendmaking

Besluit buiten behandeling laten
Adres

Omschrijving

Fonteinkruid 45

bouwen overkapping/pergola		

25 mei 2020

*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) op 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.

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

INLOOPPUNTEN
(zie www.sophia.nl voor openingstijden)

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE
www.h-i-ambacht.nl/meldpunt
Bij spoed, ook buiten kantoortijden (078) 770 8100

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

