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Vogels voeren?
Voer bewust
We helpen vogels door ze regelmatig te voeren. Dit doen we graag,
maar ze hebben hun eigen eetgewoonten. Het is dan niet alleen
belangrijk wat u voert, maar ook
hoe u de vogels voert. Als we voer
niet bewust aanbieden, dan kan dit
leiden tot overlast. Daarom hebben
wij een aantal tips hoe u vogels
kunt voeren.
Verschillende plekken
We voeren vogels vaak bij bruggen
en in onze tuin. Als u blijft voeren
op dezelfde plekken, dan zullen
ze daar terugkeren. Het gevolg is
dat er op die plekken toenemende
overlast kan ontstaat door vogelpoep, meeuwen(plaag) en (overmatig) paren. Vogels gaan vervelen,
omdat ze niet meer op zoek hoeven
te gaan naar voedsel. U kunt dus
bewust voeren door dit op verschillende plekken te doen.

ACTIVITEITENKALENDER
• Maandag 4 februari
Vanaf 19.15 uur
WMO Adviesraad
Gemeentehuis
• Maandag 4 februari
Vanaf 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis
• Maandag 18 februari
Vanaf 20.00 uur
Commissie WOS
Raadzaal gemeentehuis
• Dinsdag 19 februari
Vanaf 20.00 uur
Commissie RZ - De Volgerlanden
Raadzaal gemeentehuis
• Woensdag 20 februari
Vanaf 20.00 uur
Commissie ABA - Financiën
Raadzaal gemeentehuis
• Maandag 4 maart
Vanaf 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis
Meer informatie over de
activiteiten kunt u vinden op
www.h-i-ambacht.nl

Voorkom bederven
Vogels kunnen voer ook meenemen
naar een andere plek of onderweg
laten vallen. Als dit gebeurt en bijvoorbeeld terechtkomt in uw tuin of
op straat, dan trekt dat ongedierte
aan. Wilt u ze voeren? Dan raden
we aan niet te veel aan te bieden
en het liefst in de ochtend. Zo krijgen muizen en ratten ‘s nachts geen
kans om ervan te eten.
Verder kan eenzijdig voedsel, zoals
brood en patat, zorgen voor uitbraak van ziekten en leiden tot ongezonde vogels. Gezond voer is dan
ook belangrijk, zoals groenvoer en
insecten. Op die manier houden we
zowel onze omgeving schoon als de
vogels gezond.
Meer weten?
Kijk op www.vogelbescherming.nl
voor meer informatie hoe u vogels
kunt voeren.

PMC de Schoof is
dementievriendelijk

De gemeente krijgt een
nieuwe website

Binnen het Paramedisch Centrum de
Schoof hebben alle disciplines van
het gezondheidscentrum (Fysiotherapie, Oefentherapie Mensendieck,
Podotherapie, Diëtetiek en de Ergotherapie) de online training Omgaan
Met Dementie succesvol behaald!
Dus ontving Erik Havelaar, bedrijfsfysiotherapeut, het certificaat SamenDementievriendelijk.

Op donderdag 31 januari gaat onze
baar (dit noemen we de toptaken).
nieuwe website live! Dit betekent dat
we vanaf 1 februari een nieuwe web- Dit gaan we nog verbeteren
site hebben.
We zijn nog niet klaar, want na 1 februari gaan we de teksten op alle
Dit is beter
pagina’s verbeteren. We maken het
De website ziet er anders uit en dat makkelijker leesbaar en zo komt inmaakt het duidelijker. Zo past het formatie zo goed mogelijk terug in
ook beter bij onze huisstijl, maar er zoekmachines.
verandert meer:
• de zoekfunctie werkt veel beter;
Ideeën
• de onderwerpen zijn voortaan lo- Er kan natuurlijk altijd een foutje
gischer verdeeld over 4 tabbladen ingeslopen zijn. Ziet u iets wat niet
(bovenaan website);
klopt of mist u informatie? Belt
• op elk tabblad zijn de veel gezoch- u dan naar 14 078 of mail naar
te pagina’s binnen een klik vind- communicatie@h-i-ambacht.nl.

“Het was voor onze praktijk niet de
kennis die we nodig hadden, maar
de bewustwording dat je er op alle
fronten mee geconfronteerd kunt
worden. Naast we regelmatig mensen met dementie tegenkomen in de
praktijk, begeleiden we steeds vaker
mantelzorgers met fysieke klachten.
Patiënten die zorgen voor demente-

rende ouderen geeft ons weer een
bewustwording om daar de juiste
zorg voor te leveren”, vertelt Erik.
De landelijke campagne en de commercials heeft hij intern uitgedragen.
Dit resulteerde dat de medewerkers
de online training hebben gevolgd
en aansluitend zijn ze naar een
voorlichtingsbijeenkomst geweest.
Wethouder Van Die: ‘’Het leed van
de aandoening en de gevolgen kan
niet worden voorkomen, maar wel
worden verzacht door de juiste ondersteuning. Dat geldt voor mantelzorgers, maar ook voor mensen met
dementie. Juist daar is een wereld
mee te winnen. Ik ben tevreden dat
steeds meer partijen in Ambacht mee
willen doen in het dementievriendelijk maken van de gemeente.”
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INLOOPOCHTEND
GEHEUGENSTEUN
Gouden huwelijk

bedoeld voor mensen met
dementie, hun mantelzorgers
en iedereen die op wat voor
manier dan ook betrokken is
bij de ziekte dementie.

Het echtpaar Gommans-Dane
was op maandag 31 december
2018 vijftig jaar getrouwd. Burgemeester Jan Heijkoop heeft
hen op vrijdag 18 januari 2019
(de dag van hun kerkelijk huwelijk) gefeliciteerd met hun gouden huwelijk.

Elke 1e donderdag van de maand

van 10.00 tot 12.00 uur

Het echtpaar heeft drie kinderen
en zeven kleinkinderen.

50-jarig huwelijk echtpaar
Gommans-Dane.

Maandelijkse alarmering
sirenes
Test op maandag 4 februari
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
4 februari. 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.

Werk in de wijk

Locatie Restaurant Ontmoetingscentrum Wielstaete
Van Kijfhoekstraat 146
Hendrik-Ido-Ambacht

KOM EN
PRAAT
MEE OVER
DEMENTIE

• Koffie en thee staan voor u klaar!
• Informeel samenzijn
• Stel uw vragen aan de aanwezige
casemanager en ervaringsdeskundigen
vanuit het sociaal wijkteam H.I. Ambacht
• Lotgenotencontact
Namens werkgroep
Dementievriendelijke gemeente,
Cristine Ruinard

Elke 1e donderdag van de maand een inloopochtend Geheugensteun.
Komt u donderdag 7 februari meepraten over dementie?

Gouden huwelijk
Het echtpaar Van Schaik-Van Wuij- gouden huwelijk.
ckhuijse was op woensdag 19 december 2018 vijftig jaar getrouwd. Het echtpaar heeft vier kinderen en
Burgemeester Jan Heijkoop heeft hen negen kleinkinderen.
op deze dag gefeliciteerd met hun

1

Elzengaarde tussen Boomgaarde en Aardbeigaarde dicht;
bouw woningen Waterhof
17 juli 2017 - februari 2019

2

Noordeinde; werkzaamheden,
overlast, straks een betere
doorstroming
3 september 2018 tot eind
januari 2019

7

Huygensstraat; herstraatwerkzaamheden
14 januari tot begin maart
2019, afhankelijk van de weersomstandigheden.

8

Wijk Kruiswiel: werkzaamheden rioolreconstructie.
9 januari - eind mei 2019

9

Rotonde Ambachtsezoom/
Reeweg, Ambachtsezoom:
grondtransport
24 januari - medio februari

3

Hoge Kade; nieuwbouw binnenbad zwembad De Louwert
Tot juni 2019

4

Rietlaan tussen Laan van
Welhorst en Steur;
reconstructiewerkzaamheden
•
volledige afsluiting
7 januari 2018 t/m 8 maart 2019
•
Waelneslaan;
herstraatwerkzaamheden
december 2018 tot eind
maart 2019

5

6

Rietzanger; aanleggen
definitieve bestrating, weg
wordt gefaseerd afgesloten
7 januari t/m 1 maart 2019

•

•

50-jarig huwelijk echtpaar Van Schaik-Van Wuijckhuijse.

Overige werkzaamheden, op
diverse plaatsen:
veegwagen, maaien en schoffelen in hele gemeente doorlopend;
rioolwerkzaamheden; reinigen
en inspecteren en uitvoeren
van lokale reparaties (voornamelijk van binnenuit) verspreid
in heel de gemeente; week 47
t/m week 4;
baggeren (zwaartepunt in
watergangen rondom Sportpark Schildman, zuidzijde wijk
Krommeweg en buurt De
Sandeling) tot maart 2019;
snoeiwerkzaamheden (beplanting); door heel de gemeente.
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Agenda openbare raadsvergadering
Maandag 4 februari 2019, 20.00 uur,
Raadzaal gemeentehuis.
Op de agenda staan de volgende
vaste punten: opening, vaststelling
van de agenda, spreekrecht burgers, vragenhalfuurtje raadsleden,
notulen raadsvergadering, lijst van
ingekomen stukken en eventuele
mededelingen, het comptabiliteitsbesluit en de sluiting.
Op grond van de adviezen van de
raadscommissie zijn de raadsvoorstellen onderverdeeld in hamerstukken (H) en debatstukken (D).
De raad behandelt de volgende

Raadsvoorstellen Ruimtelijke
Zaken - De Volgerlanden
Raadsvoorstellen Algemeen 9.1 H Rapport Rekenkamercom		 missie “Grondstoffenbeleid
Bestuurlijke Aangelegen		 in Hendrik-Ido-Ambacht”
heden - Financiën
Camerahandhaving Sophia- 9.2 H 4e Herziening exploitatiepark en Sophiapromenade 		 plan Volgerlanden-Oost
10.		 Comptabiliteitsbesluit
Raadsvoorstellen Welzijn,
11.		 Sluiting
Onderwijs, Sociale Zaken
Zienswijze 2e bestuursrapIn de informatieruimte van het geportage 2018 Drechtwerk
Intrekken mandaatbesluit en meentehuis liggen de vergaderstukSubsidieverordening Aange- ken ter inzage.
U kunt de stukken ook via de
past sporten Drechtsteden
inzien:
www.h-iBegrotingswijziging 2019 GR gemeentesite
Dienst Gezondheid en Jeugd ambacht.nl/gemeenteraad. In het

voorstellen:
7.

7.1 D
		
8.
8.1 H
		
8.2 H
		
		
8.3 H
		

9.

scherm kunt u dan klikken op Ver- Tijdens de vergadering krijgt u
maximaal vijf minuten het woord
gaderstukken in raadsinformatie.
van de voorzitter. Wanneer er meerWilt u uw mening geven over een dere insprekers zijn gaat dit in volgagendapunt? Maak dan gebruik orde van aanmelding. Ten slotte
van het spreekrecht aan het be- doet de voorzitter of een lid van de
gin van de vergadering. Dit moet raad een voorstel voor de behanu ten minste twee werkdagen voor deling van uw inbreng. De totale
de vergadering melden bij de grif- spreektijd bedraagt dertig minuten.
fier. De griffier is bereikbaar via Meer over het spreekrecht kunt u
telefoonnummer 14 078 en e-mail lezen in de gemeentegids en op de
gh.logt@h-i-ambacht.nl. U geeft dan gemeentesite.
aan over welk onderwerp u iets wilt
zeggen. Vermeldt ook uw naam,
adres en telefoonnummer.

Drechtstedendinsdag 5 februari 2019
Op 5 februari 2019 vindt de maandelijkse Drechtstedendinsdag plaats in
het gemeentehuis van Papendrecht
dat gelegen is aan de Markt 22.
De leden van de Drechtraad beraden zich over onderwerpen die onze
regio aangaan. Dit wordt Drechtstedendinsdag genoemd. Het samenwerkingsverband Drechtsteden
bestaat uit 7 gemeenten: Alblasserdam, Dordrecht, HardinxveldGiessendam, Hendrik Ido Ambacht,
Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

wijze waarop dat bijdraagt aan de
informatievisie. De informatievisie
is medio 2018 door de Drechtraad
vastgesteld en bevindt zich nu in de
uitvoeringsfase.
Drie vertegenwoordigers van het regionale bedrijfsleven vertellen hoe
zij denken dat “Internet of Things”
en andere innovaties van belang
kunnen zijn voor de Drechtsteden.

“Internet of Things”, of “Internet der
Dingen”, refereert aan een situatie
waarin de mensen die computers
Op het programma van dinsdag 5 (smartphones, laptops, desktops,
februari staan de volgende onder- tablets) bedienen in de minderheid
werpen.
zullen zijn. Semi-intelligente apparaten zullen in meerderheid de gebruiThemabijeenkomst ‘Informatievisie kers zijn van het internet.
en Transitieplan ICT verandert’
Van 17.00 uur tot 18.00 uur geeft Een voorbeeld van “Internet of
het Drechtstedenbestuur informa- Things” is je auto als rijdende sentie over de veranderingen binnen sor die bijhoudt hoe hard je rijdt,
de ICT van de Drechtsteden en de waar je rijdt en in welke versnelling,

je brandstofverbruik en … die gegevens doorsluist naar internet. Of de
camera bij je deurbel die je via internet en een app op je smartphone
laat weten dat er bezoek is en je
laat zien wie er bij je aan de deur
staat. Je “activity tracker” die bijhoudt hoeveel stappen je zet, hoelang je actief bent, hoeveel energie
je verbruikt hebt en deze gegevens
naar internet stuurt zodat je analyses kan maken en bepalen of je wel
genoeg doet om gezond te blijven.
De sensor die het grondwaterniveau
onder je huis meet en deze gegevens via internet doorsluist naar de
beheerder, die beslist of er water
afgevoerd of juist toegevoerd moet
worden om je fundering onder water te houden.

het gebied van “Internet of Things”
laten zien. Deze bedrijvenmarkt
begint om 16:00 uur in de hal van
het gemeentehuis van Papendrecht.
Belangstellenden zijn van harte welkom en hoeven zich niet van tevoren aan te melden. In het raadsinformatiesysteem (RIS Drechtraad)
op ‘Themabijeenkomst raad- en
collegeleden’ kunt u het volledige
programma inzien.

de voorstellen van het Drechtstedenbestuur. Portefeuillehouder Financiën, de heer P. Verheij, heeft
hierop een viertal toezeggingen gedaan, die vanavond zullen worden
besproken. De besprekingen worden afgesloten met een stemming,
waarmee de begroting van 2019
wordt vastgesteld.

In het Raadsinformatiesysteem van
de Drechtraad kunt u alle stukken
Drechtraad van 19.30 uur
die bij het onderwerp behoren intot 21.00 uur
zien inclusief de toezeggingen en de
Geactualiseerde
begroting
van reactie hierop van het Drechtstedende Gemeenschappelijke regeling bestuur.
Drechtsteden 2019
Tijdens de vorige Drechtstedendins- Meer informatie
dag van 15 januari is er tijdens de Meer informatie, zoals agenda’s en
Carrousel Bestuur en Middelen een bespreekstukken, vindt u in het
voorbereidende bespreking geweest Raadsinformatiesysteem van de
Voorafgaand aan de Themabijeen- over dit onderwerp.
Drechtraad.
komst is er een bedrijvenmarkt,
waar bedrijven uit de regio toepas- Diverse fracties hebben hier een Heeft u vragen? Stuur ze aan
singen en hun ontwikkelingen op aantal kritische vragen gesteld over regiogriffie@drechtsteden.nl

Officiële publicaties
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AMBTSHALVE UITSCHRIJVINGEN

gen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld
(hij/zij mag per verkiezing dus 3
een kopie van deze publicatie); de
stemmen uitbrengen);
BESLUIT TOT AMBTSHALVE UIT- reden waarom u bezwaar maakt; het • u vult op de achterkant van uw
SCHRIJVING ALS INGEZETENE UIT DE telefoonnummer waarop u overdag
stempas (bij ‘volmachtbewijs’) de
BASISREGISTRATIE PERSONEN (ART. bereikbaar
naam en het adres van de gemach2.22 WET BRP)
bent; de datum en uw handtekening.
tigde in;
Burgemeester en wethouders van
• u en de gemachtigde ondertekeHendrik-Ido-Ambacht hebben beslo- BEKENDMAKINGEN
nen allebei uw stempas;
ten de adresgegevens te wijzigen van:
• de gemachtigde neemt uw stemVerkiezing van de leden van de
pas en (een kopie van) uw idenHeerik, P. van den, geboortedatum Provinciale Staten en het algemeen
titeitsbewijs mee naar het stemlo29-11-1977, datum uitschrijving 27- bestuur van het Waterschap op 20
kaal. Uw (kopie) identiteitsbewijs
11-2018
maart 2019
mag op de dag van de verkiezing
De burgemeester van Hendrik-Idoniet langer dan 5 jaar verlopen
Plaisier, A., geboortedatum 04-08- Ambacht maakt het volgende bezijn. De kopie van het identiteits1997, datum uitschrijving 13-12-2018 kend.
bewijs mag ook een foto op een
mobiele telefoon of tablet zijn.
Boersma, M., geboortedatum 02-10- HOE KUNT U STEMMEN?
1993, datum uitschrijving 13-12-2018
Stemmen bij volmacht
Stemmen in Hendrik-Ido-Ambacht
Met de schriftelijke volmacht mag
Het laatst in de basisregistratie per- De stempas waarmee u uw stem uit- een andere kiezer voor u stemmen.
sonen (BRP) opgenomen adres is niet brengt, ontvangt u uiterlijk 6 maart Dit doet u bijvoorbeeld omdat:
meer juist. Een nieuwe verblijfplaats 2019 per post. U mag met uw stem- • u uw stempas niet kunt overdrais bij de gemeente niet bekend. De pas in een stemlokaal naar keuze
gen aan een andere kiezer, bijvoorgemeente heeft na onderzoek de vol- binnen de gemeente Hendrik-Idobeeld omdat u al op uw vakantiegende adresgegevens opgenomen:
adres verblijft;
Ambacht stemmen. De stemlokalen
binnen onze gemeente leest u op • u een identiteitsbewijs heeft dat
Adres: onbekend
op 20 maart 2019 langer dan 5 jaar
de bijsluiter bij uw stempas en op
Woonplaats: onbekend
is verlopen;
de kandidatenlijst. Ook op www.hLand: onbekend
i-ambacht.nl vindt u het overzicht • u geen identiteitsbewijs heeft.
van de stemlokalen. PostNL bezorgt
De registratie als inwoner van Ne- de kandidatenlijst uiterlijk 15 maart Hoe vraagt u de schriftelijke volderland is hiermee beëindigd. De ge- 2019 huis aan huis.
macht aan?
meente heeft deze wijziging doorge• op www.h-i-ambacht.nl vindt u het
geven aan allerlei instellingen, zoals: In het stembureau moet u zich leformulier ‘Stemmen bij volmacht’.
belastingdienst, uitkeringsinstanties, gitimeren met een paspoort, identiAls zoekwoord geeft u Stemmen
pensioenfondsen en zorgverzeke- teitskaart of rijbewijs. Dit document
in. U print het formulier en vult dit
raars. Deze wijziging heeft gevolgen mag op 20 maart 2019 maximaal 5
in. U mag het formulier ook aan de
voor voorzieningen, zoals: toeslagen, jaar verlopen zijn. Heeft u geen juist
balie van uw gemeente ophalen;
uitkeringen, zorgverzekering, AOW en identiteitsbewijs? Vraag dan op tijd • u vult het aanvraagformulier hepensioen.
een nieuw aan.
lemaal in en u plaatst allebei uw
handtekening. Uw schriftelijk verBezwaar
zoek moet uiterlijk 15 maart 2019
Overdragen van uw stempas
Bent u belanghebbende en bent u U mag ook een ander voor u laten
bij de gemeente binnen zijn;
het niet eens met dit besluit? Stuur stemmen met een onderhandse vol- • als de gemeente uw aanvraag
dan een bezwaarschrift naar het col- macht. U draagt dan uw stempas
heeft goedgekeurd, ontvangt de
lege van burgemeester en wethou- over aan een andere kiezer (gemachgemachtigde een volmachtbewijs.
ders. Dit doet u binnen zes weken tigde). Deze gemachtigde stemt zelf
Hiermee kan de gemachtigde voor
na de dag van deze bekendmaking. ook voor dezelfde verkiezing in Henu stemmen;
drik-Ido-Ambacht. Hiervoor gelden • de gemachtigde neemt de schrifSchriftelijk bezwaar
telijke machtiging mee naar het
regels:
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift • de gemachtigde brengt uw stem
stemlokaal en brengt uw stem teaan het college van burgemeester
gelijk uit met zijn/haar eigen stem.
gelijktijdig uit met zijn/haar eigen
en wethouders, Postbus 34, 3340 AA
stem;
Hendrik-Ido-Ambacht.
• de gemachtigde stemt voor dezelf- Stempas kwijt
Uw bezwaarschrift is alleen geldig als
de verkiezing op een stembureau Zonder stempas mag u niet stemu de volgende gegevens vermeldt:
in Hendrik-Ido-Ambacht;
men. Een vervangende stempas
uw naam en adres; een duidelijke • de gemachtigde mag per verkie- vraagt u tijdens de openingstijden
omschrijving van het besluit waartezing 2 machtigingen aannemen aan bij de balie van uw gemeente.

POSTADRES

telefoon
e-mail
website

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

gemeentehia

Dit mag tot uiterlijk dinsdag 19 maart 20:00 uur op het terras van Verhage,
2019, 12.00 uur.
Louwersplein 1, datum bekendmaking 18 januari 2019.
• Het organiseren van een afscheidsSamenstelling Kiezersregister
Op 4 februari 2019 stelt elke ge- feest waarbij wordt overnacht in de
meente haar kiezersregister vast. school IKC De Wijngaard op 15 februDeze datum bepaalt in welke ge- ari 2019 van 19:00 uur (opbouw vanmeente u mag stemmen. U ontvangt af 17:00 uur) tot 16 februari 09:00
uw stempas op het adres waarop u uur (afbouw tot 09:30 uur), datum
op 4 februari 2019 staat ingeschre- bekendmaking 22 januari 2019.
ven. Op www.h-i-ambacht.nl vindt u
meer informatie. Met vragen mag u * Bent u het niet eens met het besluit?
www.h-i-ambacht.nl/bezwaar
ook contact opnemen met Team Ver- Op
kiezingen. U bereikt ons via telefoon- vindt u informatie over het indienen
van zienswijzen, bezwaar, beroep en
nummer telefoon 14 078.
voorlopige voorziening. Hebt u vragen? Neem dan gerust contact op met
Hendrik-Ido-Ambacht,
de afdeling Beheer Openbare Ruimte
30 januari 2019
(team vergunningverlening en handhaving) via telefoonnummer 14 078.
De burgemeester,

Wet milieubeheer
Op 4 januari 2019 is een melding
ontvangen in het kader van het “Activiteitenbesluit milieubeheer”. Het
gaat over het oprichten van een
horecagelegenheid gelegen aan De
Schoof 234 te Hendrik-Ido-Ambacht.
Deze melding is afgehandeld onder
zaaknummer Z-19-345714.
Indien daaraan behoefte bestaat
kunnen, onder verwijzing naar het
zaaknummer, inlichtingen worden
ingewonnen bij de Omgevingsdienst
Zuid-Holland 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 schenken van (zwak) alcoholische drank tijdens de Zomerparkdag
op 31 augustus 2019 tussen 10:00 en

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

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

J. Heijkoop

Nieuwe aanvragen
omgevingsvergunningen*
• Paulusweg 69, maken van een uitrit, -uitweg maken, hebben of veranderen, 16 januari 2019
• Willy Sluiterstraat 11, plaatsen dakkapel voorzijde, -bouwen, 16 januari 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.
Verleende omgevingsvergunningen*
(regulier)
• Meerval 5, plaatsen dakkapel voorzijde, -bouwen, 23 januari 2019
* 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.

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 30 januari 2019

