Gemeentenieuws

Woensdag 26 september 2018

Verkeershelden in actie voor veiligere schoolomgeving
Vorige week donderdag 20 september was de landelijke Schoolbrengdag, die georganiseerd
werd door SCHOOL op SEEF. Deze
dag heeft als doel om ouders en
verzorgers te stimuleren om vaker
op de fiets of lopend naar school
te komen. Ook in Hendrik-IdoAmbacht werd hier aandacht aan
besteed. Een vervolgactie, naar
aanleiding van de verkeersveiligheidsactie rond de basisscholen
in De Volgerlanden van afgelopen
voorjaar, viel samen met deze
dag.

n Wethouder Lafleur met een ludiek actieteam, gekleed in zebrapakken.

Activiteitenkalender
n Woensdag 26 september
Van 19.30 – 21.30 uur
Spreekuur politie
Politiebureau
Weteringsingel 1

Wethouder Ralph Lafleur was aanwezig bij de scholencluster in De
Volgerlanden en heeft zich ingezet
voor een veiligere schoolomgeving: “Ik vind de veiligheid in het

Damweg tijdelijk
afgesloten
Maatregel tegen sluipverkeer

n Maandag 15 oktober
Vanaf 20.00 uur
Commissie W.O.S.
Raadzaal gemeentehuis
n Dinsdag 16 oktober
Vanaf 20.00 uur
	Commissies RZ De Volgerlanden / ABA Financiën
Raadzaal gemeentehuis
n Maandag 12 november
Vanaf 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

Gouden
huwelijk
Het echtpaar MesschendorpDekker
was op woensdag
19 september vijftig jaar getrouwd.
Burgemeester
Jan
Heijkoop heeft hen op deze dag
gefeliciteerd met hun gouden
huwelijk. Het echtpaar heeft
vier kinderen, zes kleinkinderen
en twee achterkleinkinderen.

De Damweg in de Ridderkerkse
wijk Oostendam wordt met ingang
van donderdag 27 september tijdelijk afgesloten voor doorgaand
autoverkeer. Het gaat om het deel
tussen het Havenhoofd in HendrikIdo-Ambacht en de Pruimendijk.
Bewoners kunnen de straat wel
in met een ontheffing van de gemeente. Ook voor hulpdiensten
blijft de Damweg open.
De gemeente Ridderkerk heeft besloten tot deze maatregel om een
eind te maken aan het vele sluipverkeer door de Damstraat als gevolg van werkzaamheden die sinds
3 september aan het Noordeinde
in Hendrik-Ido-Ambacht worden
uitgevoerd.
Veel automobilisten negeren de
omleidingsroute. Extra verkeersborden hebben niet tot het gewenste effect geleid. Bewoners
van de Damstraat hebben laten
weten, dat de situatie in hun ogen
onacceptabel is geworden.

n Echtpaar Messchendorp-Dekker


Foto C. van Meerten

Dezelfde actie is afgelopen voorjaar al een keer gehouden en het
werkte! Tijdens die ochtendspits
bleek de verkeerssituatie op diverse plekken, vergeleken met de
keer daarvoor, een stuk verbeterd

De verkeerswethouders Ralph Lafleur (Ambacht) en Peter Meij (Rid-

derkerk) hebben daarop de situatie besproken. Andere maatregelen
dan afsluiting, zoals het inzetten
van verkeersregelaars, verkeerslichten, de aanleg van drempels of
het instellen van eenrichtingsverkeer, zouden onvoldoende effect
hebben of onbedoelde neveneffecten hebben.

te zijn. Zo was het op een aantal plekken rustiger waar normaal
nog veel verkeer was. Dit is positief en geeft ook aan dat zo’n
actie verandering teweegbrengt.
Een aandachtspunt blijft wel dat
de parkeerplaatsen dicht bij scholen gebruikt worden als Kiss &
Ride plaatsen. Ouders stoppen
om hun kinderen even af te zetten
of op te halen. Dat is niet veilig.
Het verkeer stroopt op waardoor
er onveilige situaties ontstaan.
“Het is belangrijk om deze actie
te blijven herhalen samen met de
kinderen, ouders en verzorgers
van de scholen”, aldus de organisator.

Stoptober: stoppen met roken in oktober

Samen 28 dagen
stoppen met roken?
Dat kan met Stoptober! Stoptober
geeft iedereen die wil stoppen met
roken alle steun om 28 dagen niet
te roken. Dat is belangrijk; na een
periode van 28 dagen niet roken is
de kans 5x groter dat je blijvend
stopt met roken.

n Maandag 1 oktober
Vanaf 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

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

verkeer zeer belangrijk, zodat kinderen op een veiligere manier van
en naar school kunnen.”
De kinderen van de scholencluster
stonden samen met een ludiek actieteam, gekleed in zebrapakken,
het verkeer rond de scholen in
goede banen te leiden. De politie, Toezicht en Handhaving en de
wethouder gingen met automobilisten in gesprek. “Het was zo
een leuke actie dat de kinderen
er zelfs bij gingen dansen”, vertelt
een van de begeleiders.

Vanaf 1 oktober start de niet roken-reis van 28 dagen. Voor deelnemers is er een speciale gratis
Stoptober-app. Hierin lees je wat
stoppen met roken betekent voor
je gezondheid, ontvang dagelijkse
je tips en lees je wat je zoal kunt
verwachten gedurende die 28 dagen. Ook heeft de app een community functie, zodat je steun kan
krijgen van bijvoorbeeld je voetbalteam, je straat of van je collega’s. Via social media (Facebook,
Twitter, Instagram) blijf je op de
hoogte en sta je in contact met
anderen die hetzelfde doormaken
als jij en kun je ervaringen uitwisselen. Je leest er alles over op
www.stoptober.nl die 7 september

live is gegaan en waar je je kunt
inschrijven, want jij doet toch ook
mee?

Oproep: deel jouw niet
roken-reisblog
Doe jij mee met Stoptober én wil
je jouw ervaring uitwisselen met
Ambacht? Deel jouw niet rokenreisblog dan met ons. Via social
media (Facebook, Twitter) delen
wij op maandag 1 oktober een
bericht. Hierin lees je hoe je jouw
blog kunt insturen!

Stoptober voor bedrijven
Naast ondersteuning voor individuele deelnemers, heeft Stoptober een speciaal aanbod voor
bedrijven en organisaties die
stoppen met roken bij hun medewerkers onder de aandacht willen
brengen. Bedrijven kunnen via
www.stoptober.nl promotiematerialen bestellen en trainingen aanvragen.

“We zijn tot de conclusie gekomen
dat deze bijzondere situatie om
een bijzondere maatregel vraagt.
Het tijdelijk afsluiten van de Damweg lijkt voor ons nu de enige mogelijkheid’’, stellen de wethouders.
Ze realiseren zich dat de tijdelijke
afsluiting omrijden betekent voor
automobilisten die de Damweg
niet als sluiproute maar als verbindingsweg gebruiken.
De gemeente Ridderkerk houdt de
situatie na de afsluiting goed in de
gaten en neemt indien nodig aanvullende maatregelen.
Bewoners van de Damweg zijn
deze week per brief geïnformeerd
over de afsluiting en de manier
waarop een ontheffing kan worden
aangevraagd.

n Meedoen? Vanaf 7 september 2018 kun je je inschrijven via de website en maak
je gebruik van alle steun die Stoptober je te bieden heeft. Zo kun je de Stoptoberapp vanaf 28 september downloaden. De 28 dagen niet roken-reis start vervolgens
op 1 oktober.

Maandelijkse
alarmering
sirenes
Test op maandag 1 oktober
Als zich in onze gemeente of
regio een groot ongeval voordoet, dan wordt u gealarmeerd
via sirenes. Afhankelijk van de
omstandigheden, loeien de
alarmering sirenes in de hele
gemeente of een deel daarvan.
In heel Nederland worden deze
sirenes maandelijks op de eerste maandag om precies 12.00
uur getest. Dit gebeurt op
maandag 1 oktober. Gaat de
alarmering sirene op een ander
moment dan dit? Sluit vervolgens ramen, deuren en schakel
de regionale rampenzender Radio Rijnmond, te ontvangen op
93.4 FM, in.

Van 5 t/m 12 oktober

Militaire oefening
Ziet u vanaf maandag 8 oktober
militairen in Ambacht? Dit is een
militaire oefening in het kader van
de training militaire specialisten
‘Civiel-Militaire Interactie’. De oefening start al vrijdag 5 oktober in
Rotterdam, maar van 8 t/m 12 oktober gaan de militairen vanuit het
tijdelijk hoofdkwartier in groepjes
de regio in; mogelijk in onze gemeente om gesprekken te voeren
en analyses uit te voeren.
Er worden geen militaire acties
uitgevoerd, maar observaties en
gesprekken gevoerd. Dit gebeurt
door role-play met behulp van ander militairen, maar ook door het
aanspreken van onze inwoners. Er
zijn verschillende maatregelen af-

gesproken om omwonenden, van
de verblijfslocatie, op de hoogte
te stellen. Ze verplaatsen zich over
bestaande wegen en paden, maar
het doorgaand verkeer wordt hierbij niet gehinderd.

Nationale
brandpreventieweken
Ook Ambacht werkt mee aan brandveiligheid

Als er door deze oefening schade
is ontstaan, dan kunt u dit onder
vermelding van de militaire eenheid (kenteken voertuig, datum
en tijd, plaats, soort schade, etc.)
melden aan:
Sectie Claims
Ministerie van Defensie
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Tel.nr.: 030 - 2180420
E-mail: JDVclaims@mindef.nl

Vernieuwd De Meander
officieel geopend

Op maandag 1 oktober 2018 starten de Nationale brandpreventieweken 2018. De gehele maand
zijn op radio en televisie spotjes
te zien over brandveiligheid. Daarnaast wordt er via social media op
verschillende manieren aandacht
gevraagd voor brandveiligheid.
Eén van de lokale acties in Ambacht, is dat de eerste +/- 10 mensen die geboorte aangifte komen
doen, een tas krijgen met wat leu-

ke en nuttige dingen die te maken
hebben met brandveiligheid. Alle
gemeenten in Zuid-Holland Zuid
werken hieraan mee. Ontzettend
fijn! Zo informeren we onze inwoners over veiligheid.
Daarnaast zijn in sommige gemeenten ook markten, braderieën, of voorlichtingen waarbij de
brandweer uitgenodigd is om aan
te sluiten met een stand of spreekruimte.

Oefeningen hulpdiensten
Verstrekking van uw gegevens
uit de basisregistratie personen
(BRP)
Overheidsinstanties en de door
de minister aangewezen instellingen, krijgen altijd gegevens
uit de basisregistratie personen
(BRP). Deze gegevens hebben
zij nodig voor het uitvoeren van
hun taken.
Denk hierbij aan:
• Belastingdienst
• Justitie
• Pensioenfondsen
• Sociale Verzekeringsbank
• instellingen voor bevolkingsonderzoek (borstonderzoek).
De gemeente is verplicht deze
gegevens te verstrekken.
Andere instanties
De gemeente geeft geen gegevens aan commerciële instellingen en privépersonen. Wel
mag zij gegevens verstrekken
aan instellingen met een maatschappelijk belang. Deze instellingen krijgen uw gegevens alleen als zij die nodig hebben
voor de uitvoering van hun
taak. Als u niet wilt, kunt u om
geheimhouding van uw gegevens vragen.

n Burgemeester Jan Heijkoop opende donderdag 20 september de nieuwe locatie
aan de Witte de Withstraat van het christelijk integrale kindcentrum De Meander van
PIT kinderopvang & onderwijs. Vier kinderen van het kindcentrum assisteerden hem
daarbij.

100e huurwoning
van Rhiant over op
zonne-energie
Mevrouw Lagerwerf werd afgelopen dinsdag in het zonnetje gezet.
Zij heeft als 100ste huurder van
Rhiant besloten om zonnepanelen op haar dak te leggen. Rhiant
heeft sinds april een mooi aanbod
voor alle huurders: via stichting
Wocozon kunnen ze profiteren van
voordelige zonnestroom.
Voordeel
Op de daken van de eensgezinshuurwoningen kunnen zes tot
tien zonnepanelen worden aangebracht, waarmee ongeveer 85%
van alle benodigde stroom van
het huishouden wordt opgewekt.
De huurder betaalt alleen voor de
stroom die de zonnepanelen op-

wekken, de installatie en het onderhoud is gratis. Dit zorgt bij een
gemiddeld gezin voor ongeveer
€100 voordeel per jaar.
Schonere wereld
Wethouder Ralph Lafleur onthulde
samen met mevrouw Lagerwerf
de zonnepanelen op haar dak:
“Mevrouw, u bent voor mij een
klimaatheldin. Net als de andere
99 huurders die ook al kozen voor
zonnepanelen. U helpt met uw
overstap naar zonne-energie de
wereld een beetje schoner te maken. Ik hoop dat veel huurders van
Rhiant en andere Ambachters uw
voorbeeld volgen!”

Deze oefeningen worden gehouden in het Develpark en bij de
Eemsteintoren aan de Korteweg.
Hierdoor kunt u meer voertuigen
van de hulpdiensten in onze gemeente zien dan normaal. De oefeningen zijn gericht op het trainen

van leidinggevenden van verschillende hulpdiensten. Incidenten
worden bestreden vanuit mobiele
vergaderruimten. U zult dus geen
brandweermensen met slangen
zien lopen en er zijn ook geen
gewonden die vervoerd moeten
worden door ambulances. Overlast
wordt zo veel mogelijk voorkomen, maar op de Korteweg zullen
enkele parkeerplaatsen gereserveerd worden om de oefeningen
veilig uit te kunnen voeren.

Werk in de wijk

Kaartgegevens ©2018 Google

➊	Elzengaarde tussen Boomgaarde en Aardbeigaarde dicht; bouw
woningen Waterhof
17 juli 2017 - december 2018

➋	Noordeinde; werkzaamheden, overlast, straks een betere door-

Meer weten?
Op
www.h-i-ambacht.nl/persoonsgegevens leest u meer
informatie.

stroming
3 september tot eind december 2018

➌	Gehele Brederodehof; bestratingswerkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.
11 juni tot eind december 2018

➍
n Van links naar rechts: wethouder Lafleur, mevrouw Lagerwerf, de heer Oostindie
(directeur Rhiant) en de heer Van der Klauw (Wocozon).

Hoge Kade; nieuwbouw binnenbad zwembad De Louwert,
Tot juni 2019

Overige werkzaamheden, op diverse plaatsen:
• veegwagen, maaien en schoffelen in hele gemeente, doorlopend.

www.h-i-ambacht.nl/werkindewijk

Basisregistratie
personen

Op woensdag 26 en donderdag 27
september organiseert de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van
09.00 - 16.00 uur oefeningen in
Zwijndrecht.

Agenda openbare raadsvergadering
Maandag 1 oktober 2018, 20.30 uur, Raadzaal gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende vaste punten: opening, vaststelling van de agenda,
spreekrecht burgers, vragenhalfuurtje raadsleden, notulen raadsvergadering 10 september 2018, lijst van ingekomen stukken en eventuele mededelingen en de sluiting.

In de informatieruimte van het gemeentehuis liggen de vergaderstukken ter inzage.
U kunt de stukken ook via de gemeentesite inzien: www.h-i-ambacht.nl/gemeenteraad.
In het scherm kunt u dan klikken op Vergaderstukken in raadsinformatie.

Op grond van de adviezen van de raadscommissie zijn de raadsvoorstellen onderverdeeld in hamerstukken (H) en debatstukken (D).
De raad behandelt de volgende voorstellen:

Wilt u uw mening geven over een agendapunt? Maak dan gebruik van het spreekrecht
aan het begin van de vergadering. Dit moet u ten minste twee werkdagen voor de vergadering melden bij de griffier. De griffier is bereikbaar via telefoonnummer 14 078 en
e-mail gh.logt@h-i-ambacht.nl. U geeft dan aan over welk onderwerp u iets wilt zeggen.
Vermeldt ook uw naam, adres en telefoonnummer.

7.		Raadsvoorstellen Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden – Financiën
7.1 H Beleidsplan Integrale Veiligheid 2018-2021
8.		Raadsvoorstellen Welzijn, Onderwijs, Sociale Zaken
8.1	H Zienswijze begrotingswijziging Service Organisatie Jeugd (1e burap)

Tijdens de vergadering krijgt u maximaal vijf minuten het woord van de voorzitter. Wanneer er meerdere insprekers zijn gaat dit in volgorde van aanmelding. Ten slotte 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.

9.		Raadsvoorstellen Ruimtelijke Zaken – De Volgerlanden
9.1 H Exploitatieplan De Volgerlanden - Oost
10.		

Sluiting

Vooraankondiging Drechtstedendinsdag
Op 2 oktober 2018 vindt er weer een Drechtstedendinsdag plaats, dit keer in het Gemeentehuis van Papendrecht. Tien keer per jaar vergaderen de Drechtraadsleden over
onze regio. Dit wordt Drechtstedendinsdag genoemd.
Op dinsdag 2 oktober vindt de eerstvolgende Drechtstedendinsdag plaats in het gemeentehuis van Papendrecht.
De Themabijeenkomst (om 17.00 uur) en de Carrousel Integraal (om 19.30 uur) staan
geheel in het teken van de Energietransitie.
Samen met de portefeuillehouder mevrouw Van Dongen en voorzitter van de Programmaraad Energiestrategie Drechtsteden Diederik Samsom hoort u tijdens de Themabijeenkomst onder meer wat er allemaal bij komt kijken om bedrijven en particulieren de

komende jaren “Gefaseerd los van aardgas” te krijgen.
Tijdens de Carrousel Integraal wordt een Energiecafé georganiseerd waarbij u van deelnemende externe partners hoort wat en hoe zij gaan bijdragen aan deze mega operatie.
Om 21.15 uur volgt dan nog de Carrousel Sociaal, waarin u bijgepraat wordt over
Stroomlijn, het mobiliteitsplatform dat voor de inwoners van de Drechtsteden een aantal vormen van speciaal vervoer regelt.
Daarna volgt nog de bespreking van het Voorstel wijziging eigen bijdragen Wmo.
Meer informatie
Meer informatie in het Raadsinformatiesysteem van de Drechtraad.
Hebt u vragen? Stuur ze aan regiogriffie@drechtsteden.nl

Officiële publicaties
KENNISGEVINGEN
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
voornemens zijn vergunning te verlenen
voor wat betreft de volgende activiteiten:
Activiteiten:	In gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk met
het oog op de brandveiligheid.
Voor: 	Aanvraag vergunning brandveilig gebruik voor tijdelijke
huisvesting school Villa
Ambacht
Locatie: 	Jan Wissenslaan 9 te
Hendrik-Ido-Ambacht
De aanvraag, de ontwerp-beschikking
en de bijbehorende stukken liggen met
ingang van 26 september 2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Hendrik-Ido-Ambacht.Ook is
het plan in te zien op de gemeentelijke
website: https://www.h-i-ambacht.nl/
ik-woon/ver-bouwen/ter-inzage-liggendebouwplannen/actuele-bouwplannen
Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen
worden ingebracht. Zij moeten worden
gericht aan ons College en worden
verzonden aan Gemeente Hendrik-IdoAmbacht, Postbus 34, 3342 AE HendrikIdo-Ambacht. Wij maken u erop attent
dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend

als ook een zienswijze is ingebracht
tegen de ontwerp-beschikking en men
belanghebbende is.

BEKENDMAKINGEN
Rampbestrijdingsplannen Univar
Zwijndrecht N.V. en Ashland Industries
B.V. te Zwijndrecht
Het Dagelijks Bestuur van de
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
maakt bekend dat in het kader van de
uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure het Rampbestrijdingsplan
Univar Zwijndrecht N.V. en het
Rampbestrijdingsplan Ashland Industries
B.V. gedurende zes weken ter inzage
liggen.
In de rampbestrijdingsplannen staan de
bedrijfsprocessen, specifieke afspraken,
relevante scenario’s en aandachtspunten
m.b.t. de bedrijven Univar Zwijndrecht
N.V. en Ashland Industries B.V., beiden gevestigd aan de Noordweg te
Zwijndrecht, zodanig beschreven dat in
geval van een groot incident of ramp de
hulpdiensten snel en adequate maatregelen kunnen treffen.
De rampbestrijdingsplannen zijn opgesteld op basis van paragraaf 6.1 van
het Besluit veiligheidsregio’s (Bvr). De
terinzagelegging vindt plaats conform
artikel 6.1.4. van het Besluit veiligheidsregio’s waarin afdeling 3:4 van de
Algemene wet bestuursrecht van kracht
wordt verklaard. De herziening van het
rampbestrijdingsplan heeft plaatsgevonden op basis van de wettelijk verplichte
periode herziening van rampbestrijdingsplannen.

Het plan ligt ter inzage vanaf donderdag 27 september 2018 tot en met
woensdag 7 november 2018 bij de
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,
Romboutslaan 105, te Dordrecht.
Daarnaast is het mogelijk om een
afspraak te maken en de plannen in te
zien in het gemeentehuis van HendrikIdo-Ambacht.
Voor het inzien kunt u een afspraak
maken met dhr. R. Snijders via tel. 088
- 6365387 of mail r.snijders@vrzhz.nl.
Belanghebbenden kunnen naar keuze
mondeling of schriftelijk zienswijzen
naar voren brengen binnen zes weken
na deze publicatie.
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden
gezonden aan Veiligheidsregio ZuidHolland Zuid, t.a.v. dhr. R. Snijders,
Postbus 350, 3300 AJ Dordrecht.
WET MILIEUBEHEER
Op 18 juli 2018 is een melding
ontvangen in het kader van het
“Activiteitenbesluit milieubeheer”. Het
gaat over het veranderen van de inrichting gelegen aan de Kerkstraat 39 te
Hendrik-Ido-Ambacht. De verandering
betreft het aanpassen van het programma van eisen door middel van een nota
van aanvulling en het verhogen van de
hoeveelheid vuurwerk in de verkoopruimte van 250 kg naar 500 kg. Deze
melding is afgehandeld onder zaaknummer Z-18-338425.
Indien daaraan behoefte bestaat
kunnen, onder verwijzing naar het
zaaknummer, inlichtingen worden ingewonnen bij de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid, tel.nr. 078 - 770 85 85.

De directeur van de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid vestigt er de aandacht op dat deze bekendmaking uitsluitend een informatief karakter heeft.
Dordrecht, burgemeester en wethouders
van Hendrik-Ido-Ambacht
namens dezen, de directeur
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

ALGEMENE PLAATSELIJKE
VERORDENING/BIJZONDERE
WETTEN
Besluit wijziging specifiek voorschrift
Op 6 september 2018 hebben burgemeester en wethouders besloten het
specifieke voorschrift te wijzigen van
het besluit wat zij op 30 oktober 2017
hebben genomen op de aanvraag voor
omgevingsvergunning, voor het vellen
van 338 bomen op het “Bedrijvenpark
Ambachtsezoom”, zijnde het gebied
tussen de Baak en de Ambachtsezoom.
Het gewijzigde specifieke voorschrift
houdt in dat de gemeente de houtopstand niet kan (laten) vellen tot
het bestemmingsplan “Bedrijvenpark
Ambachtsezoom” (geheel of gedeeltelijk) in werking treedt in plaats van tot
het bestemmingplan onherroepelijk is.
Deze wijziging is van ondergeschikte
aard. De overige voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning tot het
vellen van 338 bomen blijven onverminderd van kracht.
*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 vergunningverlening en handhaving) via telefoonnummer 14 078.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Nieuwe aanvragen
omgevingsvergunning*
• De Schoof 32, verbouwing gedeelte
winkelcentrum De Schoof, -bouwen,
-handelsreclame toestaan, 12 september
2018
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) via
telefoonnummer 14 078.
Verleende omgevingsvergunningen*
(regulier)
• Jan Wissenslaan 9, nieuwbouw school
Villa Ambacht tijdelijke bouw, -bouwen,
18 september 2018
• Jan Wissenslaan 9, nieuwbouw school
Villa Ambacht, -bouwen, -planologisch
afwijken, 18 september 2018
*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.

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 26 september 2018

