
Gemeentenieuws
Woensdag 22 februari 2017

Activiteitenkalender

n	 	Woensdag 22 februari   
 Van 19.30 tot 21.30 uur 
 Spreekuur politie
 Politiebureau 
 Weteringsingel 1

n	 	Donderdag 23 februari   
 Van 18.00 tot 21.00 uur
 Informatiemarkt zwembad  
 De Louwert
 Gemeentehuis 

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

n	 	Maandag 6 maart   
 20.30 uur 
 Raadsvergadering
 Raadzaal gemeentehuis

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

Inloopavond gemeentebelastingen 2017
Op dinsdag 7 maart 2017 houdt 
de gemeente een speciale in-
loopavond in het gemeentehuis. 
Op die avond zijn er medewer-
kers van de gemeente en van 
Gemeentebelastingen en Basisin-
formatie Drechtsteden aanwezig. 
Zij geven u graag antwoord op 
uw vragen over de aanslag ge-
meentelijke belastingen. Ook hel-
pen zij u bij het aanvragen van 
kwijtschelding. Voor vragen over 
de WOZ-waarde zijn taxateurs 
aanwezig. 

U bent welkom tussen 18.00 uur 
en 20.00 uur in het Gemeente-
huis aan de Weteringsingel 1 in 
Hendrik-Ido-Ambacht. Neemt u 
alstublieft uw identiteitsbewijs 
en de aanslag mee. U kunt ook 
met de gemeente bellen als u 
vragen heeft en niet naar de in-
loopavond kunt komen. U bereikt 
onze medewerkers via telefoon-
nummer 14 078.
Elk huishouden betaalt gemeen-
telijke belastingen. Welke belas-
tingen u betaalt, is afhankelijk 
van uw persoonlijke situatie. Elk 
huishouden betaalt afvalstof-

fenheffing (AFV) en rioolheffing 
(RIOP). Eigenaren van woningen 
en bedrijfsgebouwen betalen ook 
de onroerende-zaakbelastingen 
(OZB) en rioolheffing voor eige-
naren (RIOE). En de eigenaar van 
een hond krijgt een aanslag voor 
de hondenbelasting. Als u eige-
naar bent van een onroerende 
zaak, staat op de aanslag ge-
meentelijke belastingen de WOZ-
waarde vermeld. Ook wanneer u 
huurder bent van een woning of 
gebruiker bent van een bedrijfs-
gebouw, vindt u deze informatie. 

Meer informatie
Uitleg over de verschillende hef-
fingen vindt u in de toelichting 
bij de aanslag of op www.h-i-
ambacht.nl/belastingen. U kunt 
daar ook uw belastingdossier 
raadplegen. Voor het inzien van 
uw belastingdossier hebt u DigiD 
nodig.
Wilt u weten hoe het OZB-tarief 
wordt berekend en hoe WOZ-
waardes worden bepaald? Bekijk 
dan op www.drechtsteden.nl/gbd 
de filmpjes “OZB Tarieven Hel-
der” en “WOZ-waarde Helder”.

Openingstijden 
politiebureau
Het politiebureau in het ge-
meentehuis houdt spreekuren. 
U kunt dan een wijkagent spre-
ken, maar er worden geen aan-
giftes opgenomen. De spreek-
uren zijn:
Februari
Zaterdagen: 11.00 uur tot 13.00 
uur. Woensdag 22 februari, 
dinsdag 28 februari: 19.30 uur 
- 21.30 uur
Maart 
Zaterdagen: 11.00 uur tot 13.00 
uur. Donderdag 9 maart, dins-
dag 14 maart, vrijdag 24 maart, 
woensdag 29 maart: 19.30 uur- 
21.30 uur

Aangiftes
Voor aangiftes kunt u contact 
opnemen met de politie via 
(0900) 8844. 

Vogels voeren? 
Voer bewust 

Veel mensen helpen de vogels in 
de winter graag een handje door 
ze op verschillende plaatsen te 
voeren. Dit is leuk om te doen en 
natuurlijk prettig voor de vogels, 
maar het kan ongewild ook veel 
overlast veroorzaken. Het is dan 
ook belangrijk dat het voeren op 
een goede manier gebeurt.

Wanneer vogels vaak op dezelfde 
plaatsen gevoerd worden, zoals bij 
een bepaalde brug of in uw tuin, 
zullen ze vaker naar die plaatsen 
terugkeren. Gevolg is vaak dat er 
veel overlast ontstaat door onder 
andere veel vogelpoep, geluids-
overlast door krijsende meeuwen 
en overmatige paringen door ver-
veling omdat ze niet meer zelf 
voedsel hoeven te zoeken. Vogels 
nemen wat mensen ze voeren mee 
en laten vaak ook ergens weer 
voer vallen, waardoor etensresten 
terecht komen in bijvoorbeeld uw 
tuin of op straat. Dit trekt onge-

dierte aan, zoals ratten, met alle 
gevolgen van dien. 

Bewust voeren 
Zolang het niet vriest, is het voe-
ren van vogels eigenlijk niet no-
dig. Zowel watervogels als tuin-
vogels vinden normaal gesproken 
zelf genoeg voedsel, zoals insec-
ten, zaden en waterdiertjes. Wilt 
u ze toch iets geven, voer dan 
niet teveel en het liefst in de och-
tend. Muizen en ratten krijgen dan 
‘s nachts geen kans om ervan te 
eten. Voer niet op plaatsen waar al 
wordt gevoerd. Eenzijdig voedsel, 
zoals brood en patat, kan zorgen 
voor uitbraak van ziekten en on-
gezonde vogels. Natuurlijk voedsel 
is dan ook belangrijk, zoals groen-
voer en insecten. Op die manier 
houden we zowel onze omgeving 
als de vogels gezond. 

Kijk op www.vogelbescherming.nl 
voor meer informatie.

Voor heel even politicus
Debat ‘Jeugdraad’

Op donderdag 16 februari was het 
druk in de raadzaal van het ge-
meentehuis. Jongens en meiden 
van basisscholen in Ambacht en 
Zwijndrecht gingen met elkaar in 
debat over de stelling “De Schoof 
moet uitgebreid worden” om de 
aantrekkelijkheid van Hendrik-Ido-
Ambacht te vergroten. Ze deden 
dat onder leiding van de voorzit-
ter, burgemeester Jan Heijkoop.
 
Stevig
De partijen ‘Voor Ambacht (VVA)’ 
en ‘078’ (P078) waren tegen deze 
stelling. De Reformatorische De-
mocratische Partij (RDP) en de 
Partij voor Welzijn Ambacht (PvwA) 
waren voor. Na een eerste termijn 
met uitwisseling van standpun-
ten werd de tweede debatronde 
voorbereid. De (burger)raadsleden 
mevrouw Gommans en Kamphuis-
Stuij en de heren Braber en Struik 
hielpen hen daarbij. In de tweede 
termijn vlogen de vragen over tafel 
en werd er op elkaar gereageerd. 

De burgemeester wist de opinië-
rende vergadering strak te leiden 
en iedereen kwam aan bod. En dat 
is knap als je nagaat dat één frac-
tie het met een fractielid minder 
moest doen. Hij was geveld door 
de griep. Voor de definitieve ronde 
zullen de fracties nog stevig met 
elkaar moeten praten om tot een 
gezamenlijk standpunt te komen.
 
Leren
De jongens en meiden van de 
‘jeugdraad’  zitten in de plus-
klas van de Stadhouder-Willem 
III-school, de Willem de Zwijger-
school, de Koningin Wilhelmina-
school en de Ds. Abraham Hel-
lenbroekschool (Zwijndrecht). Het 
debat in de raadzaal is voor hen 
de afsluiting van lessen over de 
Nederlandse verkiezingen. Door 
het debat konden ze voor heel 
even proeven aan het werk van 
een politicus en leren hoe het de-
batteren in de praktijk gaat.



Werk in de wijk

➊  Bramengaarde en Bongerd; bouwen woningen 
11 maart 2015 – 10 maart 2017

➋		Iepengaarde, Wijngaarde en Sophiapromenade;  
bouwen appartementsgebouw Palissade 
22 februari 2016 – 30 juni 2017

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

  4 juli 2016 – 10 maart 2017

➍  Herinrichting Kerkplein 
 13 februari – 7 april 2017

➎ Herinrichting Nijverheidsweg start fase 1
 20 februari – 3 maart 2017

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

➐   Iepengaarde, Wijngaarde: herstraten voetpad langs bouwterrein 
appartementengebouw Palissade

 1 maart – 3 maart 2017

➑  Iepengaarde: aanleg 20 extra parkeerplaatsen
 1 maart – 10 maart 2017

 Geheel Hendrik-Ido-Ambacht
• Veegwagen
•  Rioolwerkzaamheden; reinigen en inspecteren en uitvoeren van 

lokale reparaties (voornamelijk van binnenuit) verspreid over 
de gemeente; week 48 t/m week 10 in 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 eerstkomende maanden.

Kaartgegevens ©2017 Google

DuPont/Chemours:

Gemeente dient 
zienswijze in
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 
dient een zienswijze in tegen de 
omgevingsvergunning die DuPont/
Chemours aan de provincie vraagt.

Net als drinkwaterbedrijf Oasen 
willen ook wij goed, schoon en 
veilig drinkwater. Een deel van Am-
bachts drinkwater wordt gewon-
nen uit water dat door de Bene-
den Merwede stroomt. In die rivier 
loost Chemours afvalstoffen. 

Aangepaste normen
Chemours vroeg onlangs om een 
nieuwe omgevingsvergunning aan 
de provincie. Het bedrijf wil het 
maximum van afvalstoffen dat het 
mag lozen weliswaar verminderen, 

maar zowel gemeente Hendrik-Ido-
Ambacht als drinkwaterbedrijf Oa-
sen vinden de gevraagde normen 
toch te hoog.

Wettelijke taak
Het is de wettelijke taak van ge-
meenten om drinkwatervoorzie-
ning duurzaam veilig te stellen 
en te zorgen voor de volksge-
zondheid. Daarom steunen we de 
zienswijze van Oasen en dienen 
we ook zelf een zienswijze in te-
gen de aangevraagde omgevings-
vergunning van DuPont/Chemours. 
In onze zienswijze pleiten we voor 
strengere normen om kwalitatief 
goed drinkwater te hebben en te 
houden voor onze inwoners.

Andere huisvesting 
voor statushouders
De drie locaties die de gemeente 
eerder heeft aangewezen voor het 
bouwen van tijdelijke woonruimte 
voor statushouders, vallen af. Dit 
heeft de gemeente besloten na 
onderzoek naar de financiële en 
ruimtelijke haalbaarheid. 

De tijdelijke voorzieningen kosten 
teveel geld. Ook zijn ze niet flexi-
bel genoeg om in te kunnen spe-
len op de taakstelling, die voor de 
tweede helft van 2017 nog niet be-
kend is. Daarom stelt het college 
van B&W op 6 maart aan de ge-
meenteraad voor om een andere 
oplossing te kiezen: Het aankopen 
en tijdelijk inzetten van bestaand 
vastgoed, zoals woningen. Wonin-
gen die, zodra zij niet meer nodig 
zijn, ook weer verkocht kunnen 
worden. Die aanpak biedt meer 
flexibiliteit en is beter betaalbaar.

De koopwoningen zijn een aanvul-
ling op de sociale huurwoningen 
die de gemeente blijft gebruiken. 

Door woningen aan te kopen, wil 
de gemeente voorkomen dat men-
sen te lang op een huurwoning 
moeten wachten. De woningen 
worden, bij een positief besluit 
van de gemeenteraad, verspreid 
over 2017 aangekocht. Daarbij 
wordt gelet op een goede sprei-
ding van de woningen over de ge-
meente. De samenstelling van de 
statushouders die in een woning 
geplaatst worden is van tevoren 
niet bekend. In één woning kan 
bijvoorbeeld een gezin wonen. Of 
de woning wordt per kamer aan 
vier personen verhuurd.

Meer informatie
Meer informatie over het huisves-
ten van mensen met een tijde-
lijke verblijfsvergunning in Hen-
drik-Ido-Ambacht is te vinden op  
www.h-i-ambacht.nl/statushouders. 
Daar vindt u ook een vraag- en 
antwoordlijst met daarin de meest 
gestelde vragen.

Samenwerking met 
Netwerkplatform 

Op 13 februari ondertekende Net-
werkplatform Contact Jonge Be-
drijven Drechtsteden (CJBD) een 
partnerovereenkomst met de Sa-
menwerkende gemeenten Drecht-
steden én met Port of BUSINESS, 
het communicatieplatform van 
Zuid-Holland Zuid. Beide organisa-
ties verheugen zich op de samen-
werking met CJBD.

Kennisuitwisseling
Jeroen Put, voorzitter CJBD: “Wij 
willen onze leden zowel met elkaar 
in contact brengen als hen nuttige 
ingangen en contacten aanreiken. 
Jonge bedrijven, soms wel en soms 
niet jonge ondernemers, zoeken 
vaak naar zaken die hen verder 
kunnen helpen. Met de Samenwer-
kende gemeenten Drechtsteden 
werkten wij al samen; zoals met 
het Mentorproject Drechtsteden. 
Door nieuwe afspraken wordt die 

samenwerking intenser en kunnen 
we samen onze leden nog beter 
helpen. Het maakt CJBD voor le-
den en potentiële leden heel inte-
ressant. Kennisuitwisseling en el-
kaar kennen is zó belangrijk, zoals 
ook de vele korte toespraken deze 
avond lieten zien!”

Groot en klein verbinden
“Dat geldt ook voor de overeen-
komst met Port of BUSINESS, 
het nieuwe regionale platform 
dat onder andere het magazine 
Drechtsteden BUSINESS uitgeeft”, 
vervolgt Jeroen Put. “Zij richten 
zich óók op kennisuitwisseling, 
onder meer door grote en kleine 
bedrijven met elkaar in contact te 
brengen. Binnenkort gaan we die 
samenwerking met nieuwe initia-
tieven verder vormgeven.”
Voor meer informatie kijk op 
www.cjbd.nl.

n	Vlnr: Daniël de Bruijn (Port of BUSINESS), CJBD-voorzitter Jeroen Put, Boukje van 
de Ven en Ninetta Lorenc (Samenwerkende gemeenten Drechtsteden) zijn blij met de 
nieuwe samenwerking Anke Bot Fotografie

Stemmen in 
Hendrik-Ido-
Ambacht

Op 15 maart 2017 zijn er 
Tweede Kamerverkiezingen. De 
stempas waarmee u uw stem 
kunt uitbrengen, ontvangt u ui-
terlijk 1 maart 2017 per post. U 
mag met uw stempas stemmen 
in een stemlokaal naar keuze 
binnen de gemeente Hendrik-
Ido-Ambacht. Een overzicht 
van de stemlokalen vindt u op 
de achterkant van de bijsluiter 
bij uw stempas en op de ach-
terkant van de kandidatenlijs-
ten. De kandidatenlijst wordt 
uiterlijk 10 maart 2017 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. Hebt u geen juist identi-
teitsbewijs? Vraag dan op tijd 
een nieuwe aan. Wilt u dat 
niet, dan kunt u uiterlijk 
10 maart 2017 een schriftelijke 
volmacht aanvragen bij de ge-
meente. Daarmee mag een an-
dere kiezer voor u stemmen. 
Op www.h-i-ambacht.nl/verkie-
zingen vindt u meer informatie.
 
Stempas kwijt?
Zonder stempas kunt u niet 
stemmen. Een vervangende 
stempas vraagt u aan bij de 
balie van uw gemeente. Doe 
dat uiterlijk dinsdag 14 maart 
2017, 12.00 uur.

Informatiemarkt 
nieuwbouw 
binnenzwembad
De Louwert

Op donderdag 23 februari van 
18.00 tot 21.00 uur vindt een in-
formatiemarkt nieuwbouw bin-
nenzwembad De Louwert plaats 
in het gemeentehuis, Wete-
ringsingel 1. 
 
Inmiddels zijn we zo ver dat 
we een concreet beeld kunnen 
schetsen van de locatie van het 
nieuwe binnenbad en hoe het 
proces er in de komende ander-
half jaar uit zal zien. 

Ook zijn we benieuwd wat u ons 
mee kunt geven in dit proces. 
Hebt u ideeën, bedenkingen, 
suggesties? We horen ze graag 
en hopen op uw komst!



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 22 februari 2017

Officiële publicaties

Bekendmaking

Verkeersbesluit 30 km-zone en fietspad 
Nijverheidsweg tussen Antoniuslaan en 
Veersedijk
Burgemeester en wethouders maken 
bekend, dat zij hebben besloten om 
het gedeelte Nijverheidsweg, tussen de 
Antoniuslaan en de aansluiting met de 
Veersedijk, en het aansluitende weg-
gedeelte tot aan de rotonde Veersedijk 
– Jacobuslaan aan te wijzen als 30 km/
uur zone door het plaatsen van borden 
A1-30 (zb) en A1-30 (ze) en aanbren-
gen van dubbele belijning van bijlage 
I, II en artikel 66 van het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. 
Tevens hebben zij besloten om op het 
gedeelte Nijverheidsweg, tussen de 
Veersedijk tot aan de aansluiting met 
de Antoniuslaan, aan de zuidzijde een 
dubbel bereden fietspad aan te leggen 
door het plaatsen van borden G11, G12, 
B6 en het aanbrengen van haaientand-
markering van bijlage I, II en artikel 66 
van het Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens 1990. 
Op grond van de Algemene Wet 
Bestuursrecht kunt u binnen zes weken 
na de publicatiedatum van dit besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift daar-
tegen indienen bij het College van 
Burgemeester en Wethouders, Postbus 

34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht. 
De op het besluit betrekking heb-
bende stukken liggen gedurende een 
periode van 6 weken ter inzage in 
de publieksruimte van het gemeente-
huis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-
Ambacht.

Verkeersbesluit 30 km-zone en fietspad 
Nijverheidsweg tussen Noordeinde en 
rotonde
Burgemeester en wethouders maken 
bekend, dat zij hebben besloten om 
het gedeelte Nijverheidsweg, tussen 
de rotonde aan het Noordeinde en de 
aansluiting met het Noordeinde, aan 
te wijzen als 30 km/uur zone door het 
plaatsen van borden A1-30 (zb) en 
A1-30 (ze) en aanbrengen van dubbele 
belijning van bijlage I, II en artikel 66 
van het Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens 1990. 

Tevens hebben zij besloten om op 
het gedeelte Nijverheidsweg, tussen 
de rotonde aan het Noordeinde en 
Nijverheidsweg 40, aan de zuidzijde een 
dubbel bereden fietspad aan te leggen 
door het plaatsen van borden G11, G12, 
B6 en het aanbrengen van haaientand-
markering van bijlage I, II en artikel 66 
van het Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens 1990. 
Op grond van de Algemene Wet 

Bestuursrecht kunt u binnen zes weken 
na de datum van dit besluit een gemo-
tiveerd bezwaarschrift daartegen indie-
nen bij het College van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 34, 3340 AA 
Hendrik-Ido-Ambacht. De op het besluit 
betrekking hebbende stukken liggen 
gedurende een periode van 6 weken 
ter inzage in de publieksruimte van 
het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te 
Hendrik-Ido-Ambacht.

Verkeersbesluit voorrangsregeling kruis-
punt Antoniuslaan - Nijverheidsweg
Burgemeester en wethouders maken 
bekend, dat zij hebben besloten een 
aangepaste voorrangsregeling in te 
stellen bij het kruispunt Antoniuslaan - 
Nijverheidsweg door het plaatsen van 
borden B6, B5, B4, D2 en het aanbren-
gen van haaientandmarkering van bij-
lage I en artikel 66 van het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. 

Op grond van de Algemene Wet 
Bestuursrecht kunt u binnen zes weken 
na de datum van dit besluit een gemo-
tiveerd bezwaarschrift daartegen indie-
nen bij het College van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 34, 3340 AA 
Hendrik-Ido-Ambacht. De op het besluit 
betrekking hebbende stukken liggen 
gedurende een periode van 6 weken 
ter inzage in de publieksruimte van 

het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te 
Hendrik-Ido-Ambacht.

Kennisgeving

Algemene plaatselijke verordening/
bijzondere wetten
Verleende vergunningen/ontheffingen* 
• Het wijzigen van leidinggevenden bij 
De Watertuin, De Schoof 230, datum 
besluit 23 januari en 8 februari 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 
Publiekszaken (vergunning en handha-
ving), via telefoonnummer 14 078.

Omgevingsvergunningen

Nieuwe aanvragen 
omgevingsvergunning*
• Ter Spillstraat 33, het bouwen van 
een berging, -bouwen, 10 februari 2017
• Van Renesseborch 49, realisatie van 
een aanbouw aan de zijgevel en plaat-
sen van een dakkapel op het voorgevel-

dakvlak, -bouwen, 11 februari 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)
• Morellengaarde 1,2 en 3, Elzengaarde 
31 t/m 35 (oneven) en 62 t/m 100 
(even), Perzikengaarde 33 t/m 39 
(oneven), 47 t/m 59 (oneven), 65 t/m 71 
(oneven) en 38 t/m 64 (even), het rea-
liseren van 56 woningen (Waterhof fase 
7), -bouwen, -planologisch afwijken, 17 
februari 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.


