Gemeentenieuws

Woensdag 6 juni 2018

Gemeenteraad bespreekt coalitieprogramma
Algemene reactie
De algemene reactie van de gemeenteraad op het coalitieprogramma was positief. VVD, D66,
PvdA, A.U.B. en E.V.A. konden
zich in grote lijnen goed vinden
in de nieuwe voorstellen, omdat
er herkenbare punten uit de eigen
verkiezingsprogramma’s in terugkwamen.

n De gemeenteraad was in het algemeen positief over ‘Gewoon Ambacht’.
Maandagavond 4 juni is het coalitieprogramma ‘Gewoon Ambacht’ voor het eerst besproken in de gemeenteraad. Het coalitieprogramma is in de afgelopen maanden opgesteld door de drie grootste partijen: SGPChristenUnie, Gemeente Belangen en CDA. De andere politieke partijen reageerden op de plannen die het
nieuwe college van Burgemeester en Wethouders de komende vier jaar uit wil gaan voeren.

Heb je de botten bekeken?
Activiteitenkalender
n Dinsdag 12 juni
Van 19.30 - 21.30 uur
Spreekuur politie
Politiebureau
Weteringsingel 1
n Maandag 18 juni
Om 20.00 uur
Commissie WOS
Raadzaal gemeentehuis
n Dinsdag 19 juni
Om 20.00 uur
Commissie RZ –
De Volgerlanden
Raadzaal gemeentehuis
n Woensdag 20 juni
Om 20.00 uur
Commissie ABA-Financiën
Raadzaal gemeentehuis
n Maandag 20 juni
Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

Wat gebeurt er nu?
Het college gaat met de besproken punten werken aan een collegewerkprogramma. Daarin wordt
duidelijk wanneer en hoe plannen de komende vier jaar gaan
worden uitgewerkt. Na de zomer
worden deze plannen aangeboden aan de gemeenteraad waarna
gestart wordt met het uitvoeren
ervan.
Wilt u meer weten over het coalitieprogramma? U vindt het op
www.h-i-ambacht.nl/gewoonambacht

De file in of de auto uit?

Verzameling bijzondere Opening van het nieuwe
vondsten van Sam
Sandelingenknooppunt
Sinds mei is de verzameling van
fossielen en andere bijzonderheden van Sam de Jongh te zien in
de grafische ontwerpstudio van
zijn moeder. Een maand later zijn
wij de expositie Sam’s Natuurhistorisch Museum gaan bekijken; we
zijn benieuwd hoe het tot nu toe
is bezocht!
Vrije inloop woensdagmiddag
Sinds de meivakantie is er veel
aanloop geweest. “Het is leuk en
mensen komen enthousiast langs,
maar ons werk als vormgever ging
er onder lijden. Om dit te kaderen
hebben we gekozen voor een vrije
inloop op woensdagmiddag van
14.00 tot 16.30 uur”, vertelt de
moeder van Sam.
Niet alleen kinderen uit Ambacht
en omstreken komen langs. “Het
is heel leuk om te zien dat ook

ouderen komen en dan botten of
stenen van hun verzameling meenemen om Sam cadeau te doen.
Zo is bijvoorbeeld een edelsteen,
gevonden in Australië, aan Sam
gegeven om zijn verzameling aan
te vullen. Het is tof dat mensen
enthousiast meeleven!”
Een écht museum gevoel
In Sam’s Natuurhistorisch Museum
krijg je een rondleiding door Sam
zelf en kun je eetbare krekels en
sprinkhanen proeven. “Kinderen
vinden dit heel stoer, maar nemen
het liever mee voor hun papa om
te proeven!” Kom langs aan de
Veersedijk 4 en ga helemaal voorzien naar huis alsof je écht naar
een museum bent geweest.
Kijk voor meer informatie op
www.djendesign.nl/sam

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

n De Sandelingenknoop werd maandagochtend geopend door wethouder Ralph Laf-

leur (links), in het bijzijn van vertrekkend wethouder Robert Kreukniet (rechts) en de
heer Kamsteeg namens Rijkswaterstaat.

Sinds maandag 4 juni kunt u
voortaan makkelijker de A16 richting Rotterdam op vanaf het Sandelingenknooppunt.
Wethouder
Lafleur opende toen namelijk het
aangepaste knooppunt.
Extra asfalt…
Het verkeer stroomt hier, vooral
in de spits niet goed door. Om dit
te verbeteren, is de rijstrook voor
recht doorgaand verkeer vanaf het
viaduct (richting Hendrik-Ido-Ambacht) verdubbeld. Ook is er een
vrije rijstrook voor rechts afslaand
verkeer naar de oprit van de A16
naar Rotterdam. Dit project is het
eerste van de vele projecten in de
Drechtsteden die de bereikbaarheid
in de Drechtsteden gaan verbeteren;
de verbetering van de aansluiting
A16/N3 en A15/N3, de verbreding
van de A15 tussen Papendrecht en
Sliedrecht en het groot onderhoud
aan de N3 volgen nog.

Opgefleurd

Ambacht is ook dit jaar weer
opgefleurd met bloemen aan
de lantaarnpalen (hanging baskets) en bloemenzuilen (flower
towers) in straten. Bij de entrees waar u het dorp binnenkomt, bij rotondes en andere
locaties, zoals Cascade, winkelcentra en het gemeentehuis
staan ze weer in de bloei.

Aandachtspunten
Naast de herkenbare punten uit
het coalitieprogramma, zoals
meer aandacht voor duurzaamheid, preventie in de zorg en
goede afvalscheiding vroegen de
VVD, D66, PvdA, A.U.B. en E.V.A.
extra aandacht voor de effecten
van het schrappen van de sollicitatieplicht voor alleenstaanden en
mantelzorgers, voor bestrijding
van armoede onder kinderen en
voor ontmoetingsplekken voor
jongeren. D66 drong aan op een
gemeentelijk
drugsexperiment.
Andere onderwerpen waar aandacht voor werd gevraagd was

een voortvarende aanpak van de
detailhandelsvisie, de verkeerssituatie bij het Waterbusplein en
dat onze gemeente zo snel mogelijk een Fairtrade gemeente moet
worden. Alle partijen drongen aan
op een goede samenwerking en
gaven aan blij te zijn dat het coalitieprogramma volop spreekt
over het direct betrekken van inwoners bij het maken van nieuwe
plannen.

n Botten van fossielen uit de prehistorie en de ijstijd.

… of minder auto’s?
Naast het aanpassen van de weg
zorgen ondernemers en de gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht en
Zwijndrecht er samen voor dat er

ook minder auto’s in de spits gaan
rijden. Het Mobiliteitsplatform Samen Bereikbaar heeft hiervoor met
ondernemersverenigingen en bedrijven afspraken gemaakt om 200
spitsmijdingen structureel te realiseren. De bedrijven stimuleren hun
werknemers om buiten de spits te
reizen of binnen de spits, maar
dan met de fiets of het OV. Ook
wordt gekeken naar oplossingen,
zoals thuiswerken en carpoolen.

Plan uw reis: bekijk de livestreams
Wat kunt u doen om de drukte
te voorkomen of te verminderen?
Als u regelmatig over dit knooppunt rijdt, dan kunt u tegenwoordig uw reis nog beter voorbereiden en plannen. We plaatsten
namelijk drie camera’s die continu een livestream zenden. Ga
naar www.h-i-ambacht.live om de
stream te bekijken of om de app
te downloaden. Zo houdt u altijd
makkelijk in de gaten hoe druk
het is op het knooppunt en kunt u
eventueel uw reis aanpassen naar
wat u op de livestream ziet. Zelfs
in de nacht, want ook het nachtbeeld is scherp.

Plastic is plastic toch?
Plastic scheiden kan veel beter
Plastic is plastic zou je denken,
maar alleen lege plastic verpakking mag in de plastic zak of de
PMD-bak. Onder plastic verpakking verstaan we ook de patat-, frikandelbakjes en plastic bekertjes.
Alles wat een product ‘verpakt’,
behoort onder plastic afval dat gerecycled kan worden. Grote voorwerpen, zoals plastic tuinstoelen
brengt u naar de kringloopwinkel
of de milieustraat.

De eikenprocessierups is weer
gesignaleerd. Deze rupsen nestelen zich in eikenbomen. Ze
zijn te herkennen aan de dikke
spinsels langs de stam en de
takken. Op dit moment bestrijdt
de gemeente de rupsen in de
buitenruimte.
Gezondheidsklachten
Het beste is om uit de buurt
van de eiken te blijven, omdat
de harige beestjes gezondheidsklachten geven. De haren met weerhaken dringen bij
aanraking makkelijk in de huid,
ogen en luchtwegen. Contact
met de brandharen kan binnen
een paar uur klachten veroorzaken, zoals jeuk, bultjes, blaasjes, roodheid en ontsteking.
Het is belangrijk dat u kinderen
attendeert op het gevaar van
de eikenprocessierups. Als u in
uw eigen tuin te maken heeft
met een eikenboom met eikenprocessierupsen, ga dan niet
zelf de rupsen bestrijden. Huur
daar een deskundig bedrijf
voor in of vraag advies bij de
gemeente.
Meer weten?
Voor meer informatie de eikenprocessierups en gezondheid
kunt u terecht bij het dienst
Gezondheid & Jeugd ZHZ.
Voor informatie over bestrijding
en aanpak van de overlast kunt
u contact opnemen met de gemeente.

Flinke buien

Restafval
Soms is de wil er wel, maar is
er twijfel of een product wel of
niet gerecycled kan worden. De
drie grootste twijfelgevallen zijn

de chipszakken, vleesverpakking
en chemisch afval. Chipszakken
en vleesverpakking horen bij het
restafval. Deze verpakkingen zijn
namelijk slecht recyclebaar. Plastic
flessen met chemicaliën, zoals terpentine of ammoniak worden niet
gerecycled vanwege de chemicaliën die in het plastic trekken.
Afvalscheidingswijzer
U vindt meer informatie over af
valscheiding op de afvalschei
dingswijzer van Milieu Centraal.
Ook vindt u meer informatie
over afvalinzameling van plas
tic, metaal en drankpak op
www.h-i-ambacht.nl/duurzaam

Honden verboden op
begraafplaats
Begraafplaats Achterambacht is
verboden voor honden. Toch komen ze daar nog regelmatig.
Om duidelijk te maken dat honden
daar niet welkom zijn, is een bord
geplaatst aan de ingang van de
begraafplaats.
Meer informatie over het honden-beleid kunt u vinden op
www.h-i-ambacht.nl/hond.

Werk in de wijk

Aanvraag lintje indienen
voor 1 juli
Het is nog ver weg, maar toch is
het goed om even stil te staan bij
de Lintjesregen van 2019; de dag
dat meerdere mensen een Koninklijke onderscheiding krijgen. Een
blijk van waardering voor iemand
die zich belangeloos inzet voor de
samenleving, bijvoorbeeld voor
een sportvereniging of in vrijwilligerswerk. Kent u zo iemand?
Dan kunt u diegene nu voordragen
voor ‘een lintje’.
Procedure
De behandeling van een voorstel
kost veel tijd. Daarom is het belangrijk om op tijd een aanvraag
in te dienen. Voor de Lintjesregen
2019 moet de aanvraag voor zondag 1 juli 2018 binnen zijn. Wilt u
een lintje aanvragen voor uitreiking bij een bijzondere gelegenheid? Houdt u dan rekening dat de
aanvraag minstens vijf maanden
van te voren binnen moet zijn bij
de gemeente.
Meer informatie
Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op www.lintjes.nl
en op onze gemeente website
onder Onderscheidingen.
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Draag hem of haar uiterlijk
1 juli voor via

www.h-i-ambacht.nl/lintje

U kunt ook contact opnemen
met mevrouw B. van Bennekom via het algemene telefoonnummer 14078 of per mail naar
b.van.bennekom@h-i-ambacht.nl.

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

➋	Vrouwgelenweg; vervangen van beschoeiing; blijft toegankelijk
voor bestemmingsverkeer voor bewoners en hulpdiensten
9 april tot en met 1 juni 2018

➌

Van der Eijndestraat, Scheltingastraat en Van Valckesteinstraat
 rootschalig onderhoud. Werkzaamheden worden gefaseerd uitG
gevoerd. Omleiding verkeer met bebording. Rioolreconstructie
Van de Eijndestraat start 16 mei. Half mei tot eind augustus 2018

➍	Dreef;

werkzaamheden aan het gemaal op het fietspad; voor
fietsers is een omleidingsroute ingesteld. Voor autoverkeer
geldt een halve baan afzetting.
14 mei t/m 15 juni 2018

➎	Graaf

Willemlaan, weggedeelte tussen de Antoniuslaan en de
Pompe van Meerdervoortsingel; grootschalig onderhoud. Omleiding verkeer met bebording
14 mei t/m 22 juni

➐

Hoge Kade; nieuwbouw binnenbad zwembad De Louwert
vanaf heden tot juni 2019

➑	Gehele Brederodehof; bestratingswerkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.
Vanaf 11 juni tot en met eind 2018.

Regenbuien zijn steeds heviger
en dat betekent heel veel water
in relatief weinig tijd. Dat water
kan niet altijd gelijk afgevoerd
worden, waardoor het zich ´opstapelt´.

➒	Pruimengaarde;

vervangen antisliplaag fietsbrug als het weer
het toelaat;
Duurt dan twee dagen

➓

Dat kan overlast veroorzaken.
Stroomt het regenwater je woning of garage in, dan kun je
aan de brandweer vragen om
het water weg te pompen. Je
kunt de brandweer bereiken via
0900 - 8844.
Ook kan er veel water op straat
staan. Als dat niet gevaarlijk is,
hoeft u niets te doen. Het water
zakt vanzelf, maar heeft daar
wat tijd voor nodig.

Bouquet en De Oordenweg, bruggetje afgesloten.
Van 11 juni 2018 tot en met 13 juli 2018; werkzaamheden

11 	Van Kijfhoekstraat tussen De Raadtweg en De Pompe van

Meerdervoortsingel; rioolreconstructie;
4 juni tot eind september 2018

n Ondanks de tweede avond (dinsdag 29 juni) van de Avond4daagse werd afgelast
vanwege het weeralarm, kregen de deelnemers gewoon hun medaille aan het eind.

Overige werkzaamheden, op diverse plaatsen:
•	veegwagen, maaien en schoffelen in hele gemeente, doorlopend;
•	jaarlijkse onderhouds-/schoonmaakbehandeling kunstwerken in
de openbare ruimte op diverse locaties, voorjaar 2018 (op de
website van de gemeente kunt u alle informatie vinden over de
kunstwerken in de omgeving)

www.h-i-ambacht.nl/werkindewijk

De eikenprocessierups

Vervuiling van wateren

OUD PAPIER: de bAsIs vOOR NIEUW PAPIER EN KaRton.
Gooi uw oude papier
in de papierbak.

1

De gemeente bestrijdt zwerfval
door regelmatig de straten te vegen. Daarnaast wordt bij het onderhouden van het groen, zwerfafval direct verwijderd. Ook houdt
de gemeente de sloten schoon en
wordt drijfvuil verwijderd. Zo werken we samen aan een schoon
Hendrik-Ido-Ambacht.

2

Het wordt gereinigd,
gesorteerd en in
balen geperst.

3

De balen worden
vermalen en er wordt
water toegevoegd.
Zo ontstaat pulp. Inkt,
nietjes en zand worden
uit de pulp gehaald.

INKT

4

Wereld Oceanendag
Op vrijdag 8 juni is het Wereld
Oceanendag. Op deze dag wordt
er stil gestaan bij de vervuiling van
de wateren over de hele wereld.
Plastic afval en overbevissing zijn
een groot probleem voor de vitaliteit van het leven onder water en
uiteindelijk voor ons allemaal.

Eindproduct:
Nieuw papier en karton

7

6

Melding zwerfafval
Hebt u een melding over zwerfafval in de openbare ruimte? Neem
dan contact op met het meldpunt via het telefoonnummer
(078) 770 81 00 of via de website
www.h-i-ambacht.nl/meldpunt.

Grote rollen papier
of pallets met vellen
karton zijn het halffabrikaat voor nieuw
papier en karton.
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Gooi uw zwerfafval in de bak. Dit
zorgt niet alleen voor een schone
en leefbare buurt, maar is ook
beter voor het milieu. Zwerfafval
zorgt voor veel ergernis en trekt
ook ongedierte aan.

Het papier en karton
wordt ingezameld.
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Vocht wordt uit de
schone pulp geperst
door een roterende
zeef, later gedroogd
door warmte.

Meer weten? Ga naar hvcgroep.nl
ADV_15X15_PAPIER_HVC.indd 1
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Officiële publicaties
BEKENDMAKINGEN
Ontwerpbestemmingsplan en
Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
(HGW) Pruimendijk Ruimte voor ruimte
tussen 180 en 184
De eigenaar van de inmiddels gesloopte
kas aan de Pruimendijk tussen 180
en 184 heeft medewerking gevraagd
aan de regeling Ruimte voor ruimte. In
het kader van deze regeling wordt de
bestaande kas gesloopt. In ruil voor
de sloop van de kas mag één woning
gebouwd worden.
De bouw van de woning is niet mogelijk op basis van het vigerende bestemmingsplan. Er moet dan ook een nieuw
bestemmingsplan gemaakt worden. Met
het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan “Pruimendijk RvR
tussen 180 en 184” start de wettelijke
procedure van het plan zoals in artikel
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
staat aangegeven.
Aangezien de geluidbelasting op de
te realiseren woning hoger is dan de
voorkeurswaarden voor geluid wordt
gelijktijdig met het bestemmingsplan
een besluit hogere grenswaarden (HGW)
voorbereid. Het ontwerpbesluit HGW
ligt gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.
Wilt u het ontwerpbestemmingsplan en
het ontwerpbesluit HGW bekijken?
Dat kan vanaf 7 juni 2018 tot en met
18 juli 2018:
• via de website van de gemeente
Ridderkerk op www.ridderkerk.nl (onder
Inwoners – Ter Inzage);
• via de landelijke website (enkel
het ontwerpbestemmingsplan) op
www.ruimtelijkeplannen.nl (het identificatienummer is NL.IMRO.0597.
BPRvRPruimendk180OW01);

• in het Gemeentelijk Service
Centrum van de gemeente Ridderkerk
(Koningsplein 1).
Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit HGW?
U heeft hiervoor zes weken de tijd. U
kunt uw reactie (zienswijze) in een brief
schrijven aan het college van burgemeester en wethouders. Stuur uw
zienswijze voor 18 juli 2018 op naar
Postbus 271, 2980 AG Ridderkerk.
U kunt ook mondeling reageren.
Daarvoor moet u een afspraak maken
met de heer Rienks van de Afdeling
Advies Ruimte. U kunt hiervoor maandag tot en met donderdag bellen op
telefoonnummer 0180-451221. Een brief
heeft onze voorkeur.
Wat is de volgende stap in de
procedure?
Wij verzamelen alle ingekomen zienswijzen en voorzien deze van een
conceptreactie. Daarna doen wij een
voorstel aan de gemeenteraad om het
bestemmingsplan vast te stellen. Dat
is de laatste stap in de procedure. Als
de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld komt hierover
een bericht in de Staatscourant, De
Blauwkai en op de gemeentelijke website.
WET MILIEUBEHEER
Op 22 mei 2018 is een melding
ontvangen in het kader van het
“Activiteitenbesluit milieubeheer”. Het
gaat over het veranderen van een
cafetaria gelegen aan het Louwersplein
1 te Hendrik-Ido-Ambacht. De verandering betreft een kleine uitbreiding ten
behoeve van meer zitgelegenheid voor
de gasten. Deze melding is afgehandeld
onder zaaknummer Z-18-333410.
Indien daaraan behoefte bestaat
kunnen, onder verwijzing naar het
zaaknummer, inlichtingen worden inge-

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

wonnen 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
Verleende vergunningen/ontheffingen*
• Het organiseren van het evenement
“ASWH familieweekend” op het terrein
van voetbalvereniging A.S.W.H., Reeweg
75a van 16:00 uur op 8 juni tot 24:00
uur op 9 juni 2018, (opbouw op 7
juni 2018 van 09:00 tot 16:00 uur en
afbouw tot uiterlijk 14:00 uur op 10 juni
2018), datum bekendmaking 29 mei
2018.
• Het produceren van versterkt geluid
tijdens het evenement “ASWH familieweekend” op het terrein van voetbalvereniging A.S.W.H., Reeweg 75a op 8 juni
tussen 16:00 en 23:00 uur en op 9 juni
2018 tussen 09:00 en 23:00 uur, datum
bekendmaking 29 mei 2018.
• Het plaatsen van kampeermiddelen
t.b.v. recreatief nachtverblijf op het terrein van voetbalvereniging A.S.W.H.,
Reeweg 75a op 8 en 9 juni 2018, datum
bekendmaking 29 mei 2018.
• Het wijzigen van de naam op de
doorlopende collectevergunning van
Fonds verstandelijk gehandicapten naar
HandicapNL voor het collecteren overeenkomstig de op het collecterooster

van het CBF gereserveerde periode,
datum bekendmaking 29 mei 2018.
• Het organiseren van een eindejaarsfeest op het schoolplein van KC De
Wijngaard, Druivengaarde 9 op 6 juli
2018 van 16:00 tot 19:00 uur (opbouw
09:00 tot 16:00 uur en afbouw van
19:00 tot 20:30 uur), datum bekendmaking 31 mei 2018.
• Het produceren van versterkt geluid
tijdens het eindejaarsfeest op het
schoolplein van KC De Wijngaard,
Druivengaarde 9 op 6 juli 2018 van
16:00 tot 19:00 uur, datum bekendmaking 31 mei 2018.
• Het jaarlijks verstrekken van (zwak)
alcoholische drank tijdens de wielerronde “Slag van Ambacht” op een
tijdelijke locatie, Reeweg t.o. Sportpark
Schildman, datum bekendmaking 31
mei 2018. Deze ontheffing is voor onbepaalde tijd verleend.
• Het collecteren van 27 mei 2019
t/m 1 juni 2019 (m.u.v. 30 mei 2019)
t.b.v. Stichting Woord en Daad, datum
bekendmaking 31 mei 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.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

• Reeweg 75 I, vervanging kunstgras
korfbalveld en aanleg nieuw veld incl.
drainage, verharding en veldverlichting,
- bouwen, -aanleggen, 23 mei 2018
• Reeweg 75 I, aanleg natuurgrasveld
met ballenvangers en veldverlichting op
complex van DVS69, -bouwen, -aanleggen, 23 mei 2018
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) via
telefoonnummer 14078.
• Hoogtstraat 1, restauratie gevel en
dak woning, -veranderen gemeentelijk
Monument, 28 mei 2018
• Noordeinde 13, uitbreiding kantoor
EMHA, -planologisch afwijken, -bouwen,
29 mei 2018
• Sandelingenstraat 17, vergroten en
wijzigen van het schoolgebouw, -planologisch afwijken, -bouwen, 29 mei 2018
• Watersnip 4, realiseren woning,
-bouwen, -planologisch afwijken,
31 mei 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 14078.

Nieuwe aanvragen
omgevingsvergunning*
• Achterambachtseweg 49, realiseren
woning en berging, -bouwen, -planologisch afwijken, 17 mei 2018
• Bongerd 68, verhogen van bestaande
beschoeiing/plaatsen damwand, -bouwen, 25 mei 2018

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 6 juni 2018

