
Hi5Ambacht

bestaat 5 jaar! 

Dit vieren wij op 
dinsdag 25 april in
de Ridderhal, komt 
u ook? 

Programma:

10.00 - 16.00: inloop met diverse activiteiten, zoals de 
         survivalbaan, mariokart, springkussens, de 
         ontdekhoek en diverse workshops 
         voor jong en (iets) ouder         
10.00 & 10.45: start workshops Capoeira 
11.30 & 12.45: start workshops senioren sport11.30 & 12.45: start workshops senioren sport
12.15: inloop voor partners en genodigden 
12.30: officieel moment door Wethouder van der Giessen
13.15 & 14.00: start workshops Twirl 
14.45 & 15.30: start workshops ouder kind bootcamp  

Voor meer informatie, kijk op www.hi5ambacht.nl

Gemeentenieuws
Woensdag 19 april 2017

Activiteitenkalender

n	 	Woensdag 19 april
 Om 20.00 uur
 Commissie RZ - 
 De Volgerlanden
 Raadzaal gemeentehuis

n	 	Donderdag 20 april
 Om 20.00 uur
 Commissie ABA - Financiën 
 Raadzaal gemeentehuis

n	 	Zaterdag 22 april
 Van 11.00 tot 13.00 uur
 Spreekuur politie
 Politiebureau 
 Weteringsingel 1

n	 	Woensdag 26 april
 Van 19.30 tot 21.30 uur
 Spreekuur politie
 Politiebureau 
 Weteringsingel 1

n	 	Donderdag 27 april
 Hele dag
 Koningsdag
 Activiteiten in de hele 
 gemeente

n	 	Donderdag 4 mei
 19.00 - 21.00 uur
 Dodenherdenking
 Vanaf gemeentehuis

n	 	Maandag 8 mei
 Om 20.00 uur
 Raadsvergadering
 Raadzaal gemeentehuis

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

Ontdek IJsselmonde: uw achtertuin is groter dan u denkt  
Wist u al hoe verrassend geva-
rieerd IJsselmonde is? Eiland 
IJsselmonde, zoals het gebied 
tussen Rotterdam en Dordrecht 
heet, heeft veel meer te bieden 
dan u misschien denkt. Samen 
met enkele lokale ondernemers 
starten een aantal gemeenten, 
waaronder Hendrik-Ido-Ambacht, 
de promotiecampagne Ontdek 
IJsselmonde. 

Verrassend gevarieerd 
Prachtige fiets- en wandelroutes 
door de natuur, kasteeltjes en 
mooie dorpjes vanaf historische 
dijken. Varen, paardrijden, bui-
tenspelen, culinair genieten, cul-
tuursnuiven of lekker uitwaaien 
in het groen. Het zijn een paar 
voorbeelden van wat IJsselmon-
de te bieden heeft.

Gericht op eigen inwoners
“Veel inwoners van onder andere 
Rhoon, Ridderkerk en Hendrik-
Ido-Ambacht weten niet hoe mooi 

en gevarieerd het buitengebied 
in IJsselmonde is. Natuurinstel-
lingen, horecaondernemers en 
gemeenten in dit gebied geloven 
dat het gebied meer bezoekers 
uit de eigen dorpen kan aan-
spreken,” vertelt Hans Wagner, 
burgemeester van de gemeente 
Albrandswaard en voorzitter van 
de Landschapstafel IJsselmonde, 
een samenwerkingsverband van 
meerdere overheden in het ge-
bied en opdrachtgever van de 
campagne. “Zolang de eigen 
inwoners ons groene buitenge-
bied waarderen, kunnen we het 
in stand houden,”licht hij toe. 
“Verder is een groene omgeving 
gezond voor het woonklimaat in 
de gemeenten.”

Laat u verrassen 
Meer informatie, tips en blogs en 
de mogelijkheid uw eigen dagje 
uit samen te stellen vindt u op 
www.ontdekijsselmonde.nl. 

Komt dat vieren! Vijf jaar Hi5Ambacht
Op 25 april 2017 bestaat Hi5Am-
bacht vijf jaar. Dat wordt van 
10.00-16.00 uur gevierd in De 
Ridderhal. Er zijn activiteiten voor 
jong en oud, allemaal gratis!  

Sinds 2012 brengt Hi5 sport en 
cultuur bij Ambachtse kinderen. 
En sinds een jaar ook bij oude-
ren. Tinka Lansbergen is vanaf de 
start betrokken bij Hi5: “Toen we 
begonnen hadden we, net als de 
gemeente, een duidelijk doel voor 
ogen. We wilden zoveel mogelijk 
kinderen kennis laten maken met 
sport en cultuur. Hen nieuwe din-
gen uit laten proberen in een paar 
lessen of in een workshop. Als 
kinderen eenmaal ontdekken wat 
ze leuk vinden, dan gaat de rest 
vaak vanzelf. Er zijn in Hendrik-
Ido-Ambacht zoveel verenigingen 
en stichtingen waar kinderen kun-
nen ‘groeien’.   
 
Of het geworden is zoals ik toen 
dacht? Eigenlijk wel, alleen dan 
groter. Er is veel animo voor onze 
activiteiten en de samenwerking 
met scholen en verenigingen ver-
loopt heel goed. Die samenwer-
king maakt ons gevarieerde aan-
bod mogelijk.” 

Wat bieden jullie zoal? “Als het 
om sport gaat, dan maken we een 

groot verschil in het bewegings-
onderwijs op scholen. We bieden 
onderwijzers professionele onder-
steuning en een programma waar-
in alle facetten van bewegen aan 
bod komen. Zo zorgen we samen 
voor goede gymlessen.”
 
En het culturele aanbod? “Dat is 
er sinds de start van Hi5 in allerlei 
vormen… knutselen, fotograferen, 
kennismaken met kunst, muziek 
maken, filmen enzovoorts. Sinds 
afgelopen najaar hebben we een 
groeiende samenwerking met lo-
kale kunst- en muziek aanbieders. 
Dat levert superleuke workshops 
op nu en in de komende jaren!”

n	Tinka Lansbergen

Op donderdag 27 april 
vieren we  weer Koningsdag in 
Ambacht. Ook dit jaar belooft het 
een feestelijke dag te worden. De 
Oranjevereniging  heeft een mooi 
programma samengesteld.

BreakfastRun 
De BreakfastRun is sinds 2006 niet 
meer weg te denken in Hendrik-
Ido-Ambacht. Dit unieke hard-
loopevenement om 6.00 uur op 
Koningsdag met honderden deel-
nemers, trekt lopers uit alle delen 
van Nederland. Dit jaar vindt de 

BreakfastRun al voor de 12de keer 
plaats. De Oranjevereniging werkt 
samen met Vrienden tegen Kanker 
om deze hardloopwedstrijd te or-
ganiseren. Beide partijen zijn heel 
blij met deze samenwerking. Meer 
schouders kunnen nu dit evene-
ment dragen en er wordt ook nog 
eens een goed doel gesteund, na-
melijk de strijd tegen kanker! U 
kunt kiezen voor een 5 km of een 
10 km prestatieloop. Het parcours 
van 10 km is geijkt, waarmee het 
voor de fanatieke sporter een of-
ficieel parcours is. Reden genoeg 
om de loopschoenen aan te trek-

ken en deel te nemen. Inschrijven 
kan via www.ovhia.nl.
 
Aubade
Om 9.00 uur start de aubade, voor-
afgegaan door een korte opening 
door  burgemeester Jan Heijkoop. 
We sluiten de aubade feestelijk af 
met ballonnen oplaten door de 
kinderen. U bent van harte uitge-
nodigd hierbij aanwezig te zijn op 
het voorplein van het gemeente-
huis, Weteringsingel 1.

Vrijmarkt
Ook dit jaar is er een kindervrij-

markt in winkelcentrum De Schoof 
en winkelcentrum Hoogambacht. 

Kinderen tot 12 jaar kunnen zich 
hiervoor inschrijven bij de winkel 
van Groots en Kleintje Kinderkle-
ding in De Schoof of bij Verhage 
Volgerlanden in Hoogambacht. Het 
is belangrijk om dit tijdig te doen, 
omdat het aantal plaatsen beperkt 
is.

Meer informatie 
Kijk voor het gehele pro-
gramma van Koningsdag op   
www.oranjevereniging-hiambacht.nl. 

Koningsdag in Ambacht 

AFVAL IN DE 
JUISTE BAK

WWW.H-I-AMBACHT.NL/AFVAL



➊	 	Iepengaarde, Wijngaarde en Sophiapromenade; bouwen appar-
tementsgebouw Palissade

 22 februari 2016 – 30 juni 2017

➋   Nijverheidsweg; vervangen riolering vanaf kruising Antonius-
laan-Nijverheidsweg tot halverwege distributiecentrum van PLUS 
(fase 3)

 2 april – 10 mei 2017

➌		  Bestraten voorterrein gemeentehuis 
 16 maart – 20 april 2017

➍	  Herbestrating ventweg en parkeervakken thv Dorpsstraat 128-
132  

 18 april – 12 mei 2017

➎  Watergangen langs driehoek Krommeweg, Sophialaan, Am-
bachtsezoom: baggeren 

 13 april – 21 april 2017  

➏  Kruising Bongerd - Elzengaarde - Bramengaarde: opnieuw  
bestraten

 18 april – 28 april 2017

➐  Vrouwgelenweg tussen Onderdijkse Rijweg en Steur/Zilverreiger: 
plaatsen perceelbruggen

 10 april – 18 april 2017

➑  Ambachtsezoom tussen Krommeweg en rotonde Sophialaan/
Rietlaan: asfalt werkzaamheden

 10 april – 18 april 2017  

 Geheel Hendrik-Ido-Ambacht
• Veegwagen
•  Rioolwerkzaamheden; uitvoeren van lokale reparaties (voorname-

lijk van binnenuit) verspreid over de gemeente; week 10 tot en met 
week 20 2017

•  Herstelwerkzaamheden aan trottoirs en parkeervakken op diverse 
locaties in de wijk Krommeweg; vanaf heden gedurende de eerst-
komende maanden

•  Maaien, schoffelen, hagen knippen c.a. vanaf heden tot oktober 
door de gehele gemeente

• Kolken zuigen week 14 t/m 26 door HVC door de gehele gemeente
• Rooiwerkzaamheden door de gehele gemeente op diverse locaties
• Maaien van de uitzichtlocaties (ruwe gras) in week 17

Kaartgegevens ©2017 Google

Werk in de wijk

Is uw kledingkast al 
klaar voor het voorjaar? 
Opgeruimd staat netjes!
Het is voorjaar en het zonnetje 
begint alweer lekker te schijnen. 
Tijd om weer te gaan genieten van 
zon, zee en strand. Een goed mo-
ment om wellicht ook eens door 
uw kledingkast te gaan?

Textielcontainers Sympany
Kledingstukken en schoenen die 
te klein, te groot, uit de mode, 
kapot of versleten zijn, dit alles 
is welkom in de textielcontainers 
van Sympany. Textiel dat opnieuw 
te dragen is, gaat naar de (inter)
nationale partners van Sympany. 
Textiel dat kapot of versleten is, 
wordt o.a. verwerkt tot bijvoor-
beeld isolatie- en geluiddempend 
materiaal. Ook worden oude jeans 
gerecycled tot nieuwe denimstof. 
Voor al deze innovatieve textielop-
lossingen werkt Sympany samen 
met diverse bedrijven en fashion-
designers.
 
Textiel scheiden
Jaarlijks wordt wereldwijd ruim 60 
miljard kilo textiel geproduceerd. 
In Nederland komt jaarlijks 135 mil-
joen kilo textiel via het huishoude-
lijk afval in de verbrandingsoven 
terecht. Wereldwijd vormt textiel 
maar liefst 5% van de totale af-
valberg. Van het niet-ingezamelde 
textiel is twee derde geschikt ge-

weest voor hergebruik of recycling 
(ofwel mechanisch of chemisch). 
De wereldwijde textielindustrie 
gebruikt inmiddels jaarlijks 3,2% 
van al het water dat beschikbaar 
is voor de mens. Textielrecycling 
bespaart dan ook veel water en 
CO2. Slechts 8% van het textiel is 
echt niet te recyclen. Door textiel 
gescheiden in te leveren draagt u 
bij aan een beter milieu!

Sympany container
Waar kunt u uw textiel kwijt?  
Kijk op de site www.sympany.nl/ 
vind-een-container voor een  
Sympany container in uw buurt. 

Steigers in de Waal
Een aantal Ambachters heeft een 
steigervereniging opgericht. Er 
zullen maximaal 20 steigers aan-
gelegd worden langs de Kerk-
straat voor 40 bootjes. Ambach-
ters die niet direct aan de Waal 
wonen, kunnen dan toch genieten 
en varen op de Waal. Verder zul-
len er niet langer bootjes schots 
en scheef in de Waal liggen.

Aanleggen alleen voor leden 
Alleen leden van de steigerver-
eniging hebben toestemming om 
een bootje aan te leggen (APV art. 
5:25). Aanleggen is dan ook alleen 
toegestaan aan de steigers die de 
steigervereniging “’het Waaltje” 
beheert. Privé-steigers in de Waal 
op of aan eigen terrein vallen ove-
rigens niet onder dit verbod. 

Informatie en aanmelden 
Voor informatie over de steiger-
vereniging of het aanmelden voor 
een ligplaats, kunt u contact opne-

men met de steigervereniging via  
steigervereniging.het.waaltje@
gmail.com. 

Waalvisie
Het idee van de steigers komt 
voort uit de Waalvisie. De Waal-
visie heeft tot doel om de Waal 
aantrekkelijker te maken voor alle 
inwoners. Meer informatie over de 
uitvoering van de Waalvisie vindt 
u op onze website: 
www.h-i-ambacht.nl/waal.

Invoering
Voor een goede overgang tus-
sen de oude en nieuwe situatie, 
is er een overgangstermijn tot 10 
mei 2017. Dit wordt ook bekend 
gemaakt op borden op de plek-
ken waar het om gaat. Vanaf 10 
mei is het dan alleen nog mogelijk 
bootjes aan te leggen aan de stei-
gers en zal naar verwachting ook 
gestart worden met de aanleg van 
de steigers. 

Gewijzigde 
openingstijden 
gemeentehuis

Op donderdag 27 april (Ko-
ningsdag) en vrijdag 28 april 
is het gemeentehuis gesloten.  

Het meldpunt van de ge-
meente is tijdens deze dag 
uitsluitend voor noodgevallen 
en storingen bereikbaar via  
(078) 770 8100. 

Veiligheid in 
en rondom de 
woning
Op dinsdag 11 april hebben 
de wijkagenten Ton Brouw en 
Richard Stuij van Hendrik-Ido-
Ambacht een voorlichtingsbij-
eenkomst gegeven over ‘veilig-
heid in en rondom de woning’. 
Deze bijeenkomst is in samen-
werking met de bibliotheek en 
de gemeente Hendrik-Ido-Am-
bacht georganiseerd.

De actualiteit van dit onder-
werp blijkt wel uit de landelijke 
campagne van de politie, waar-
in ze de strijd aangaan met 
babbeltrucs: ‘Laat niemand 
binnen, wat ze ook verzinnen’! 
De wijkagenten hebben tijdens 
de bijeenkomst diverse tips ge-
geven aan de aanwezigen om 
te voorkomen dat ze slachtof-
fer worden van een inbraak, 
oplichting of babbeltrucs. Zo is 
het belangrijk dat u altijd eerst 
kijkt wie er heeft aangebeld 
voordat u de deur opendoet. 
Verder is het slim om de kier-
standhouder te gebruiken bij 
het openen van de deur. En 
vraag altijd wie iemand is en 
wat degene komt doen, hierbij 
kunt u ook vragen naar zijn of 
haar legitimatiebewijs. Zoals 
de wijkagenten zelf zeggen: 
‘een gezond wantrouwen is 
nooit verkeerd’. Ook werd ge-
adviseerd door de wijkagenten 
om áltijd de politie te bellen in 
geval van een verdachte situ-
atie.
Vaak maken we het de mensen 
die kwaad in zin hebben ook 
wel erg makkelijk. Tijdens de 
bijeenkomst liet wijkagent Ton 
Brouw zien hoe makkelijk het 
is om de portemonnee van een 
verslaggeefster die in de zaal 
zat te rollen. Een wijze les voor 
zowel de desbetreffende per-
soon, maar ook voor de ande-
re aanwezigen in de zaal: sluit 
ritsen van uw tas goed af, zet 
uw spullen altijd in de buurt en 
blijf alert!

Gun GFT-afval een 
“tweede leven!” 

Groente-, fruit- en tuinafval zijn 
belangrijke grondstoffen. Zamel 
het afval daarom apart in. Dit is 
beter voor het milieu en het afval 
krijgt een “tweede leven”. 

Compost 
Het afval wordt namelijk verwerkt 
tot compost. Compost wordt ge-
bruikt in de land- en tuinbouw, 
maar ook in de sier- en moestui-
nen en bij het maken van tuin-
aarde en potgrond. Van de stoffen 
die vrijkomen bij het maken van 
compost wordt groene stroom ge-
maakt.

Landelijke compostdag
Ook de gemeente neemt initia-
tieven om meer afval een tweede 
leven te geven. Zo vond op 25 
maart jl. de landelijke compostdag 

plaats. Op deze dag konden de in-
woners van Hendrik-Ido-Ambacht 
gratis compost afhalen.

Zelf compost maken
Composteren is het proces waar-
bij bacteriën, schimmels en kleine 
bodembeestjes het GFT-afval om-
zetten in compost. Uw tuin groeit 
en bloeit goed op dit compost. Dit 
product is zowel voor de bodem 
als voor het milieu heel waarde-
vol. Veel GFT-afval kunt u zelf com-
posteren in een compostvat, een 
compostbak of composthoop. Zo 
voorziet u uw eigen tuin van gratis 
compost. 

Meer weten?
Voor meer informatie over GFT-
afval, kijk op de website 
www.hvcgroep.nl.

Gft: de basis voor groen gas en compost.
Gooi uw GFT en 
etensresten in  
de GFT-bak

Het GFT wordt 
ingezameld.

GFT wordt drie weken vergist.
Door natuurlijke bacteriën en een constante
temperatuur van 54oC komt biogas vrij.

Biogas:
60% methaan 

40% CO2

Van biogas maken  
we groen gas. 

Na vergisting en 
verwijdering van biogas, 
blijft de grondstof voor 
compost over.  
Na 6 weken omwoelen 
wordt de compost  
gezeefd en verkocht.  
Goed voor de tuin!

Eindproduct: 
Compost.

Eindproduct: 
Groen gas, om te koken 
of huizen mee te 
verwarmen.

540C

4

3
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5

Afval scheiden. Samen halen we eruit wat erin zit.

Vuilnisman 
een dagje vrij

Op donderdag 27 april, Ko-
ningsdag, is de vuilnisman een 
dagje vrij. Ook de milieustraat 
is gesloten. Wanneer uw vaste 
inzameldag op een feestdag 
valt, wordt uw afval op een 
andere dag opgehaald. Kijk op 
de digitale afvalkalender via  
www.hvcgroep.nl of de HVC 
afval-app wanneer dit is.



POSTADRES postbus 34

  3340 AA  

Hendrik-Ido-Ambacht

telefoon 14 078 

e-mail gemeente@h-i-ambacht.nl

website www.h-i-ambacht.nl

 

 gemeentehia

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEWINKEL (BALIES PUBLIEKSHAL)
ma en wo 14.00 - 19.30 uur

di, do en vr 09.00 - 12.00 uur

OPENINGSTIJDEN RECEPTIE (PUBLIEKSHAL)
ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur 

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE
www.h-i-ambacht.nl/meldpunt

Bij spoed, ook buiten kantoortijden 078 - 770 81 00

SOCIAAL WIJKTEAM EN JEUGDTEAM AMBACHT
T (078) 682 24 16             

E info@sophia.nl 

I www.sociaalwijkteamambacht.nl

I www.jeugdteamambacht.nl 

Inlooppunten (zie websites voor openingstijden)

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam

• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam

• Tromplaan 49, sociaal wijkteam

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht
woensdag 19 april 2017

Officiële publicaties
Kennisgeving

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING/
BIJZONDERE WETTEN

Verleende vergunningen/ontheffingen* 
• Op 7 juni 2017 maakt de korfbal-
vereniging DVS’69 gebruik van de 
mogelijkheid om de geluidsnormen 
met maximaal 20 dB te verhogen t.b.v. 
schoolkorfbaltoernooi voor basisscho-
len uit de gemeente tussen 14:30 uur 
en 18:00 uur. Dit is de eerste melding 
(maximaal vier maal per jaar mogelijk);
• Het organiseren van het evenement 
t.b.v. “Koningsdag 2017” op 27 april 
2017 van 14:00 uur tot 20:00 uur op 
het plein voor Havenhoofd 1, datum 
besluit 10 april 2017;
• Het schenken van (zwak) alcoholische 
dranken door mevrouw S.M.G. Ulmer 
– van Houwelingen h.o.d.n. De Oude 
Haven op 27 april 2017 van 14:00 uur 
tot 20:00 uur, datum besluit 10 april 
2017;
• Het produceren van geluid middels 
geluidsinstallatie op 27 april 2017 van 
15:00 tot 20:00 uur t.b.v. het evene-
ment “Koningsdag 2017” op het plein 

voor Havenhoofd 1, datum besluit 
10 april 2017;
• Het schenken van (zwak) alcoholi-
sche dranken door mevrouw W.R. de 
Moei e/v van Koeveringe, mevrouw H. 
van Koeveringe en de heer A. van den 
Herink h.o.d.n. T-Beaune op 27 april 
2017 van 09:00 uur tot 00:00 uur op 
locatie Sophiapark, datum besluit 10 
april 2017;
• Het verruimen van het sluitings-
tijdstip van 26 op 27 april 2017 voor 
de horeca-inrichting tot 02:00 uur en 
het terras tot 24:00 uur van Eeterij & 
Tapperij ‘t Ambacht, Dorpsstraat 150, 
datum besluit 10 april 2017;
• Het organiseren van een Fancy Fair 
en collecteren d.m.v. plantverkoop op 
zaterdag 13 mei van 08:00 uur tot 14:00 
uur aan de Langeweg 85, datum besluit 
11 april 2017;
• Het verruimen van het sluitingstijd-
stip van 24 op 25 juni tot 02:30 in 
Cultureel Centrum Cascade, Hoge kade 
50, datum besluit 11 april 2017.
• Het organiseren van een eindfeest 
voor de Openbare Basisschool “De 
Bron” op 6 juli 2017 van 15:00 uur tot 
20:00 uur aan de Bekestein 50, datum 

besluit 12 april 2017.
• Het produceren van geluid middels 
geluidsinstallatie op 6 juli 2017 van 
16:00 uur tot 20:00 uur ten behoeve 
van het eindfeest voor de Openbare 
Basisschool “De Bron” aan de Bekestein 
50, datum besluit 12 april 2017.
• Het organiseren van het evenement 
“Moederdag 2017” op zaterdag 13 mei 
2017 van 09:00 uur tot 18:00 uur bij 
het winkelcentrum De Schoof, datum 
besluit 12 april 2017.
• Het produceren van geluid middels 
een mobiele jukebox t.b.v. het eve-
nement “Moederdag” op zaterdag 13 
mei 2017 van 12:00 uur tot 17:00 uur, 
datum besluit 12 april 2017.
• Het wijzigen van leidinggevenden op 
de drank- en horecavergunning voor het 
verstrekken van   
 alcoholhoudende dranken in het 
slijtersbedrijf van de supermarkt Plus 
de Volgerlanden, gevestigd aan de 
Sophiapromenade 14, datum besluit 12 
april 2017.

* 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 voorlo-
pige voorziening. Hebt u vragen? Neem 
dan gerust contact op met de afdeling 
Beheer Openbare Ruimte (team vergun-
ningverlening en handhaving), via tele-
foonnummer 14 078.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Nieuwe aanvragen 
omgevingsvergunning*
• Kerkstraat 12, het vellen van een 
taxus en eik, -houtopstand vellen, 
12 april 2017 (particulier)
• Krommeweg, het vellen van 8 diverse 
houtopstanden, - houtopstand vellen, 
7 april 2017
• van Rennesseborch 2, het plaatsen 
van een dakopbouw op de garage en 
dakkapellen op de woning, -bouwen, 
6 april 2017
• Wittesteyn 14, het vellen van 1 
esdoorn, - houtopstand vellen, 
26 maart 2017 (particulier)

Op www.h-i-ambacht.nl/bomenkamp 
vindt u het overzicht van de te vellen 
bomen. 

 * U kunt geen bezwaar maken of een 
zienswijze indienen tegen een aanvraag. 
Wel kunt u de stukken inzien. Hiervoor 
kunt u een afspraak te maken met de 
afdeling Beheer Openbare Ruimte (team 
vergunningverlening en handhaving) op 
telefoonnummer 14078.

Verleende omgevingsvergunningen* 
(regulier)
• Louwersplein 1, het realiseren van 
gevelreclame en het plaatsen van een 
afzuiginstallatie op het dak, -bouwen, 
-handelsreclame maken, -handelsre-
clame toestaan, 11 april 2017
• Wittesteyn 14, het vellen van 
1 esdoorn, - houtopstand vellen, 
11 april 2017

*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 voorlo-
pige voorziening. Hebt u vragen? Neem 
dan gerust contact op met de afdeling 
Beheer Openbare Ruimte (team vergun-
ningverlening en handhaving), via tele-
foonnummer 14078.


