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Morgen, donderdag 10 oktober, is de Dag van de Duurzaamheid. Op deze pagina’s belichten we daarom een paar actuele projecten
en ontwikkelingen in Hendrik-Ido-Ambacht die bijdragen aan de landelijke klimaatdoelen.

Afvalcoach Astrid adviseert over afval
Pilot vermindering GFT-E in restafval gestart
Afvalcoaches van HVC deelden
twee weken geleden samen met
wethouder Ralph Lafleur in de Jacob Catsstraat en de Meerval startpakketten uit voor het inzamelen
van groente-, fruit- en tuinafval en
etensresten (GFT-E). De bewoners
van deze straten strijden tegen elkaar om het beste hun GFT-E afval
te scheiden.
Hiermee ging een pilot van start om
de grote hoeveelheid GFT-E in het
restafval in onze gemeente te verminderen.
Wat doet een afvalcoach?
Astrid den Toom (HVC) vertelt: “Wij
helpen inwoners en scholen met
het goed scheiden van afval. We
begeleiden de pilot in twee Ambachtse straten. Bewoners kregen
een startpakket met twee bakjes,
biozakjes en uitgebreide informatie. Goed scheiden begint met een
goede organisatie in de keuken. We
denken daarom graag mee over oplossingen.”

zien hoe ze hun afval goed kunnen
weggooien. Alle klassen hebben
bakjes voor plastic, papier, etensresten en restafval. De docenten
krijgen ook uitleg. En na een half
jaar bellen we op of gaan we langs
om te vragen of alles duidelijk is.”
Waar een wil is….
Veel mensen willen hun afval goed
scheiden maar vinden dit soms nog
lastig. Astrid: “Verpakkingsafval
waar we het aluminium uit kunnen halen door de buitenkant nat
te maken mag in de plastic, metaal
en drankkartonszak (PMD). Zo kan
het aluminium en het karton worden hergebruikt. Een kippenbotje
mag bij het GFT-E. En door alleen
maar verpakkingsglas in de glasbak
te gooien kunnen we al dit glas opnieuw gebruiken!”

Hoe stel ik een vraag aan
een afvalcoach?
Dit kan via de klantenservice van
HVC, telefoonnummer 0800-0700
(gratis). “U krijgt dan meteen antwoord of de vraag wordt doorgeJong geleerd….
stuurd naar een afvalcoach. Deze
Ook steeds meer scholen worden neemt dan contact met u op”, aldus
afvalvrij. Astrid: “We laten kinderen Astrid.

Astrid den Toom op de stand op de Zomerparkdag. Het was de hele dag erg druk!

Inleveren e-waste
Nationale Recycle Week: 14 t/m 18 oktober
E-waste is een andere benaming
voor elektronisch afval (electronic
waste). Dit zijn defecte en verouderde elektronische apparaten die
worden weggegooid. Hierbij kunt u
denken aan apparaten met een stekker of een plek voor een batterij.

Bespaar drinkwater en geld met een regenton! Knip deze bon uit en haal
een regenton in de week van woensdag 16 t/m zaterdag 26 oktober bij
Intratuin in Ambacht. In de Week van Ons Water krijgt u namelijk 25 euro
korting! Deze actie heeft een maximum van 200 stuks. Dus wees er snel bij,
want op=op!

Inleveren gemeentehuis
- mixer
- föhn
- (mobiele) telefoon
met/zonder oplader*
- zaklamp
- spelcomputer
- boormachine
- usb stick
- print- en oplaadkabel
- (verleng)snoer
- muis
- toetsenbord
- elektrische tandenborstel
- tablet*
- rekenmachines
- kleine audio-apparaten
(koptelefoon, etc.)

Inleveren Milieustraat
- magnetron
- stofzuiger
- printer
- koelkast
- wasmachine
- koffie apparaat
- broodrooster
- waterkoker
- computer
- tl-buizen
- spaarlampen
- batterijen

Om extra aandacht te vragen voor de
Nationale Recycle Week, kunt u deze
week kleine elektrische apparaten
(niet langer, breder of dikker dan 25
cm) inleveren bij het gemeentehuis.
Hieronder een lijstje van klein e-waste dat u in de Nationale Recycle Week
bij het gemeentehuis in Hendrik-IdoAmbacht kunt inleveren. De grotere
e-waste apparaten kunt u niet bij het
gemeentehuis inleveren, maar natuurlijk wel bij de Milieustraat.
We hebben twee bakken staan: voor
werkende apparaten (die gaan naar
de kringloop) en voor niet-werkende
* Veilig leegmaken van uw telefoon, tablet, computer doet u zo:
apparaten (het echte e-waste).
https://www.consumentenbond.nl/smartphone/smartphone-of-tablet-wissen
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Pilot GFT-E

Aardgasvrij wonen
Wat is in uw wijk het beste alternatief voor verwarmen en koken met
aardgas? De Rijksoverheid wil dat uiterlijk in 2021 weten! Daarom onderzoekt de gemeente dit, samen met
ruim 30 andere partners waaronder
alle Drechtstedengemeenten. Eerste

voorzichtige conclusie: in de meeste
wijken in de Drechtsteden - en dus
ook in Ambacht - lijkt een warmtenet
het meest kansrijke en betaalbare alternatief voor aardgas. Hier wordt nu
verder onderzoek naar gedaan. Zie
www.drechtstedenenergie.nl

Initiatieven
zijn welkom
De gemeenteraad stelde afgelopen maandag het actieplan duurzaamheid 2019-2022 vast. Hierin
staat een overzicht van allerlei
duurzame acties voor gemeente,
inwoners en ondernemers. Nieuwe
initiatieven blijven welkom! Dat
kan via duurzaam@h-i-ambacht.nl

Duurzame buurtactie
DOE
In Krommeweg-Zuid
M
E E!
organiseerde het regionaal energieloket
een duurzame buurtactie. Ruim
100 mensen bezochten de informatieavond en kregen tips om
hun woning verder te verduurzamen. Wie wil, kan tot 26 oktober mee doen aan een groepsaankoop voor zonnepanelen en
isolatie. Dit aanbod is voor alle
Ambachters. Zie:
www.bit.ly/regionaalenergieloket

Agenda
10 oktober
dag van de duurzaamheid
.... lekker bezzzig....

Blije bijen lint

In juni zijn de eerste zaadjes voor bloem, distels, braam en rode klaver
een nieuw bijenlint op het eiland Ijs- en insectenhotels waar bijen en anselmonde gezaaid: een strook met dere insecten zich thuis voelen.
bloemen zoals fluitenkruid, paarden-

14 oktober tot 26 oktober
nationale recycleweek
tot 26 oktober
groepsaankopen zonnepanelen en isolatie
duurzame buurtactie*

DOE
M E E!

16-26 oktober
actie ‘Bon voor een ton’

DOE
M E E!

Wethouder Ralph Lafleur:

“Samen maken we
de gemeente steeds
duurzamer. Iedereen doet
wat! Doet u ook mee?”

Gratis
e-laadpaal
aanvragen
Met 45 openbare laadpalen en een
snellader voor elektrische auto’s
staat Hendrik-Ido-Ambacht in de landelijke top 15! U kunt zonder kosten
een openbare laadpaal aanvragen
via een marktaanbieder van laadpalen. Meer informatie:
www.bit.ly/laadpaalhia

Fairtradegemeente

Slim Baxhuis

In mei ontvingen PLUS Koehoorn en PLUS Volgerlanden de Fair Trade
Banana-Award. Meer weten? Kijk op www.fairtradegemeenten.nl

De oude tl-verlichting is dit jaar
vervangen door led-lampen. Er
komen 124 zonnepanelen op het
dak. Een slimme meter geeft inzicht in de verbruiken van gas en
elektriciteit.

Duurzame projecten
• Nieuwe Willem de Zwijgerschool
duurzame, recyclebare materialen
is Bijna Energie Neutraal Gebouw
in de openbare ruimte en de ge(BENG) en voldoet aan de nieuwbouwen. Er komen groene gevels
ste milieu-eisen
en groene daken. Meer informatie
www.ambachtsezoom.nl
• Zonnepanelen verwarmen het water in het nieuwe binnenbad van • Steeds duurzamer gemeentehuis
met slimme meters, LED-lampen,
De Louwert
radiatorfolie, elektrische dienst• Energieneutraal en aardgasvrij Befietsen, zonnepanelen en groene
drijvenpark Ambachtsezoom. Gedaken.
meente en ondernemers gebruiken

Wilt u ook iets doen?
Dat kan! Energiebesparen en duurzamer leven doet u op uw manier.
Inspiratie en betrouwbare informatie vindt u bijvoorbeeld op deze
websites:

Vindt u het ook zo lastig om GroenteFruit-Tuinafval en Etensresten (GFT-E)
te scheiden van restafval? In een
pilot in twee straten onderzoekt de
gemeente dit najaar samen met inwoners hoe dit beter en makkelijker
kan! Van GFT-E afval wordt compost
of biogas gemaakt. Meer info:
www.hvcgroep.nl

www.iedereendoetwat.nl
www.drechtstedenenergie.nl
www.bit.ly/regionaalenergieloket
www.drechtsestromen.net

28 oktober
ondertekening intentieovereenkomst warmte woningbouwcorporaties, Blije Borgh, HVC,
gemeente
1 november
officiële opening duurzaam
zwembad De Louwert
tot maart 2020
groepsaankoop spouwmuurisolatie*

DOE
M E E!

*zie
www.bit.ly/regionaalenergieloket

Duurzamer werken
In de openbare ruimte gebruikt de
gemeente steeds vaker duurzame,
herbruikbare materialen en Ledverlichting. Groen is belangrijk: de gemeente plant 500 extra bomen en
kiest voor meer bijvriendelijke bermen en plantvakken. Bij bestrijding

van plagen en ziekten gebruiken we
duurzame methoden. Bijvoorbeeld
vogels die smullen van de eikenprocessierups! De vogels worden gelokt
door nestkasten en insectvriendelijke beplanting en bloembollen.
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Afval

Help wegen en putten bladvrij te maken
De herfst is in volle gang. Voor de
bomen is dat de tijd om hun bladeren te laten vallen. Ondanks dit
mooie beelden oplevert, kan het
ook tot onwenselijke situaties leiden. Denk aan gladde wegen en
verstopte putten als gevolg van de
gevallen bladeren.

len bladeren en vruchten op wegen
en paden op te ruimen. Plekken
waar meer bladval verwacht wordt,
krijgen extra aandacht. In de beplantingen en op gazons wordt in
principe geen blad geruimd.

schoon te houden en de putten
bladvrij te maken.

Waar laat u de bladeren?
U kunt de verzamelde herfstbladeren kwijt in de GFT-E container. Meer
informatie over GFT-E afval vindt u
Hoe kunt u helpen?
op www.h-i-ambacht.nl/afvalinzameDe veegwagens komen helaas niet ling of www.hvcgroep.nl.
De gemeente maakt gebruik van wekelijks langs in uw straat. Daarspeciale veegwagens om de geval- om kunt u helpen door uw stoep

04
07
11

okt
okt

Om 20.00 uur
Commissie ABAFinanciën
Raadzaal gemeentehuis

nov

16

Om 20.00 uur
Commissie RZ De Volgerlanden
Raadzaal gemeentehuis

Om 20.00 uur
Begrotingsraad
Raadzaal gemeentehuis

nov

15

Om 20.00 uur
Commissie W.O.S.
Raadzaal gemeentehuis

Om 20.00 uur
Begrotingsraad
Raadzaal gemeentehuis

nov

14

okt

Agenda

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

Verkeersveiligheid

Werk in de wijk

Weer een veilige
schoolomgeving
Nu de herfst is aangebroken, hebben we te maken met veel regen
en dagen die steeds korter worden. Voor veel ouders is dat een
reden om hun kinderen met de
auto naar school te brengen. Maar
daarom ontstaan er wel veel onveilige situaties rondom de scholen.

Om alle ouders weer bewust te
maken van deze verkeerschaos,
werd dinsdag 1 oktober tijdens
de ochtendspits de verkeersactie
bij de scholencluster in De Volgerlanden herhaald. Samen met wethouder Ralph Lafleur, de politie,
handhaving en de leerlingen werd
het verkeer op de juiste manier
Zo staan er auto’s stil op een zebra- doorgeleid.
pad en dubbel geparkeerd bij het
wegbrengen en ophalen. Ook ra- Samen zorgen we voor een veilige
ken auto’s in de knel met elkaar of schoolomgeving voor kinderen!
krijgen de kinderen geen voorrang.

1

Meer informatie over de
activiteiten kunt u vinden
op www.h-i-ambacht.nl
2

Collecte

3

Geen collecte
14 t/m 19 oktober 2019

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram

4

-

-

Hoge Kade: werkzaamheden
nieuwbouw binnenbad
zwembad De Louwert,
werkzaamheden sloop oude
(huidige) binnenbad
Tot einde 2019

5

Ambachtsezoom: bouwrijp maken toekomstig bedrijvenpark
Tot einde 2019
•
Elzengaarde: definitief
aanleggen rijbaan tussen inrit
Yulius en Sophialaan, volledig
afgesloten
14 oktober t/m 8 november
Sophialaan ter hoogte van
aansluiting Elzengaarde:
aanleggen midden geleiders
en verplaatsen bushalte
14 t/m 20 oktober; halve baan
afzetting en eventueel inzet
verkeersregelaars
21 t/m 27 oktober; rijbaan volledig dicht

•

•

•

Vrouwgelenweg tussen
Zilverreiger/Forel en
Jacobuslaan: aanleg ParkzoneOos, afgesloten tussen
Zilverreiger/Forel en Karper
14 oktober t/m 20 december

Overige werkzaamheden,
op diverse plaatsen:
veegwagen, maaien en
schoffelen in hele gemeente:
doorlopend;
snoeiwerkzaamheden (beplanting en hagen): door heel de
gemeente;
herinrichting van de rotondes:
beplanten rotonde Droomeiland Krommeweg/Laan van
Welhorst - rotonde Ambachtsezoom - rotonde Ambachtsezoom/Sophialaan/Rietlaan;
vervanging beschoeiing Gemeenlandskade en achter de
Stenen Bogerd: vanaf
1 september 2019 - 1 november 2019.

Officiële publicaties
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Openbare commissievergaderingen oktober 2019
Op maandag 11 november 2019 ver- u hieronder per commissie vermeld:
gadert de gemeenteraad. Als voorbereiding daarop vergaderen de Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken
commissies in oktober.
Maandag 14 oktober, 20:00 uur
• Besluitenlijst commissie WOS 23
Op de agenda’s van de commissieseptember 2019
vergaderingen staan de volgende • Vaststelling subsidieplafonds 2020
vaste agendapunten: opening, vasten 2021 en uitvoeringsprogramma
stelling van de agenda, spreekrecht
subsidies 2020 ter kennisname
burgers, mededelingen en ingeko- • Informatie over preventieplan somen stukken, informatie van het
ciaal domein
college/portefeuillehouder,
agen- • Informatie over huisartsenzorg
dapunten volgende vergadering en
sluiting. De commissievergaderin- Ruimtelijke Zaken - De Volgerlanden
gen vinden plaats in de raadzaal Dinsdag 15 oktober, 20:00 uur
van het gemeentehuis.
• Besluitenlijst commissie RZ - De
De specifieke agendapunten vindt
Volgerlanden 24 september 2019

Verkeer
Wij informeren u over verkeersbesluiten Elektrisch oplaadpunt Iepengaarde, Elektrisch oplaadpunt Landmanshof, Elektrisch oplaadpunt Henriette
Ronnerstraat en Parkeergelegenheid
standplaatshouders
Burgemeester
Broekhuisplein. De bekendmaking

• Bestemmingsplan
locaties”
• Bestemmingsplan
gerstraat
• Bestemmingsplan
85, Florensis
• Bestemmingsplan

“niet bestemde U kunt de stukken ook via de
gemeentesite
inzien:
www.h-iWillem de Zwij- ambacht.nl/gemeenteraad. In het
scherm kunt u dan klikken op VerLangeweg 77- gaderstukken in raadsinformatie.
Waterbusplein

Wilt u uw mening geven over een
agendapunt of over een onderwerp
Algemeen Bestuurlijke Aangelegen- dat behoort tot het werk-terrein van
heden-Financiën
een van de commissies? Maak dan
Woensdag 16 oktober, 20:00 uur
gebruik van het spreekrecht aan
• Besluitenlijst commissie ABA-Fin. het begin van de vergadering. Dit
25 september 2019
moet u ten minste twee werkdagen
• Zienswijze regionaal risicoprofiel
voor de vergadering melden bij de
• 2e ronde technische vragen be- griffier. De griffier is bereikbaar via
groting 2020 - 2023
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.
Tijdens de vergadering krijgt u maximaal vijf minuten het woord van de
voorzitter. Wanneer er meerdere insprekers zijn gaat dit in volgorde
van aanmelding. Tenslotte 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.

Intrekking wijziging naamgeving in De Volgerlanden
van de verkeersbesluiten is terug
te vinden op www.officielebekendmakingen.nl en ligt voor een ieder
ter inzage in de publiekshal van het
gemeentehuis, Weteringsingel 1 te
Hendrik-Ido-Ambacht.

Burgemeester en wethouders maken
bekend, dat zij op 1 oktober 2019
hebben besloten om de voorgenomen
wijziging naamgeving in De Volgerlanden van Stekelbaars naar Holvriekastraat in te trekken. De eerder benoemde straat Stekelbaars wijzigt

niet.
Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kunt u binnen zes weken
na de datum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
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 zes weken ter inzage in
de publieksruimte van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te HendrikIdo-Ambacht.

Ontwerpbestemmingsplan “Jaagpad naast 1” en Ontwerpbesluit hogere grenswaarde
“Jaagpad naast 1” ter inzage
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening bekend dat
vanaf 10 oktober 2019 tot en met 20
november 2019 het ontwerpbestemmingsplan ‘Jaagpad naast 1’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0531.
bp40naastJaagpad1-2001 ter inzage
ligt.
Ontwerpbestemmingsplan
Het
bestemmingsplan
“Jaagpad
naast 1” is een partiele herziening
van het bestemmingsplan Centrum
en maakt de bouw van een woning
op het perceel gelegen naast het
Jaagpad nummer 1 mogelijk.
Stukken ontwerp bestemmingsplan
ter inzage
Van 10 oktober tot en met 20 no-

vember 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Jaagpad naast 1”, inclusief de onderliggende stukken ter
inzage. U kunt de betreffende stukken vinden op de volgende locaties:
- Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl is het digitale ontwerpbestemmingsplan geplaatst. Dit
kunt u vinden via het plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp40naastJaagpad1-2001.
- Een pdf-versie van het ontwerpbestemmingsplan hebben wij geplaatst op de gemeentelijke website www.h-i-ambacht.nl/Jaagpad
naast 1
- De papieren versie van de stukken
is tijdens de openingsuren in te
zien in de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te HendrikIdo-Ambacht.

Zienswijzen op
ontwerpbestemmingsplan
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen
indienen op het ontwerpbestemmingsplan ‘Jaagpad naast 1’. Een
zienswijze moet uiterlijk 20 november
2018 schriftelijk ingediend worden
bij de gemeenteraad van HendrikIdo-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA
te Hendrik-Ido-Ambacht.
Voor het indienen van mondelinge
zienswijzen kunt tot uiterlijk 7 november een afspraak maken met maken met de behandelend ambtenaar,
de heer E. Blanker via ehj.blanker@hi-ambacht.nl of (078) 770 2645.
Ontwerpbesluit Hogere grenswaarde
Op basis van de Wet geluidhinder is
akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit

het onderzoek blijkt dat de maximaal
optredende geluidbelasting vanuit
wegverkeer de voorkeursgrenswaarde overschrijdt. Het vaststellen van
een hogere grenswaarde is dan ook
noodzakelijk. Hiervoor ligt tevens
een ontwerpbesluit hogere grenswaarde ter inzage.
Stukken hogere grenswaarde
ter inzage
Van 10 oktober tot en met 20 november 2019 ligt het ontwerpbesluit
hogere grenswaarde voor het Jaagpad naast 1 ter inzage. Het betreffende ontwerpbesluit is tijdens de
openingsuren in te zien in de hal van
het gemeentehuis, Weteringsingel 1
te Hendrik-Ido-Ambacht. Tevens hebben wij het ontwerpbesluit geplaatst
op de gemeentelijke website www.hi-ambacht.nl/Jaagpad naast 1

Zienswijzen op ontwerpbesluit
hogere grenswaarde
In de bovenstaande termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen op dit
ontwerpbesluit hogere grenswaarden. Uw zienswijze moet uiterlijk
20 november schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van HendrikIdo-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA
te Hendrik-Ido-Ambacht. Als u uw
zienswijze mondeling wilt indienen
kunt u vóór 7 november een afspraak maken met de behandelend
ambtenaar, de heer E. Blanker via
ehj.blanker@h-i-ambacht.nl of (078)
770 2645.

Algemene Plaatselijke Verordening/Bijzondere Wetten
Verleende besluiten**
Adres

Omschrijving

Datum activiteit

Datum bekendmaking

Hoge Kade 50

ontheffing sluitingstijd van het cultureel centrum Cascade

22 december 2019 tot 03:00 uur

2 oktober 2019

Officiële publicaties
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Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Van Assendelftgaarde 18 t/m 114
en 132 t/m 228 en
Ijdenhove 34 t/m 230

aanpassen gevelpuien 197 appartementen

bouwen

25 september 2019

Schildmanstraat 48

wijzigen van 2 kozijnen in de voorgevel

bouwen

22 september 2019

Waelneslaan 13

realiseren van een dakopbouw en dakkapel/voorzijde

bouwen

27 september 2019

Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Dadelgaarde 87

realiseren van een dakkapel voor- en achterzijde

bouwen

1 oktober 2019

Elzengaarde 33

plaatsen van dakkapellen op het voor-en achterdakvlak

bouwen

1 oktober 2019

Havenkade 2

realiseren van een dakopbouw op een aanbouw

bouwen

1 oktober 2019

De Spiegel 23

plaatsen dakkapel op het voordakvlak

bouwen

2 oktober 2019

Stekelbaars 5

bouwen van een woning

bouwen en planologisch afwijken

27 september 2019

* 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 14 078.
** 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.

Colofon

POSTADRES
Postbus 34
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht
14 078
gemeente@h-i-ambacht.nl
www.h-i-ambacht.nl

GEMEENTEWINKEL
Afspraak maken? Kijk op: www.h-i-ambacht.nl

INLOOPPUNTEN
(zie websites voor openingstijden)

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE
www.h-i-ambacht.nl/meldpunt
Bij spoed, ook buiten kantoortijden (078) 770 8100

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam
• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam
• Tromplaan 49, sociaal wijkteam

