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Zes Koninklijke onderscheidingen uitgereikt
Zes Ambachtse inwoners kregen
vorige week een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Burgemeester
Jan Heijkoop had hen maandag gebeld en verrast met de mededeling

De heer P. van der Giessen
is een bekend gezicht bij
volleybalvereniging Vollido waar hij sinds de
jaren tachtig actief is als
vrijwilliger in verschillende functies. Voor het CDA
was hij achtereenvolgens
secretaris, raadslid en
wethouder.

dat ze zijn benoemd tot Lid in de bijeenkomst ook dit jaar niet mogelijk. Daarom werd het lintje in klein
Orde van Oranje-Nassau.
gezelschap uitgereikt. Burgemeester
Vanwege de coronamaatregelen Heijkoop: “Deze Ambachters zetten
was een feestelijke gezamenlijke zich al jaren op allerlei gebied vrij-

Mevrouw C.P. Hooglandvan Duijn is ruim 30 jaar
actief als vrijwilliger. Voor
een korfbalvereniging, een
gasthuis en als bestuurslid
en vrijwilligers-coördinator
van het U.V.V. (later de
Blije Borgh vrijwilligers).

De heer M.J. van Namen
wordt onderscheiden voor
zijn jarenlange inzet voor
de Gereformeerde Kerk
Zwijndrecht, het Christelijk
Mannenkoor Excelsior, de
Voedselbank Zwijndrecht
en de Lionsclub Swindregt
Were.

willig in voor de Ambachtse samenleving. Daar ben ik ontzettend trots
op! Deze waardering in de vorm van
een Koninklijke onderscheiding is
dan ook meer dan verdiend!”

De heer D.G. Nugteren zet
zich al twintig jaar vrijwillig in voor onder meer de
Stichting Ambacht Samen,
Stichting Hervormde Jeugdfederatie, Nederlands Hervormde Dorpskerk, Raad
van Toezicht De Blije Borgh
en Stichting Bezoekerscentrum Sophiapolder.

De heer Potters is al decennia actief als vrijwilliger. Hij zette zich in voor
de John F. Kennedyschool
en de Ambachtse Reddingsbrigade. Tegenwoordig is hij nog steeds actief
voor de Biljartvereniging
Schildman en de Ambachtse Filatelistenvereniging.

Toespraak burgemeester Heijkoop 4 mei
Veersedijk. Met familie van een kind,
omgekomen door rondslingerend
Dodenherdenking 2021. Net als wapentuig. Zoals de 8-jarige Arie
vorig jaar onder bijzondere om- Plaisier aan de Achterambachtseweg.
standigheden, anders dan we -nog
altijd- gewend zijn. Oorzaak: het co- Al die mensen die sinds het uitbreronavirus en de maatregelen die ge- ken van de Tweede Wereldoorlog
nomen zijn om verspreiding ervan een groot verdriet moeten dragen
te voorkomen. Beide trekken een hebben één ding gemeen: een oorwissel in onze samenleving , waar logssituatie als oorzaak van hun lijwe onze ogen en oren niet voor mo- den. Lijden dat vaak een heel leven
gedragen wordt.
gen sluiten.
Beste Ambachters,

Maar juist in deze tijden moeten
we de verbinding blijven zoeken.
Daarom meen ik dat het ook met
elkaar goed is om samen oorlogsslachtoffers te blijven herdenken.
Hen op die manier te eren. Immers:
gedeelde smart is halve smart.
Op deze dag, op dit moment leven
we mee met wie een geliefde verloren is in oorlogsomstandigheden.
Met de nabestaanden van een soldaat, gesneuveld in dienst van een
vaderland. Bijvoorbeeld de 19-jarige
Pieter Boomert bij de strijd om de
Brug over de Noord. Met verwanten
van een vriendin, omgekomen door
een verdwaalde kogel. Bijvoorbeeld
de 23-jarige Grietje Baas aan de

begraafplaats Waalhof. Mijn vrouw
en ik leggen de krans namens heel
Hendrik-Ido-Ambacht. En ik hoop
van harte dat dit de laatste maal is
dat we onder deze omstandigheden
onze doden eren. Want ik weet dat
velen hier graag lijfelijk bij hadden
willen zijn. Aan hen wil ik zeggen:
weet dat u goed vertegenwoordigd
bent door deze mensen hier. Dank
ook voor jullie komst,

Eyup Karso en Arend Schumacher
Wat kunnen we tegenover dat lijden van de Oranjevereniging
zetten? In alle eerlijkheid: niets. Wat Veteranen Theo Vellekoop
we wel kunnen doen, is er naast en John Kluter
staan, hen steunen, met hen ‘medelijden’. En ons realiseren dat elders
in de wereld nog dagelijks nieuwe
slachtoffers vallen. Herdenken betekent niet dat we oude wonden
openrijten of pijn, angst en gemis
aanwakkeren. Nee: gedeelde smart
is halve smart, niet dubbele. Ook al
is dat inmiddels lang geleden.
In de doodse stilte straks, verbinden we twee minuten ons lot met
de oorlogsslachtoffers. Tot steun
aan familie, vrienden, collega’s. Ons
medelijden tonen we vandaag ook
door een krans te leggen, hier, op

U kunt de uitgebreide informatie over de verdiensten van deze
dorpsgenoten lezen op
www.h-i-ambacht.nl/KO2021.

Milan de Groot en Noah Tobe,
Monique van der Elst
en Amber Vanlerberghe.
En ik wil dit moment afsluiten met
een oproep. Want hoewel het goed
is om samen de doden te herdenken, vraag ik u ook met klem: Vergeet niet te leven. Vergeet niet samen te leven. Zie om naar elkaar,
geef om elkaar. Vind ook buiten dit
moment een weg om elkaars pijn,
angst en gemis te halveren. En deel
royaal uw vreugde, uw geluk en uw
goedheid met uw naasten.

Burgemeester Heijkoop en zijn vrouw leggen een krans op de begraafplaats Waalhof.

Mevrouw Pusch is al 27
jaar een zeer actieve vrijwilligster. Onder meer als
begeleidster en ziekenverzorgster bij vakantiereizen.
Ook zet zij zich in voor
mensen in hun laatste levensfase. Daarnaast doet
zij o.a. vrijwilligerswerk
voor De Blije Borgh.

Snoeien van
takken
De gemeente is 19 april gestart met
het snoeien van een deel van de bomen in Hendrik-Ido-Ambacht. Door
regelmatig te snoeien blijven de bomen in vorm en krijgt ander groen
meer ruimte en licht. We kijken vooral naar de veiligheid van de bomen.
Denk bijvoorbeeld aan het snoeien
van gebroken takken of dood hout.
Ook de begeleiding van (de groei
van) jonge bomen hoort erbij. Hiermee zorgen we ervoor dat de bomen een belangrijke bijdrage blijven
leveren aan de leefbaarheid binnen
onze gemeente. De snoeiwerkzaamheden lopen door tot september
2021. U vindt de globale planning op
www.h-i-ambacht.nl/groenbeleid.

@gemeentehia
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26

mei
mei

17

Om 20.00 uur
Commissie WOS
Online te volgen
Om 20.00 uur
Commissie RZDe Volgerlanden
Online te volgen

mei

10

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen

mei

Agenda

Om 20.00 uur
Commissie ABAFinanciën
Online te volgen

Meer informatie over de
activiteiten kunt u vinden
op www.h-i-ambacht.nl

Collecte
Stichting Woord en Daad
10 t/m 15 mei 2021

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
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Woordkunstenwedstrijd
Eerste prijs: Merel Janssen
Jij en ik zijn al meer dan 75 jaar vrij
Daarvoor ben ik dankbaar en blij
Alhoewel ik de oorlog nooit heb meegemaakt
hebben de verhalen hierover mij altijd diep geraakt
Zo’n oorlog krijgen we hopelijk niet weer
Want dat willen we echt niet meer
Tot vorig jaar kon je doen en laten wat je wil
Maar door Covid stond alles opeens stil
Oorlog en een pandemie: lijken ze op elkaar?
Niks meer kunnen of mogen is zo zwaar
Tijdens de 2e wereldoorlog duurde dat zelfs 5 jaar
Hopelijk is Covid snel voorbij
en zijn we weer helemaal vrij
Vrij van oorlog, vrij van al het leed
Maar laten we zorgen dat niemand de oorlog ooit vergeet.

Eindelijk vrede
75 jaar geleden, de oorlog is voorbij
Eindelijk een bevrijding
De verschrikkelijke tijd is klaar.
Geen pijn meer, geen schoten, geen doden,
Vrede, eindelijk vrede.
Overal huilende moeders en kinderen,
Nu niet van verdriet, maar van blijheid.
Vrouwen, zoekend naar hun man,
Man, na man, na man na man
Zoekend, naar hun man,
Kinderen die man, na man, na man afzoeken
Zoeken naar de “goede” vader
Maar ook, kinderen die hun vader omhelzen,
Eindelijk vrede, eindelijk vrijheid.
Geen pijn meer, geen schoten
Geen doden. Vrede.
En toch, het verdriet blijft,
Van man na man, na man na man
Die omgekomen zijn,
omgekomen zijn, In een verschrikkelijke oorlog.
Vol pijn, vol verdriet.
Maar toch, Iedereen is blij,
Blij, eindelijk vrede.
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drempelige ondersteuning te vinden. Een maatje is een andere jongere en sluit daardoor goed aan bij
de omgeving en belevingswereld
van de jongere.

maatjes gevormd kan worden.
Maatjes kunnen zich per mail aanmelden:
ambachtstemaatjes@hi5ambacht.nl. Meer informatie is te
vinden op https://www.hi5ambacht.
nl/ambachtse-maatjes/ en op htMaatjes gezocht
tps://jongerenwerkhia.nl/ambachtseOp dit moment wordt druk gezocht maatjes/.
naar maatjes, zodat een team aan

Ambachtsezoom: bouw- en
woonrijp maken toekomstig
bedrijvenpark.
Tot eind december 2021.
Inrichten Waterbusplein:
tot voorjaar 2022.
Van Assendelftgaarde en de
Halfweg: werkzaamheden
project Kruiswiel fase 3:
tot 2e week oktober 2021.
Bongerd, bouw van een toegangsbrug naar de speelweide
langs Sophialaan en realisatie
veilige oversteekplaats; doorgaand verkeer afgesloten ter
hoogte van huisnummers 4-6:
28 april t/m 12 mei; omleiding
met borden.

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Ambachtse Maatjes:
voor en door jongeren

Wat is Ambachtse maatjes?
Ambachtse maatjes is een nieuw
project waarin jongeren in de leeftijd van 10 tot 28 jaar zich kunnen
aanmelden als maatje of als jongere met een hulpvraag. Het project
biedt jongeren de mogelijkheid om
elkaar te helpen. Voor jongeren is
het vaak lastig de juiste en laag-
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Tweede prijs: Monique van der Elst

Sociaal

In Hendrik-Ido-Ambacht is een
nieuw project gestart: ‘Ambachtse
maatjes’. Ambachtse Maatjes is
een project voor en door jongeren,
waarbij de jongeren elkaar gaan
helpen en ondersteunen. Dit project is opgezet door het Jongerenwerk en Hi5Ambacht, in opdracht
van de gemeente.

Werk in de wijk

Overige werkzaamheden,
op diverse plaatsen:
Veegwagen, maaien en
schoffelen in hele gemeente:
doorlopend.
Controle en snoei van alle
bomen: februari 2020 - eind
2022.
Omgeving Burg. Van Akenwijk,
aanbrengen damwanden en
graven watergangen: naar

•

•

•

verwachting eind mei gereed.
Rondom Perenlaantje, aanbrengen drainagesysteem en
viertal gestuurde boringen:
naar verwachting eind mei
gereed.
Werkzaamheden aan diverse
beschoeiingen in de gemeente: loopt door in mei
Het verwijderen van 37
gemeentelijke bomen (vergunningsvrij) op diverse locaties
(voor details http://bit.ly/
bomengemeentehia)
De Volgerlanden-Oost
aanbrengen voorbelasting De
Erfjes (zuid) en de Hofjes: t/m
begin mei
De Laantjes, woonrijpmaken:
tot november 2021
De Straatjes, bouwrijpmaken:
tot november 2021
Stekelbaars / Voorn, aanbrengen van zes extra parkeerplaatsen: 28 april t/m 6 mei
Stekelbaars: aanpassing in
de versmalling bij het Molsysteem: 7 mei t/m 10 mei
Diverse locaties – rijdende
afzetting van GKB in verband
met snoeiwerkzaamheden

Lever uw textiel in
Ieder jaar verdwijnt zo’n tien kilo
textiel bij het restafval. Zonde! Want
we kunnen veel doen met het textiel
dat u gescheiden inlevert.
De meeste kleding is nog goed voor
hergebruik en gaat naar mensen die
zelf niet veel te besteden hebben in
Nederland, Frankrijk, Oost-Europa en
Afrika. Een klein deel van de ingeleverde kleding is niet geschikt voor
hergebruik. Dit wordt verwerkt tot
ondertapijt van vloerbedekkingen,
dekens, handdoeken, gordijnen,
poetsdoeken en nog veel meer. Het
dient als vulling voor dashboards,
matrassen en (auto)stoelen. Katoen
en linnen kunnen we bovendien gebruiken om papier van te maken.

Waar levert u textiel in?
Houd daarom textiel apart en lever
het in bij een van de bovengrondse
containers van Kledinginzameling
Nederland. U kunt hier ook ander
textiel, zoals gordijnen, lakens of
schoenen kwijt. Bekijk alle locaties
op www.h-i-ambacht.nl/afvalinzameling. U maakt er andere mensen blij
mee en u spaart de natuur!
Welk textiel mag niet in de container?
Door goed textiel scheiden hoeven
we minder afval te verbranden en
zijn er minder kostbare grondstoffen
nodig voor nieuwe productie. Alleen
vloerbedekking en zwaar vervuilde,
kapotte of natte kleding kunt u bij
het restafval kwijt. Matrassen en
kussens kunt u naar de milieustraat
brengen.

Officiële publicaties
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Openbare raadsvergadering maandag 10 mei 2021
Op maandag 10 mei vindt een raadsvergadering plaats. Deze digitale
vergadering start om 20.00 uur. U
kunt als publiek de vergadering in
beeld en geluid volgen via onze
website: https://hendrikidoambacht.
raadsinformatie.nl/.
Op de agenda staan de volgende
vaste punten: opening, vaststelling
van de agenda, spreekrecht burgers,
vragenhalfuurtje raadsleden, notulen vorige raadsvergadering, lijst

van ingekomen stukken en eventu- 9.		 Raadsvoorstellen Ruimtelijke
ele mededelingen en de sluiting.
		 Zaken - De Volgerlanden
9.1 H Maatwerkbeleid grondOp grond van de adviezen van de 		 verzet bedrijventerrein
raadscommissies zijn de raadsvoor- 		Ambachtsezoom
stellen onderverdeeld in hamerstukken (H) en debatstukken (D).
U kunt de stukken via de gemeenDe raad behandelt de volgende tesite inzien: www.h-i-ambacht.nl/
voorstellen:
gemeenteraad. In het scherm kunt
8.		 Raadsvoorstellen Welzijn,
u klikken op ‘Vergaderstukken’ in
		 Onderwijs en Sociale Zaken raadsinformatie.
8.1 H Hoofdlijnennotitie sociaal
		domein

Wilt u uw mening geven over een
agendapunt? Maak dan gebruik
van het spreekrecht aan het begin
van de vergadering. Dit dient u ten
minste 48 uur voor aanvang van de
vergadering te melden bij de griffier. De griffier is bereikbaar via
telefoonnummer 14 078 en e-mail
gh.logt@h-i-ambacht.nl. Geef hierbij
uw naam, (mail)adres, telefoonnummer en het onderwerp door waarover u iets wilt zeggen.

Tijdens de vergadering krijgt u maximaal vijf minuten het woord van de
voorzitter. Wanneer er meerdere
insprekers zijn gaat dit in volgorde
van aanmelding. Tenslotte doet de
voorzitter of een lid van de raad
een voorstel voor de behandeling
van uw inbreng. De totale spreektijd bedraagt dertig minuten. Meer
over het spreekrecht kunt u lezen
in de gemeentegids en op de gemeentesite.

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten
Verleende besluiten**
Adres

Omschrijving

Datum activiteit

Datum bekendmaking

Van Valckensteinstraat

het afsluiten van de weg met betrekking tot het uitvoeren van
ANWB Streetwise door de kinderen van de Stadhouder Willem III school

8 juli 2021 tussen 07:00 en 15:00 uur

29 april 2021

Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Isaac Sweerslaan 25

realiseren dakkapel voorzijde

bouwen

8 april 2021

Rijksstraatweg ongenummerd
kavel A

bouwen woning en aanleggen verharding boven gasleiding

bouwen

16 april 2021

Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Aert van Nesstraat 74

maken constructieve doorbraak tussen keuken en woonkamer

bouwen

28 april 2021

Graaf Willemlaan 1A

plaatsen schuur met overkapping

planologisch afwijken

28 april 2021

Besluit verlenging beslistermijn**
Op 29 april 2021 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie Havenkade 8A, ingediend op 12 maart 2021
voor het bouwen van een mantelzorgwoning, te verdagen tot uiterlijk 18 juni 2021.

Besluit verlenging beslistermijn**
Op 29 april 2021 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie Wassenaar van Obdampark 10,
ingediend op 27 februari 2021 voor het maken van twee kleine dakopbouwen en wijzigen van gevels, te verdagen tot uiterlijk 12 juni 2021.

* 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.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

