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“Zie ginds komt de stoomboot” 

ACTIVITEITEN-	
KALENDER
•	 Maandag	3	december
	 Vanaf	20.00	uur
	 Raadsvergadering
	 Raadzaal	gemeentehuis

•	 Maandag	17	december
	 Vanaf	20.00	uur
	 Commissie	WOS
	 Raadzaal	gemeentehuis

•	 Dinsdag	18	december
	 Vanaf	20.00	uur
	 Commissie	RZ-De	
	 Volgerlanden
	 Raadzaal	gemeentehuis

•	 Woensdag	19	december
	 Vanaf	20.00	uur
	 Commissie	ABA-Financiën	
	 Raadzaal	gemeentehuis

•	 Maandag	14	januari
	 Vanaf	20.00	uur
	 Raadsvergadering
	 Raadzaal	gemeentehuis

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

Afgelopen	 zaterdag	 was	 het	 zover.	
Sinterklaas	 kwam	 ook	 in	 Hendrik-
Ido-Ambacht	 aan.	 Hij	 zou	 eigenlijk	
rond	9.45	uur	bij	het	Waterbusplein	
aanmeren,	maar	dat	 liep	niet	hele-
maal	 zoals	 gepland.	 De	 boot	 van	
Sint	 kwam	 aangevaren,	 maar	 hij	
ging	 door	 richting	 Alblasserdam!	
Gelukkig	 had	 de	 burgemeester	 het	
telefoonnummer	 van	Sinterklaas	 en	
heeft	hem	toen	gebeld.	“U	moet	om-
keren	om	naar	Hendrik-Ido-Ambacht	
te	komen,	want	hier	staan	heel	veel	
kindjes	met	smart	te	wachten	op	uw	
komst”,	zei	de	burgemeester	op	het	
podium	door	de	telefoon.	De	kinde-
ren	van	groep	4	van	SOL	Villa	Am-
bacht	hebben	ook	heel	erg	hun	best	
gedaan	door	heel	hard	sinterklaas-
liedjes	te	zingen	op	het	podium.

Toen Sint eenmaal aan wal was, 
heeft de burgemeester zijn choco-
ladeletter die hij in zijn schoen had 
gehad, laten zien. Daar was iets 
niet goed gegaan: er stond wel een 
J op het doosje, maar er zat een V 
in. Gelukkig had hoofdpiet nog een 
chocoladeletter J bij zich. Zo heeft 
de burgemeester toch nog de juiste 
letter gekregen. 

Daarna ging de Sint met zijn pie-
ten nog naar de verschillende win-
kelcentra, waar ook nog een hoop 
kindjes op hen stonden te wachten. 
Het was een geslaagde en feeste-
lijke dag. Het aftellen naar 5 decem-
ber is nu echt begonnen!

Hendrik-Ido-Ambacht	 groeit	 en	
bloeit.	We	 zijn	 een	 groene	 en	 ruim	
opgezette	 gemeente,	 maar	 het	 kan	
nog	 veel	 groener!	 Een	nog	 steviger	
groen	karakter	zorgt	voor	een	fijner	
woon-	 en	 leefklimaat	 waardoor	 het	
voor	 onze	 inwoners	 aantrekkelijk	 is	
te	 bewegen,	 ontspannen	 en	 recreë-
ren.	Een	groene	omgeving	is	een	ge-
zonde	omgeving	en	houdt	ons	dorp	
leefbaar.

Als erkenning voor de grote waarde 
die het groene karakter van de ge-
meente heeft, stelde het college een 
nieuw bomenbeleidsplan op. Daarin 
staan 5 belangrijke dingen:
- We behouden de hoogwaardige, 

ruime en groene leefomgeving;
- We zetten ons nadrukkelijk in op 

het versterken hiervan;
- We vergroten de biodiversiteit;
- We verminderen de regeldruk 

voor inwoners;
- Voor gemeentelijke bomen wer-

ken we met een groene kaart.

Behoud	
De gemeente wil dat er nooit minder 
gemeentelijke bomen komen dan dat 
nu het geval is (bijna 13.000). Dat 
doen we door altijd bomen te her-
planten als deze om wat voor reden 
dan ook ergens anders verwijderd 
zijn. Daarbovenop planten we in de 
komende 4 jaar 500 extra bomen. 

Diversiteit
Bij het (her)planten van bomen zet-
ten we in op het versterken van de 
biodiversiteit. Uitgangspunt van het 
beleid is ‘de juiste boom op de juiste 
plaats’, waarbij de gemeente strenge 
eisen stelt voor aanplant en beheer. 
Bijen, vogels en andere dieren en in-
secten krijgen zo een goede en duur-
zame leefomgeving met geschikte 
boomsoorten. 

Regeldruk	
In de afgelopen jaren is de gemeente 
al druk bezig geweest om de regeldruk 
voor haar inwoners te verminderen. De 

gemeente geeft inwoners en bedrijven 
meer vertrouwen door regels te vereen-
voudigen. Daarom hoeven inwoners 
voortaan geen kapvergunning meer 
aan te vragen voor hun eigen bomen. 
Een aantal beeldbepalende particuliere 
bomen is wel uitgezonderd. De inwo-
ners die zo’n beeldbepalende boom 
bezitten, hebben al een keer een brief 
ontvangen hierover en we brengen hen 
na vaststelling van het bomenbeleids-
plan nogmaals op de hoogte. 

Groene	kaart
De gemeente gaat werken met een 
‘groene kaart’ waarop alle bomen 
staan waarvoor een kapverbod geldt. 
Dit zijn meer dan 7000 gemeentelijke 

bomen plus de beeldbepalende par-
ticuliere bomen. Voor het verwijderen 
van de bomen op de ‘groene kaart’ 
blijft een ontheffing nodig. Wanneer 
de gemeente bomen verwijdert, zal 
dit altijd worden gepubliceerd in de 
krant en op de website.

Raadsvergadering	
Het college stelde het nieuwe bo-
menbeleidsplan op en legt dit aan 
de gemeenteraad voor. Op 3 decem-
ber is de openbare raadsvergade-
ring. Kijk voor alle stukken op http://
hendrikidoambacht.raadsinformatie.
nl, klik op 3 december en daarna op 
agendapunt 9.6 (bomenbeleidsplan 
en groene kaart).

Nieuw bomenbeleidsplan
Behoud van groene karakter van de gemeente

In Ambacht weer aan

Foto: Michael Dinger van Dinger Pictures

Vanaf 9 december rijdt Qbuzz in Ambacht
Op	zondag	9	december	gaat	de	nieu-
we	dienstregeling	 in	en	 is	Qbuzz	de	
nieuwe	vervoerder	in	onze	gemeente.	
Vanaf	dan	introduceert	Qbuzz	snellere	
buslijnen:	het	R-net	en	de	snelBuzz.	
Beide	lijnen	gaan	op	de	belangrijkste	
verbindingen	 rijden,	maar	 rijden	ook	
vaker	en	via	snellere	routes.	Benieuwd	
wat	er	precies	gaat	veranderen?

Als de nieuwe dienstregeling ingaat, 
dan vervallen de haltes De Ring, 

Van Godewijckstraat en Olykamp. De 
twee bushokjes in de Van Godewij-
ckstraat worden bij de Schoof ver-
plaatst naar de Graaf Willemlaan. Dit 
wordt vervolgens de nieuwe opstap-
plaats.

Verder komt er een nieuwe halte op 
het bedrijventerrein Antoniapolder bij 
de Waterbushalte Noordeinde, op de 
Rijksweg bij de brug over de Noord. 
Het nieuwe knooppunt Oostendam 

krijgt ook een halte waar u kunt over-
stappen op bussen in alle richtingen.

Wat	verandert	er	precies	voor	u?
Een overzicht van de nieuwe R-net 
en stads-, streek- en snelBuzz lijnen 
vindt u op www.qbuzz.nl/dmg/rei-
zen/hendrik-ido-ambacht. Hier leest 
u ook wat er verandert aan de be-
staande buslijnen en welke hiervan 
vervallen.
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	 Elzengaarde	tussen	Boomgaar-
de	en	Aardbeigaarde	dicht;	
bouw	woningen	Waterhof

 17 juli 2017 – februari 2019 

 Noordeinde;	werkzaamheden,	
overlast,	straks	een	betere	
doorstroming

 3 september tot eind 
 december 2018

 Sophialaan	ter	hoogte	van	de	
kruising	Dreef;	reconstructie-
werkzaamheden

 19 november tot 
 21 december 2018

 Hoge	Kade;	nieuwbouw	
	 binnenbad	zwembad	

	 De	Louwert
 Tot juni 2019

 Bushalte	Reeweg	aan	de	
Ambachtsezoom);	plaatsen	
laadpaal	voor	bussen.	De	
halte	Reeweg	komt	in	deze	
periode	geheel	te	vervallen.* 

 22 oktober tot aan medio 
december 2018

 *Qbuzz neemt het openbaar 
 vervoer van Arriva over per 9 
 december 2018. Op sommige 
 lijnen in Hendrik-Ido-Ambacht
 worden elektrische bussen 
 ingezet. Hierdoor rijden er 
 schonere en stillere bussen. 

 Deze bussen worden ’s nachts  
 opgeladen, maar moeten tussen-
 tijds ook opgeladen worden.
 Hiervoor zijn laadpalen nodig.

 Huygensstraat;
	 herstraatwerkzaamheden

 Week 42 tot eind
 december 2018

	 Jacobuslaan;	uitvoeren	asfalt-	
en	bodemonderzoek	

 26 november 2018
 Vertraging mogelijk door inzet 

actiewagen.

 Waelneslaan;
	 herstraatwerkzaamheden

 Week 48 tot eind maart 2019
 

	 Overige	werkzaamheden,	op	
diverse	plaatsen:

• veegwagen, maaien en schof-
felen in hele gemeente doorlo-
pend;

• baggeren (zwaartepunt in 
watergangen rondom Sport-
park Schildman, zuidzijde 
wijk Krommeweg en buurt De 
Sandeling) tot januari 2019;

• rioolwerkzaamheden; reinigen 
en inspecteren en uitvoeren 
van lokale reparaties (voorna-
melijk van binnenuit) ver-
spreid in heel de gemeente; 

 week 47 t/m week 52.
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Werk in de wijk

4

Uw	tuin	winterklaar	

Nog	krap	een	maand	en	dan	
zitten	we	in	de	winter.	Dit	
betekent	weer	tijd	om	uw	tuin	
winterklaar	te	maken.	Veel	
planten	moeten	voor	de	winter	
kort	gewiekt	worden.	Op	die	
manier	groeien	ze	harder	in	
het	voorjaar,	want	snoeien	is	
groeien!

Tuinafval kunt u gooien in de 
ondergrondse container voor 
groente-, fruit- en tuinafval. 
Hebt u groter tuinafval? Dit 
kunt u verkleinen zodat het ook 
past in de gft-bak of u kunt het 
brengen naar de Milieustraat.

Overhangend	groen
Het ziet er niet alleen mooier 
uit, maar overhangend groen 
kunt u ook snoeien om bijvoor-
beeld overlast te voorkomen. 
Wij ontvangen nog regelmatig 
meldingen van overhangend 
groen. Steken er vanuit uw tuin 
takken over de stoep of uw 
schutting? Is de brandgang niet 
meer toegankelijk? Dan is het 
tijd om te snoeien.

Maandelijkse	
alarmering	sirenes	
Test	op	maandag	3	december

Als	 zich	 in	 onze	 gemeente	 of	
regio	 een	 groot	 ongeval	 voor-
doet,	 dan	wordt	 u	gealarmeerd	
via	 sirenes.	 Afhankelijk	 van	 de	
omstandigheden,	loeien	de	alar-
mering	 sirenes	 in	 de	 hele	 ge-
meente	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 
3 december. 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.

In	de	loop	van	vrijdag	14	december	
gaat	de	definitieve	verkeersroute	in,	
op	het	Noordeinde	en	de	Schenkel.	
Ook	 is	dan	de	Nijverheidsweg	weer	
bereikbaar	vanaf	de	rotonde	van	het	
Noordeinde.	De	omleidingsroutes	en	
hinder	 vanwege	 de	 wegwerkzaam-
heden	 zijn	 dan	 voorbij.	 De	 nieuwe,	
betere	 ontsluiting	 van	 Hendrik-Ido-
Ambacht	van	en	naar	de	N915/A15	is	
nu	bijna	gereed!	

Laatste	fase	van	het	werk
Eind november zijn we gestart met de 
laatste fase van het werk aan de ‘ont-
sluiting Noordeinde-N915’. Volgende 
week starten de laatste werkzaamhe-
den: 
- Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 
december brengen we in de avonden 
en nachten (van 20.00 uur tot en met 
6.00 uur) asfalt aan op de zuidelijke 
rijbaan van de N915 tot aan de Nijver-
heidsweg; 
- Van dinsdag 4 december tot eind 
december overdag (vanaf 7.00 uur 
tot en met 17.00 uur) plaatsen we bo-
men, maken we groenstroken netjes 
en voeren we de laatste kleine werk-
zaamheden uit;

- Vanaf januari starten we met de aan-
leg van een nieuw fietspad tussen het 
Havenhoofd en Noordeinde.
Deze planning kan nog veranderen 
als de weersomstandigheden tegen-
zitten.

Wat	betekent	dit	voor	u?
- In de avond en nacht van vrijdag 7 
december op zaterdag 8 december is 
het Noordeinde afgesloten voor het 
verkeer dat Hendrik-Ido-Ambacht uit 
wil rijden. Wij adviseren u dan via de 
A16 te rijden; 
- Op de andere dagen en nachten 
verandert er tijdens de asfalterings-
werkzaamheden niets voor u, tot in 
de loop van vrijdag 14 december;
- In de loop van vrijdag 14 december 
gaat de definitieve verkeersroute in 
op het Noordeinde en de Schenkel. 
Dan is de Nijverheidsweg ook weer 
bereikbaar vanaf de rotonde van het 
Noordeinde.
Als alles volgens planning verloopt, 
zijn de werkzaamheden eind dit jaar 
gereed, met uitzondering van het 
fietspad tussen het Havenhoofd en 
Noordeinde.

14 december Noordeinde en 
Schenkel weer open voor 
verkeer

Collectieve inkoop voor groene daken
Begin	 oktober	 inventariseerden	 wij	
de	 belangstelling	 voor	 een	 groen	
dak.	Zo’n	45	Ambachters	reageerden	
enthousiast.	 Ook	 lokale	 bedrijven	
wilden	 meewerken	 aan	 een	 actie.	
Daarom	organiseren	we	nu	een	col-
lectieve	 inkoop	 voor	 inwoners	 van	
onze	gemeente.	Voor	€	40,-	per	m2	
kunt	 u	 zelf	 een	 groen	 dak	 aanleg-
gen,	inclusief	materialen,	ondersteu-
ning,	 BTW	 en	 een	 gratis	 inspectie	
in	het	voorjaar.	Bij	deze	actie	werkt	
de	 gemeente	 samen	 met	 Stichting	
Roofupdate.	Overal	groene	daken	in	
onze	gemeente,	dat	is	toch	een	goed	
idee?

Ook	meedoen?
Reageer	dan	voor	5	december
Wilt u ook nog meedoen aan deze 

groepsaankoop voor een groen dak 
op uw uitbouw of schuur? Reageer 
dan voor 5 december per mail: 
groendak@mhradvies.nl. Marc Rot-
mans van de Stichting Roof Update 
beoordeelt vervolgens of uw dak ge-
schikt is. 

Wat	houdt	de	actie	in?
- Op een paar data in december wor-
den alle materialen voor de groene 
daken in Hendrik-Ido-Ambacht afge-
leverd: een drainagelaag met wor-
telwerend doek, substraatlaag, se-
dummixmat (8 tot 12 verschillende 
plantjes) en grind; 
- U krijgt vooraf een instructie en legt 
het groene dak zelf aan. Op de dag 
van aflevering komt een expert bij u 
langs om u verder te helpen en/of 

te voorzien van nadere informatie. 
Wilt u het dak liever laten aanleg-
gen door een expert? Dan kunt u dit 
vooraf aangeven;
- De kosten voor de collectieve in-
koop komen uit op €40,- per m2. Dit 
bedrag is inclusief de hiervoor ge-
noemde materialen, instructie, trans-
port, ondersteuning en BTW; 

- Afvoerbeschermingen worden apart 
aangeboden voor €5,- per stuk. Als 
er een aluminium profiel voor de af-
scheiding naar een ander dak nodig 
is, dan kost dit €12,- per meter;
- Bij dit aanbod behoort tevens een 
controle van het groene dak in het 
voorjaar.
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Terugblik De Raad Ervaart

Raadsleden, college-leden en burgemeester als hulpverleners! Op deze 
foto’s staan zij samen met de medewerkers van de diensten die deze 
avond mogelijk maakte.

Raadsleden in het uniform van Handhaving spreken iemand aan die de 
uitwerpselen van een hond niet opruimt en waarvan de hond los loopt, 
vervolgens gaat de eigenaar van de hond in discussie. Hoe pak je dit 
aan? Marion van Eijnatten van Handhaving geeft praktische tips!

Christiaan Nijsink van de ambulancedienst geeft uitleg over hun werk, 
specifiek werd deze avond door de ambulancedienst stilgestaan op de 
mogelijke inzet bij terreuraanslagen en de voorbereidingen daarop.

Speciaal voor deze avond had de brandweer een sloopauto beschikbaar 
gesteld. Raadsleden konden zelf ervaren hoe het is om een auto open 
te moeten knippen om een slachtoffer te bevrijden.

Agenda openbare raadsvergadering
Maandag	3	december	2018,
20.00	uur,	Raadzaal	gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende 
vaste punten: opening, vaststelling 
van de agenda, spreekrecht bur-
gers, vragenhalfuurtje raadsleden, 
notulen raadsvergadering, lijst van 
ingekomen stukken en eventuele 
mededelingen, het comptabiliteits-
besluit en de sluiting.

Op	grond	van	de	adviezen	van	de	
raadscommissie	zijn	de	raadsvoor-
stellen	 onderverdeeld	 in	 hamer-
stukken	(H)	en	debatstukken	(D).
De raad behandelt de volgende 
voorstellen:

7.	 	 Raadsvoorstellen	Algemeen
	 	 Bestuurlijke	Aangelegen-
	 	 heden	-	Financiën
7.1 D Winternota 2018
7.2 H Verordeningen Leges en
  belastingen
7.3 H Controleprotocol Accountant

8.	 	 Raadsvoorstellen	Welzijn,
	 	 Onderwijs,	Sociale	Zaken
  Geen raadsvoorstellen
9.	 	 Raadsvoorstellen	Ruimtelijke
	 	 Zaken	-	De	Volgerlanden
9.1 D Rapportage projecten
  Structuurvisie 2e halfjaar 2018
9.2 H Tweede voortgangsrapportage
  CAI projecten 2018
9.3 D Bestemmingsplan Bedrijven-
  park Ambachtsezoom
9.4 H Financiën Antoniapolder;
9.5 H Bestemmingsplan Water-
  landgoed De Noorden
9.6 D Bomenbeleidsplan &
  Groene kaart
9.7 D Gemeentelijk Rioleringsplan
  2019-2023
10.	 	 Comptabiliteitsbesluit
11.	 	 Sluiting

In de informatieruimte van het ge-
meentehuis liggen de vergaderstuk-
ken 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.
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 tele-
foonnummer 14 078 en per 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.	 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.
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	BEKENDMAKINGEN	

Aanwijzingsbesluit	heffingsambtenaar
Het college van burgemeester en wet-
houders maakt bekend dat zij op 20 
november 2018 het Aanwijzingsbesluit 
heffingsambtenaar heeft vastgesteld. 
Het Aanwijzingsbesluit heffingsambte-
naar treedt de dag na deze bekendma-
king in werking.
 
Ter inzage
Het Aanwijzingsbesluit heffingsamb-
tenaar ligt met ingang van heden ge-
durende 6 weken voor een ieder ter 
inzage in de publiekshal van het ge-
meentehuis.
Een ieder kan op verzoek tegen beta-
ling van de kosten een afschrift krijgen 
van het genoemde besluit. 

Het	 is	wettelijk	 niet	mogelijk	 om	 een	
zienswijze,	of	bezwaar	tegen	dit	besluit	
in	te	dienen.	Voor	vragen	over	deze	be-
kendmaking	 kunt	 u	 contact	 opnemen	
met	Hester	Verhagen-Somsen,	afdeling	
Bestuurszaken,	 via	 telefoonnummer	
(078)	770	2667.

	ALGEMENE	PLAATSELIJKE	
	VERORDENING/BIJZONDERE	WETTEN	

Deze week geen verleende vergunnin-
gen/ontheffingen. 

	OMGEVINGSVERGUNNINGEN	

Nieuwe	aanvragen
omgevingsvergunningen*
• Ambachtsezoom ongenummerd 

(ter hoogte van het Tasveld 1), 
plaatsen gebouwtje/unit t.b.v. 

eindpuntvoorziening Qbuzz voor 
een periode van 10 jaar, -bouwen, 
-planologisch afwijken,  
16 november 2018

• Evertsenstraat 29, plaatsen dak-
kapel voorgevel, -bouwen,  
21 november 2018

• Reeweg 88, aanpassen van 
gevels, gevelreclame en reclame 
masten, -bouwen, -handelsre-
clame maken, -planologisch 
afwijken, 8 november 2018

• Sophiapromenade 74, plaatsen 
lichtreclame aan de gevel, -han-
delsreclame maken, -bouwen, 
25 oktober 2018

Ingetrokken	aanvraag	
omgevingsvergunning
• Kreek 18, dakkapel achterdak-

vlak, 21 november 2018

U	 kunt	 geen	 bezwaar	 maken	 of	 een	
zienswijze	 indienen	 tegen	 een	 aan-
vraag.	Wel	 kunt	 u	 de	 stukken	 inzien.	
Hiervoor	 kunt	 u	 een	 afspraak	 maken	
met	 de	 afdeling	 Beheer	 Openbare	
Ruimte	 (team	 vergunningverlening	 en	
handhaving)	 op	 telefoonnummer	 14	
078.

Verleende	 omgevingsvergunningen*	
(regulier)
• Dorpsstraat 63, maken van een 

uitweg, -uitweg maken, hebben 
of veranderen, 16 november 2018

• Sophiapromenade 74, plaatsen 
lichtreclame aan de gevel, -han-
delsreclame maken, -bouwen,  
23 november 2018

• Stekelbaars 2, vergroten van de 
aanbouw, -planologisch afwijken, 
-bouwen, 21 november 2018

• Zwanebloem 10, plaatsen van een 
schuur in de voortuin, -bouwen, 
21 november 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	voor-
lopige	 voorziening.	 Hebt	 u	 vragen?	
Neem	dan	gerust	contact	op	met	de	af-
deling	Beheer	Openbare	Ruimte	(team	
vergunningverlening	 en	 handhaving)	
via	telefoonnummer	14	078.

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	28	november	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

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


