
Gemeentenieuws
Woensdag 15 maart 2017

Activiteitenkalender

n	 	Woensdag 15 maart
 De hele dag
 Stemmen voor de 
 Tweede Kamer
  Op verschillende locaties in 

de gemeente

n	 	Zaterdag 18 maart
 Van 11.00 tot 13.00 uur
 Spreekuur politie
 Politiebureau 
 Weteringsingel 1

n	 	Dinsdag 21 maart
 Om 20.00 uur
 Commissie RZ - 
 De Volgerlanden
 Raadzaal gemeentehuis

n	 	Zaterdag 25 maart
 De hele dag
 Diverse opschoonacties in
  de gemeente i.h.k.v. 
 Landelijke Opschoondag

n	 	Zaterdag 25 maart
 Van 11.00 tot 13.00 uur
 Spreekuur politie
 Politiebureau 
 Weteringsingel 1

n	 	Maandag 27 maart
 Om 20.00 uur
 Commissie WOS
 Raadzaal gemeentehuis

n	 	Maandag 3 april
 Om 20.00 uur
 Raadsvergadering
 Raadzaal gemeentehuis

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

Bestuurders helpen mee tijdens NLdoet
Tijdens de afgelopen editie van 
NLdoet op 10 en 11 maart sta-
ken vele vrijwilligers weer de 
handen uit de mouwen. Er wa-
ren genoeg klussen te doen in 
ons dorp en ook bestuurders 
hielpen een handje. 

Wethouders André Flach en  
Patrick van der Giessen zeemden 
ramen bij de Ambachtse mu-
ziekschool. Ze namen ook de 
gevel onder handen. Wethouder 
Floor van de Velde ging met 
bewoners van Syndion op stap 
naar dierentuin Blijdorp. Burge-
meester Jan Heijkoop ging alle  
vrijwilligers langs om koeken te 
brengen. 

Spotlights
NLdoet is de grootste vrijwil-
ligersactie van Nederland, zet 
vrijwillige inzet in de spotlights 
en stimuleert iedereen om een 
dag(deel) de handen uit de 
mouwen te steken. 

Verkiezingen 
Tweede Kamer

Vandaag zijn er Tweede Kamer-
verkiezingen. Met de stempas die 
u heeft ontvangen, mag u stem-
men in een stemlokaal naar keuze 
binnen de gemeente Hendrik-Ido- 
Ambacht. Een overzicht van de 
stemlokalen vindt u op de achter-
kant van de bijsluiter bij uw stem-
pas en op de achterkant van de 
kandidatenlijsten. De kandidaten-
lijst is huis aan huis bezorgd. 

Legitimeren
Bij het stembureau moet u zich 
legitimeren met een paspoort, 
identiteitskaart of rijbewijs. Dit 
document mag op 15 maart 2017 
maximaal 5 jaar verlopen zijn. Op 

www.h-i-ambacht.nl/verkiezingen 
vindt u meer informatie. 

Politiek café
U bent van harte uitgenodigd om 
de landelijke verkiezingsuitslagen 
op de voet te komen te volgen 
tijdens het politiek café in het 
gemeentehuis, Weteringsingel 1. 
Hierbij zijn onder andere raads-
leden en burgerraadsleden van 
Hendrik-Ido-Ambacht aanwezig. U 
bent welkom vanaf 21.00 uur in de 
raadzaal, waar ook voor een hapje 
en een drankje wordt gezorgd. De 
avond duurt tot ongeveer 23.30 
uur. 

n	In het oranje gemarkeerde gebied worden de bomen verwijderd.

Bomen verwijderen en nieuwe planten
De omgevingsvergunning voor de kap van 313 bomen in De Volgerlanden-oost is onherroepelijk.

In het gebied dat direct aan de 
bestaande bebouwing van de 
wijk Kruiswiel, Onderdijkserijweg, 
Jacobuslaan en Vrouwgelenweg 
ligt, worden 313 vergunningplich-
tige bomen verwijderd.  Daarnaast 
worden een aantal fruitbomen ver-
wijderd, die niet vergunningplich-
tig zijn. 

De bomen worden vanaf maan-
dag 20 maart 2017 verwijderd.  
Naar verwachting duren de  

werkzaamheden 2 weken.

Nieuwe bomen planten
In het kader van duurzaamheid 
houdt de gemeente het totale bo-
menbestand in de gemeente op 
het huidige peil. Dat doen we door 
minimaal hetzelfde aantal bomen 
terug te planten! Bij de verdere 
uitwerking van de woningbouw-
plannen in het onderhavige ter-
rein komen er in het gebied 350 
nieuwe bomen terug.

n	Op dinsdag 14 maart werd een 18 ton zware rioolput geplaatst onder de kruising 
Antoniuslaan - Nijverheidsweg. Het aanleggen van nieuwe riolering is onderdeel van 
de vernieuwing van de Antoniapolder.

Bij brand is uw huis 
een doolhof
Bij brand in uw huis kan een 
vluchtplan u helpen. Als je zelf 
nooit een brand hebt meege-
maakt, is het moeilijk om er een 
goede voorstelling van te maken. 

In minder dan 5 minuten kan een 
beginnend brandje zich uitbreiden 
tot een hele keuken, woonkamer 
of zolder in brand. Een vluchtplan 
kan in deze situatie helpen.  Een 
vluchtplan is een verzameling af-
spraken die u samen met uw huis-

genoten maakt voor het geval er 
brand uitbreekt bij u thuis. In een 
vluchtplan legt u de vluchtroutes, 
verzamelplaats en taakverdeling 
bij brand vast. Ook vaste bewaar-
plaatsen van sleutels en de locaties 
van hoofdafsluiters gas, water en 
elektra moet iedereen in huis ken-
nen. Kijk voor meer informatie op   
www.brandweerzhz.nl. 
Ook kunt u een mail sturen naar 
communicatie@vrzhz.nl of bellen 
088 - 636 5000.



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

 22 februari 2016 – 30 juni 2017

➋  Herinrichting Kerkplein 
 13 februari – 7 april 2017

➌	 	Driehoek Krommeweg, Sophialaan, Ambachtsezoom; bouwen 
woningen (fietspad langs Krommeweg tussen Ambachtsezoom 
en Sophialaan afgesloten)

 4 juli 2016 – 31 maart 2017

➍		 Nijverheidsweg; kruispunt met Antoniuslaan afgesloten (fase 2)
 6 maart – 31 maart 2017

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

 27 maart – 3 mei 2017

➏	 Hooftwijk aan zijde Zomertaling: herstraten rijbaan
 20 maart – 10 april 2017

➐	 Bestraten voorterrein gemeentehuis 
 16 maart – 20 april 2017

➑	 Bramengaarde: herstraten tussen de huisnummers 164 en 184
 20 maart – 7 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

•  Onderhoud kunstwerken op diverse locaties week 3 tot en met 
week 12 2017

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

•  Bestratingswerkzaamheden bij diverse bushaltes in verband met 
toegankelijkheid door de gehele gemeente week 10 t/m 17

•  Baggerwerkzaamheden Gemeenlands Watering tussen Ring en  
Bekestein; week 20 t/m 25

Kaartgegevens ©2017 Google

Werk in de wijk

60 jaar 
getrouwd

n	Fotografie: Cees van Meerten

Het echtpaar Maat-van Dalen 
was op 26 februari zestig jaar 
getrouwd. Burgemeester Jan  
Heijkoop heeft hen op woensdag 
8 maart gefeliciteerd met hun 
diamanten huwelijk. Zij zijn ge-
trouwd in Alblasserdam. Het 
echtpaar heeft 3 kinderen, 4 
kleinkinderen en 2 achterklein-
kinderen.

50 jaar 
getrouwd

n	Fotografie: Cees van Meerten

Het echtpaar Vastenhout- 
Rijsdijk was op 2 maart vijftig 
jaar getrouwd. Burgemeester Jan  
Heijkoop heeft hen gefeliciteerd 
met hun gouden huwelijk.
Het echtpaar heeft 3 kinderen en 
7 kleinkinderen.

Meer GFT dan u denkt!

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.
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Afval scheiden. Samen halen we eruit wat erin zit.

Nederlandse huishoudens pro-
duceren gemiddeld 160 kilo GFT 
(Groente-, fruit- en tuinafval) per 
jaar. Daarvan wordt 80 kilo ook 
echt als GFT ingezameld. Dat kan 
beter en daarom sluiten we aan bij 
de HVC-campagne om meer GFT 
afval te scheiden. 

GFT is namelijk een bron voor 
groen gas en compost. Doe daar-
om mee en gooi uw GFT-afval in 
de GFT-bak.

Welk afval is GFT-afval?
• schillen en resten van groenten, 
fruit en aardappelen
• etensresten (inclusief graten, 
schelpen en botjes van vlees en 
vis)
• pinda- en notendoppen
• papieren theezakjes, koffiefilters 
en -pads 
• kaaskorsten zonder plastic
• onkruid, klein snoeiafval, ge-
maaid gras en bladeren
• snijbloemen en kamerplanten
• mest van kleine huisdieren zoals 
konijn en hamster.

Informatiemarkt  
volop bezocht

Landelijke Opschoondag: 
samen supporter van 
schoon 
Zaterdag 25 maart is het weer tijd 
voor de landelijke opschoondag. 
Ook u en jij bent uitgenodigd om, 
samen met andere Ambachters, 
vrijwillig een steentje bij te dragen 
aan een schoner Hendrik-Ido-Am-
bacht. Marjet Vogelaar is een van 
de vrijwilligers die zich al jaren ac-
tief inzet op deze dag.

Aan de slag 
“Als fractie van Gemeente Belangen 
doen wij sinds 2010 mee met de 
Landelijke Opschoondag,” vertelt 
Vogelaar: “We halen de grijpers, 
hesjes, handschoenen en plastic 
zakken op en gaan dan een paar 
uur aan de slag. Of het nu regent 
of niet, we vinden het belangrijk 
om bij te dragen aan een schonere 
gemeente. Ook hopen we andere 
Ambachters bewuster te maken 
van de eigen verantwoordelijkheid 
die iedereen heeft voor het weg-
gooien van zijn afval”.

Afvalbakken niet voor niets 
“We ruimen alleen zwerfafval op,” 
vervolgt Vogelaar: “We komen 
veel afval tegen waarvan we ons 
afvragen waarom dit niet gewoon 
in de ruimschoots aanwezige af-
valbakken is weggegooid. Blikjes, 
plastic tassen, heel veel snoeppa-
piertjes in het groen rond scholen 
en ontzettend veel sigarettenpeu-
ken die overal achteloos op straat 
worden gegooid. Niet al het afval 
is goed op te ruimen met grijpers, 
maar we doen ons best”.

Goed bezig 
Vogelaar: “Ik vind de opschoon-
dag een goed en belangrijk initi-
atief. We hopen dat meer mensen 
minder makkelijk worden met het 
zomaar op straat gooien van wat 
ze niet meer nodig hebben. Men-
sen spreken ons wel eens aan en 
vinden dat we zo goed bezig zijn. 
Dat is natuurlijk leuk om te horen, 
maar we hopen ook dat mensen 
actief mee willen doen. Het is 
namelijk ook erg leuk om samen 
supporter van schoon te zijn”.

Doe mee
Wilt u meedoen? Stuur een e-mail 
naar a.de.swart@h-i-ambacht.nl. 
Meer informatie vindt u op 
www.nederlandschoon.nl.

Hier kunt u uw tekst invullen met bijvoorbeeld de datum en locatie

Veel geïnteresseerden bezochten 
op donderdag 9 maart de informa-
tiemarkt over de eigen plek voor 
jongeren in het Sophiapark. Ze 
maakten volop van de gelegenheid 
gebruik om hun mening te geven. 
Daar zijn we blij mee, want zo kun-

nen we onze afwegingen zo goed 
mogelijk maken. Ook kregen we 
veel handige tips. Bezoekers aan 
deze avond: bedankt voor jullie 
komst! Nog niet gereageerd? Dat 
kan nog tot 17 maart aanstaande 
via communicatie@h-i-ambacht.nl.

Kom zaterdag 
25 maart gratis 
compost halen

Op zaterdag 25 maart kunnen 
inwoners van Hendrik-Ido-Am-
bacht tussen 09.00 en 16.00 
uur bij de Reeweg gratis com-
post ophalen. De compostactie 
is aan het einde van de Ree-
weg (bij de rotonde Reeweg-
Ambachtsezoom – met de gla-
zen kas – het doodlopende stuk 
van de Reeweg inrijden, richting 
snelweg). Wees er op tijd bij, 
want op = op! 

Neem zelf een aantal zakken 
of een aanhanger mee om uw 
compost in te vervoeren. Denk 
er wel aan uw aanhanger af 
te dekken met een zeil of net, 
anders loopt u kans op een 
boete. Meer informatie over 
gft en het scheiden van afval 
vindt u op www.hvcgroep.nl. 
Op www.compostdag.nl vindt u 
meer informatie over de com-
postdag.



Officiële publicaties

Bekendmaking

Bekendmaking Wet milieubeheer
Dossiernummer: D-01004570
OZHZ Zaaknummer: Z-17-316376

Op 24 januari 2017 is een melding 
ontvangen in het kader van het 
“Activiteitenbesluit milieubeheer”. Het 
gaat over het oprichten van een bezoe-
kerspunt gelegen aan de Sophiapolder 
ong. te Hendrik-Ido-Ambacht. Deze mel-
ding is afgehandeld onder zaaknummer 
Z-17-316376. 
Indien daaraan behoefte bestaat 
kunnen, onder verwijzing naar het 
zaaknummer, inlichtingen worden inge-
wonnen bij de Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid, tel.nr. 078 - 770 85 85. 
De directeur van de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid vestigt er de aan-
dacht op dat deze bekendmaking uit-
sluitend een informatief karakter heeft.

Bekendmaking

Terinzagelegging ontwerpbestemmings-
plan ‘De Volgerlanden, zone 
Rietlaan-Oost’, Hendrik-Ido-Ambacht
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 
maken bekend dat op grond van het 
bepaalde in artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht het 
ontwerp van het bestemmingsplan ‘De 
Volgerlanden, zone Rietlaan-Oost’ ter 
inzage ligt van 16 maart 2017 tot en 
met 27 april 2017. 

Ontwerpbestemmingsplan
Het plangebied ligt in de zuid-oosthoek 
van De Volgerlanden in Hendrik-Ido-
Ambacht;  ten oosten van de Rietlaan, 
ten zuiden van de Vrouwgelenweg en 
ten westen van de Veersedijk. 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft 
betrekking op ‘de zone Rietlaan-Oost’ 
en voorziet in deze zone naast de 
bestemmingen groen en verkeer in een 
bouwtitel voor 15 nieuwe woningen 
(10 twee-onder-een kap woningen en 5  

vrijstaande woningen).  
Omdat het kostenverhaal als bedoeld 
in de Wet ruimtelijke ordening plaats 
vindt via de uitgifte van de gronden, is 
de vaststelling van een exploitatieplan 
in de zin van afdeling 6.4 van de Wet 
ruimtelijke ordening niet vereist.

Stukken ter inzage
Van donderdag 16 maart 2017 tot en 
met donderdag 27 april 2017 ligt het 
ontwerp van het bestemmingsplan ‘De 
Volgerlanden, zone Rietlaan-Oost’ met 
de bijbehorende stukken,  waaronder 
het  ‘Eindverslag van inspraak’ en het 
‘Ontwerpbesluit hogere grenswaarden’, 
ter inzage. 
De bronbestanden zijn geplaatst op 
http://ro.h-i-ambacht.nl/0531/89079E42-
173B-4A41-A6B8-B06E3ACAA589/. Ook 
op de site www.ruimtelijkeplannen.nl, 
NL.IMRO.0531.bp27RietlaanOost-2001, 
zijn de bestanden geplaatst. Een pdf-
versie van het ontwerpbestemmingsplan 
is te zien via de link www.h-i-ambacht.
nl/zonerietlaanoost of door op de 
homepage van de gemeentelijke web-
site op ‘ik woon’ en vervolgens op 
‘ruimtelijke plannen’, ‘in procedure’ te 
klikken. De papieren versie is tijdens de 
openingsuren in te zien in de hal van 
het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te 
Hendrik-Ido-Ambacht.

Zienswijzen
Gedurende de terinzagelegging kan een 
ieder een zienswijze indienen over het 
ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke 
zienswijzen moeten worden gericht 
aan de gemeenteraad van Hendrik-Ido-
Ambacht, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-
Ido-Ambacht.
Voor het indienen van mondelinge 
zienswijzen dient u vóór 20 april 2017 
contact op te nemen met de projectlei-
der, de heer R. de Waele, te bereiken 
via doorkiesnummer (078) 770 2751.

Kennisgeving

Algemene plaatselijke verordening/
bijzondere wetten
Verleende vergunningen/ontheffingen* 

• Het innemen van een incidentele 
standplaats op 29 april 2017 in het 
winkelcentrum De Schoof, datum besluit 
13 maart 2017.
• Het venten voor de onderneming “Een 
Veilig Gevoel Thuis” voor de periode tot 
en met  31 december 2017 in de gehele 
gemeente, datum besluit 13 maart 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 aanvraag omgevingsvergun-
ning*
• Rossenburgpad 10, realiseren van een 
zorggebouw, werkplaats, paardenstal en 
bijbehorende bouwwerken., -bouwen, 
17 februari 2017
• Tromplaan 4, aanvraag dakopbouw en 
dakkapel, -bouwen, 6 maart 2017
• Vrouwgelenweg 44, realiseren van een 
perceelbrug, -bouwen, -uitweg maken, 
hebben of veranderen, planologisch 
afwijken, 3 februari 2017
• Vijverhof t.h.v. huisnummer 45, het 
vellen van 2 lindebomen, -houtopstand 
vellen, 9 maart 2017
• Watersnip 13 (kavel 13), realiseren van 
een woning, -bouwen, 7 maart 2017
 
* 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)
• Kerkstraat ongenummerd en 
Dorpsstraat 125, het realiseren van 
24 aanlegsteigers in het Waaltje, 
-bouwen, - planologisch afwijken, 

15 maart 2017
• Vrouwgelenweg 44, realiseren van een 
perceelbrug, -bouwen, -uitweg maken, 
hebben of veranderen, planologisch 
afwijken, 10 maart 2017

Intrekking van verleende 
omgevingsvergunning op eigen verzoek
• Brasem 51, het realiseren van een 
aanbouw/ serre op de begane grond 
en een kelder onder een deel van de 
bestaande woning en een deel onder 
de uitbreiding van de woning.

*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.

Kennisgeving verleende 
beschikking Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van 
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) omgevings-
vergunning hebben verleend voor wat 
betreft de volgende activiteiten:

Activiteit: 
- Bouwen  (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo)
-  Planologisch afwijken  (art. 2.1, lid 1 

onder c Wabo)

Voor :  realiseren van 24 aanlegstei-
gers in het Waaltje

Locatie : Kerkstraat ongenummerd en 
Dorpsstraat 125 te Hendrik-Ido-Ambacht

De aanvraag, beschikking en de bij-
behorende stukken voor het bouwen 
van een nieuwe woning en bijgebouw 
kunt u vanaf donderdag 16 maart 2017 
tot en met woensdag 26 april 2017 
inzien in de informatieruimte van het 
gemeentehuis. U kunt ook de informatie 

op de gemeentelijke website https://
www.h-i-ambacht.nl/ik-woon/ver-bouwen/
vergunde-bouwplannen raadplegen of 
op ruimtelijkeplannen.nl onder nummer 
NL.IMRO.0531.pb12SteigersWaal-3001 
raadplegen.

Beroep
Gedurende de bovengenoemde termijn 
van  6 weken kan beroep worden 
ingesteld door een belanghebbende, 
die zich tijdig met een zienswijze ten 
aanzien van de ontwerpbeschikking tot 
het college van burgemeester en wet-
houders van Hendrik-Ido-Ambacht heeft 
gewend, alsmede een belanghebbende 
die aantoont daartoe redelijkerwijs niet 
in staat te zijn geweest. Het beroeps-
schrift dient te worden gericht aan 
Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht 
team B (Postbus 50951, 3007 BM 
Rotterdam). Het beroepschrift moet 
voorzien zijn van een handtekening 
en in elk geval bevatten: de naam en 
het adres van de indiener, de dagteke-
ning, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep is gericht en 
de gronden van het beroep. Voor de 
behandeling van het beroep wordt door 
de rechtbank een bedrag aan griffie-
recht geheven.

Dit besluit treedt in werking daags na 
afloop van de beroepstermijn. Indien 
binnen de beroepstermijn een verzoek 
om voorlopige voorziening bij de voor-
zieningenrechter van de Rechtbank 
Rotterdam, Bestuursrecht team B 
(Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam) 
binnenkomt, treedt het besluit niet 
in werking voordat op dat verzoek is 
beslist 

U kunt ook digitaal beroep en een 
voorlopige voorziening instellen bij 
genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx. 
Daarvoor heeft u een elektronische 
handtekening (DigiD of eHerkenning) 
nodig. Kijk op de genoemde website 
voor de precieze voorwaarden.

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 15 maart 2017


