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Ambacht werkt toe naar een ondernemersfonds
Een ondernemersfonds biedt veel
voordelen. Het geld in het fonds
kunnen de ondernemers inzetten
voor onder meer camerabeveiliging,
parkmanagement of promotionele
activiteiten. Ondernemers en vastgoedeigenaren vullen het fonds
door een verhoging van de OZBbelasting op niet-woningen.
“Een gemeentebreed ondernemersfonds maakt ondernemers op de
bedrijventerreinen slagvaardiger”,
zegt André Flach, wethouder Economie. “De investeringen uit het fonds
dragen bij aan het ondernemersklimaat. Ondernemers bepalen samen
de bestedingsdoelen, iedere ondernemer draagt bij via een kleine verhoging van de OZB en iedere ondernemer profiteert mee. Een fonds
voor en door ondernemers dus.”
Collectieve doelen
Floor Dil, werkzaam bij de Stout
Groep, startte eind 2019 in opdracht van de gemeente een haalbaarheidsonderzoek van een on-

dernemersfonds: “Het plan is de
gemeente in bedrijventerreinen en
winkelcentra op te delen. Per gebied betaalt de ondernemer een
klein bedrag meer aan OZB en het
totaalbedrag kunnen de ondernemers in het gebied besteden aan
collectieve doelen. Denk ook aan
gezamenlijke inkoop, feestverlichting en bestrijding van leegstand.”
Meer informatie en meepraten?
De voorgenomen invoering van het
ondernemersfonds is het gevolg
van een afspraak die gemaakt is
tussen de Vereniging Ambachtse
Ondernemers, de Detailhandelsraad en de gemeente in het lokale
Actieplan Economie uit 2018. Over
de exacte inhoud en de ontwikkeling van het fonds is er begin juli
een eerste digitale sessie waaraan
iedere ondernemer uit Ambacht
kan meedoen. De exacte datum
maken we binnenkort bekend op
www.h-i-ambacht.nl/ondernemen.
Of neem contact op met via
economie@h-i-ambacht.nl.

Een ondernemersfonds is een fonds voor en door ondernemers, dus ook voor de ondernemers op bedrijventerrein
De Sandeling.

Digitaal ‘Berichten over uw buurt’
Wilt u op de hoogte zijn en blijven van actuele zaken die spelen
in uw buurt? Denk aan evenementen, kap- of bouwvergunningen,
verkeersbesluiten en nieuwe of gewijzigde regelgeving? Deze informatie is vanaf 1 juli a.s. digitaal en
‘op maat’ beschikbaar op https://
overuwbuurt.overheid.nl/. Om de
berichten te ontvangen, kiest u uit
de e-mailservice en/of de app voor
mobiele apparaten.

ten u wilt ontvangen en van welke
organisatie(s). Het gaat om publicaties van gemeenten, waterschappen
en provincies van de afgelopen twee
maanden. U ontvangt gemiddeld één
keer per week een e-mail. U leest op
‘Berichten over uw buurt’ ook antwoorden op vragen als: Wat moet ik
doen als ik stukken wil inzien? En,
hoe kan ik bezwaar indienen?

Over uw buurt app
‘Berichten over uw buurt’ vindt u ook
E-mailservice
in de ‘Over uw buurt’ app. U downBij het inschrijven voor deze ser- loadt de app in de Apple Store of
vice stelt u zelf in welke berich- in Google Play. De gegevens worden

Pluim voor mevrouw Van
Dijke – Groeneweg

één keer per dag opgehaald en verwerkt. Hierdoor kan het zijn dat een
besluit een dag later beschikbaar is
Mevrouw Van Dijke-Groeneweg ontin de app.
ving maandag 14 juni een pluim uit
handen van burgemeester Heijkoop.
Meer informatie
Een pluim is een persoonlijk com‘Berichten over uw buurt’ is een
pliment van de burgemeester van
dienst van UBR|KOOP, het KennisHendrik-Ido-Ambacht. Mevrouw Van
en Exploitatiecentrum voor Officiële
Dijke-Groeneweg krijgt deze blijk van
Overheidspublicaties. Kijk voor meer
waardering voor haar decennialange
informatie op: www.koopoverheid.nl
inzet voor het maaltijdproject “Welof www.mijnoverheid.nl.
kom aan tafel” van de Hervormde

kerken. Vanaf de start, in september 31 jaar geleden, was mevrouw
Van Dijke-Groeneweg betrokken bij
de organisatie. Daarnaast is zij ook
17 jaar lang de drijvende kracht geweest voor de Club zonder naam,
een groep dames die kaarten maakte, waarvan de opbrengst bestemd
was voor kerkgebouw De Ark.
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Agenda

05

juni

23

Om 20.00 uur
Commissie RZ –
De Volgerlanden
Online te volgen
Om 20.00 uur
Commissie ABA –
Financiën
Online te volgen

juli

22

Om 20.00 uur
Commissie WOS
Online te volgen

juni

juni

21

Werk in de wijk

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen

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

Collecte
Maag Lever Darm Stichting
21 juni t/m 26 juni.

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram

De heer Punt is op 9 juni 100 jaar geworden. Burgemeester Heijkoop heeft
hem op deze dag persoonlijk gefeliciteerd.

Tijdelijke Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten
verlengd met 3 maanden
Bent u inwoner van de Drechtsteverhoogd (was voor alleenden? En kunt u vanwege de coronstaanden en gehuwden/alleenacrisis uw woonkosten (incl. kosstaande ouder resp. €6.295,ten elektriciteit en gas) niet (meer)
en 12.590,. Dit wordt resp.
betalen? Dan is de TONK (Tijde€31.340 en €62.680).
lijke Ondersteuning Noodzakelijke •
Aanvragen kan tot 1 novemKosten) wat voor u. Goed nieuws,
ber 2021, voor de periode van
want de TONK is verlengd met 3
maximaal 9 maanden (1 janumaanden.
ari 2021 tot 1 oktober 2021).
•
De TONK is onbelast, waardoor
TONK in het kort
de TONK geen gevolgen heeft
•
De periode waarop de TONK
voor uw toeslagen en aangifte
betrekking heeft is verlengd
inkomstenbelasting 2021.
met 3 maanden. U kunt de
TONK voor 9 maanden aan- Wilt u meer weten over de TONK
vragen.
en/of meteen een aanvraag indie•
Het maximumbedrag van deze nen? Ga naar de website van de
financiële ondersteuning is Sociale Dienst Drechtsteden voor
€750,- per maand, voor een meer informatie:
periode van maximaal 9 maan- https://bit.ly/SDDTonk.
den.
•
De inkomensgrens is verhoogd
van 130% naar 170% van het
Wettelijk Sociaal Minimum.
•
De
vermogensgrens
‘beschikbare geldmiddelen’ is

1

2

Ambachtsezoom: bouw- en
woonrijp maken toekomstig
bedrijvenpark. Eind december
2021.
Inrichten Waterbusplein, tot
voorjaar 2022.

Werkzaamheden Van Assendelftgaarde en de Halfweg,
project Kruiswiel fase 3,
tot 2e week oktober 2021.
			
4
Warmoeziershof; bestratingswerkzaamheden; start
2e week juni – eind oktober
2021; de werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, de
woningen zijn bereikbaar met
loopschotten.

•

•

3

•

•

Overige werkzaamheden, op
diverse plaatsen:
Veegwagen, maaien en
schoffelen in hele gemeente,
doorlopend;
Controle en snoei van alle

•

•

•

•
•

bomen: februari 2020 - eind
2022;
Omgeving Burg. Van Akenwijk,
aanbrengen damwanden en
graven watergangen-naar
verwachting eind juni gereed;
Rondom Perenlaantje, aanbrengen drainagesysteem en
viertal gestuurde boringen;
naar verwachting eind juni
gereed;
Werkzaamheden aan diverse
beschoeiingen in de gemeente
– loopt door in juni.
Diverse locaties – rijdende
afzetting van GKB in verband
met snoeiwerkzaamheden.
De Volgerlanden-Oost
aanbrengen voorbelasting De
Erfjes (zuid) en de Hofjes, tot
eind juni.
De Laantjes, woonrijpmakentot november 2021.
De Straatjes, bouwrijpmaken
tot november 2021.

Openbare commissievergaderingen juni 2021
Op maandag 5 juli 2021 vergadert de gemeenteraad. Als voorbereiding daarop vergaderen de commissies in juni. Via https://
hendrikidoambacht.raadsinformatie.nl/ kunt u
deze vergaderingen live volgen.
Op de agenda’s van de commissievergaderingen staan de volgende vaste agendapunten:
opening, vaststelling van de agenda, spreekrecht burgers, mededelingen en ingekomen
stukken, informatie van het college/de portefeuillehouder, uitwisseling regionale samenwerking, agendapunten volgende vergadering
en sluiting.
De specifieke agendapunten vindt u hieronder
per commissie vermeld:

Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken
Maandag 21 juni 2021, 20:00 uur
• Gemeenschappelijke regeling sociaal

• Rapportage projecten structuurvisie
1e half jaar 2021
• Voortgangsrapportage CAI projecten
1e half jaar 2021

ring bij de griffier over welk(e) onderwerp(en)
op de agenda u iets wilt zeggen. Dat kan via
telefoonnummer 078 770 26 87 en e-mailadres: gh.logt@h-i-ambacht.nl. Geef hierbij
Ruimtelijke Zaken – De Volgerlanden
uw naam, (e-mail)adres en telefoonnummer
Dinsdag 22 juni 2021, 20:00 uur
U kunt de stukken ook via de gemeentesite op.
• Regionale Energiestrategie Drechtsteden 1.0 inzien: www.h-i-ambacht.nl/gemeenteraad. In
• Transitie Warmte 2021
het scherm kunt u dan klikken op ‘Vergader- Tijdens de vergadering krijgt u 5 minuten het
• Jaarverslag 2020 De Volgerlanden
stukken’ in raadsinformatie.
woord van de voorzitter in volgorde van aan• Beschikbaarstelling voorbereidingskrediet
melding. Hierna doet de voorzitter of een lid
voor bodemsanering perceel Veersedijk
Spreekrecht
van de commissie een voorstel voor de be301-303 (Noordoevers)
Iedereen krijgt de gelegenheid om tijdens de handeling van uw inbreng.
raads- en commissievergaderingen iets te zegAlgemeen Bestuurlijke Aangelegenheden gen over de onderwerpen die op de agenda
Financiën
staan. Hiervoor is maximaal dertig minuten
Woensdag 23 juni 2021, 20:00 uur
ingeruimd aan het begin van de vergadering.
• Jaarstukken 2020
Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht,
• Kadernota 2022
meldt dan ten minste 48 uur voor de vergade-

Duurzame energie en warmte
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Hendrik-Ido-Ambacht is op weg naar duurzame energie en warmte
Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het uitvoeren van
de klimaatafspraken. Op 5 juli bespreekt de gemeenteraad
twee beleidsdocumenten, die zijn opgesteld na een participatietraject én technische en landschappelijke onderzoeken:
de Transitievisie Warmte 2021 (TVW) en de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES).

Wethouder Lafleur: “Hierin geven we de richting aan voor de
komende jaren: voor het aardgasvrij maken van woningen en
gebouwen, het opwekken van schone energie én energiebesparing. Dit kunnen we niet alleen. We hebben iedereen in
de gemeente nodig: bewoners, instellingen en bedrijven. We
vinden het belangrijk om het samen te doen, op een tempo
dat voor iedereen haalbaar is, met als doel een Co2-neutrale
samenleving in 2050.”

Transitievisie
Warmte
In de Transitievisie Warmte beschrijft de gemeente de route naar aardgasvrije woningen
en gebouwen. Wethouder Lafleur: “Ik kan me
goed voorstellen dat Ambachters willen weten
wat dit voor hen betekent. Welke alternatieven
voor aardgas zijn er en waar starten we mee?
Om hen alvast wat meer houvast te geven hebben we deze Transitievisie Warmte geschreven.
Iedereen krijgt immers een keer met de overstap naar aardgasvrij te maken. Deze visie
geeft handvatten voor bewoners, ondernemers
en organisaties om stap voor stap aan de slag
te gaan.”
De perspectiefkaart in de Transitievisie geeft
een beeld van het alternatief en tijdpad en
per buurt. Voor de meeste buurten zal het nog
een tijdje duren voordat er volledig duurzaam
wordt gewoond.
•

•

•

De eerste nieuwbouwwoningen in De
Dorpjes in De Volgerlanden zijn aangesloten op een warmtenet. Dat lijkt – met
de kennis van nu - ook een verstandige
keuze voor de dichtbebouwde buurten
Kruiswiel en Oostendam.
Voor goed geïsoleerde woningen die na
2000 zijn gebouwd én woningen buiten
de bebouwde kom is een eigen warmtepomp (‘all electric’) een goed alternatief.
Voor de woningen in de wijken Dorp en
Krommeweg is nu nog niet duidelijk wat
de beste oplossing is. Het beste is om
daar even af te wachten welke technische
innovaties er over een paar jaar zijn.

Wethouder Lafleur: “We kunnen niet in één zichten op het gebied van innovatie en wet- en buurt maken we de komende jaren samen met
keer de hele gemeente aardgasvrij maken. Dat regelgeving meegenomen kunnen worden. En de buurtbewoners, dus samen met u!”
hoeft ook niet, er is nog tijd. De overgang naar het allerbelangrijkste: het definitieve plan per
aardgasvrij doen we stap voor stap, waarbij we
goed nadenken over elke stap. Het belangrijkWethouder Ralph Lafleur: “Als wethouder spreek ik regelmatig inste uitgangspunt voor de hele warmtetransitie
woners die bezig zijn met de energietransitie. Inwoners die nu al
is dat het haalbaar en betaalbaar is, en dat
iedereen mee kan doen. We herijken dit plan in
energie besparen en hun woning verduurzamen, en inwoners die
ieder geval elke vijf jaar, zodat de nieuwste inzich afvragen hoe ze dit het beste kunnen gaan doen.”

Regionale Energiestrategie
In de Regionale Energiestrategie beschrijven
de Drechtsteden wat zij kunnen bijdragen aan
de landelijke opgave om de CO2 uitstoot te
verlagen (49% in 2030 en 95% in 2050).
De Drechtsteden willen in 2030 samen 0,37
terawattuur (TWh) aan duurzame elektriciteit
opwekken door zon of wind. Dat is 1,1% van
de landelijke opgave. Dat doen we vooral met

zon op grote daken en deels door zonnevelden
en windenergie in restruimtes en op 4 locaties
in de regio. Ook wil de regio 12.000-25.0000
woningen aardgasvrij maken, van de landelijke
opgave van 1,5 miljoen. Daarnaast is het doel
om 20% energie te besparen in gebouwen ten
opzichte van 2020 en mobiliteit te verduurzamen.

Wethouder Lafleur: “Iedereen kan helpen door
flink energie te besparen en de benzine- of
dieselauto in te ruilen voor openbaar vervoer
en de fiets of een elektrische auto. We moeten
zoveel mogelijk zonnepanelen leggen op alle
daken van woningen, bedrijven, scholen en
andere gebouwen. Voor grootschalige zonnevelden of windturbines is geen ruimte in onze

gemeente. En die willen we ook niet. Hooguit
is er plaats voor wat kleinschalige clusters zonnepanelen, bijvoorbeeld in het gebied tussen
de Langeweg en de A16.”

Wilt u aan de slag?
Energie besparen, zonnepanelen en eenhybride
warmtepomp naast de CV-ketel zijn dan eerste
stappen. Het Energieloket
(www.regionaalenergieloket.nl/hendrik-ido-ambacht)
geeft gratis informatie aan inwoners en ondernemers over energiemaatregelen en subsidies.

Officiële publicaties
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Verkeersbesluiten
Wij informeren u over drie genomen verkeersbesluiten:
•
een gehandicaptenparkeerplaats aan de
Strobenen-bogerd 25;
•
een elektrische laadvoorziening aan de
Heerenhof 1;

vier elektrische laadvoorzieningen aan het van de dag na bekendmaking gedurende zes
weken voor iedereen ter inzage in de informaWaterbusplein
tieruimte van het gemeentehuis.
De bekendmaking van dit verkeersbesluit is terug
te vinden op www.officielebekendmakingen.nl Op grond van de Algemene wet bestuursrecht
en ligt met bijbehorende stukken met ingang kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij
•

deze besluiten is betrokken, binnen zes weken
na bekendmaking een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan
het college van burgemeester en wethouders
van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340
AA Hendrik-Ido-Ambacht.

Bestemmingsplan Vrouwgelenweg 58 in voorbereiding
ning. Om dit mogelijk te maken, zal de huidige
loods verwijderd worden. Aangezien er momenteel voor deze extra woning geen bouwvlak is
opgenomen, moet het bestemmingsplan ter
plaatse worden herzien. Een ontwerpbestemmingsplan voor dit project zal tweede helft
Aanleiding van de herziening is het bouwen van 2021 in procedure worden gebracht. Deze
van een nieuwe woning naast de huidige wo- kennisgeving betreft alleen het voornemen tot
Burgemeester en wethouders van Hendrik-IdoAmbacht maken op grond van artikel 1.3.1. van
het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij
een bestemmingsplan voorbereiden voor de
Vrouwgelenweg 58.

het maken van het bestemmingsplan. Als een
ontwerp van dit plan is gemaakt, wordt dit
op de gebruikelijke wijze gepubliceerd en in
procedure gebracht. Op dit moment liggen er
dus nog geen stukken ter inzage, kunnen nog
geen zienswijzen naar voren worden gebracht
en wordt onafhankelijke instanties nog niet om
advies gevraagd. Mocht u naar aanleiding van

deze bekendmaking vragen hebben, dan kunt
u contact opnemen met mevrouw Santbergen
van de afdeling Beleid en Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078.

Besluit hogere waarde geluid woning Rijksstraatweg ongenummerd perceelnummer
4109, sectie D.
Burgemeester en wethouders van Hendrik-IdoAmbacht maken bekend dat zij op grond van
artikel 3.4 van Algemene wet bestuursrecht
(Awb) en artikel 110 van de Wet geluidhinder
(Wgh), een besluit hebben genomen tot het
verlenen van hogere grenswaarden geluid voor
een nieuw te bouwen woning aan de Rijksstraatweg 42A/2, onder perceelnummer 4109,
sectie D.

Voor de voorgenomen bouw van de woning
is vooraf een akoestisch onderzoek uitgevoerd
ter bepaling van de geluidbelasting op de gevels van de geprojecteerde woning. Daarbij is
vastgesteld dat de voorkeursgrenswaarde van
48 dB voor wegverkeerslawaai wordt overschreden op de gevels van de nieuw te bouwen woning als gevolg van wegverkeer op de
rijksweg A16 en de Rijksstraatweg. Omdat er

sprake is van nieuwbouw is door het college
besloten om hogere grenswaarden te verlenen
tot respectievelijk 52 dB (rijksweg A16) en 53
dB (Rijksstraatweg).

vragen? Neem dan gerust contact op met de
afdeling Beheer Openbare Ruimte (team vergunningverlening en handhaving), via telefoonnummer 14078.

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

Verlenging Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten
Drechtsteden
Het Drechtstedenbestuur heeft op 7 juni 2021
de ‘Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning
noodzakelijke kosten Drechtsteden’ verlengd
tot 1 oktober 2021. De verlenging van de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke
Kosten (TONK) maakt onderdeel uit van het
nieuwe steunpakket dat het kabinet op 27 mei
jl. heeft bekendgemaakt.

De TONK biedt een tijdelijke financiële ondersteuning in de noodzakelijke woonlasten
voor huishoudens die te maken hebben met
een inkomensterugval als gevolg van de COVID-19 maatregelen van de Rijksoverheid. Met
de verlenging van de Beleidsregels wordt de

TONK voor drie extra maanden beschikbaar
voor inwoners van de Drechtstedengemeenten,
namelijk voor de periode van 1 januari tot 1
oktober 2021 (9 maanden). De TONK kan tot
1 november 2021 met terugwerkende kracht
per 1 januari 2021 worden aangevraagd bij de

Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). Wilt u de
beleidsregels inzien, kijk dan op de website
van de Sociale Dienst Drechtsteden
www.socialedienstdrechtsteden.nl.

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten
Verleende besluiten**
Adres

Omschrijving

Datum activiteit

Datum bekendmaking

De parkeerplaats ter
hoogte van Druivengaarde 11

het plaatsen van een kermisattractie tbv SOL De Watervlinder

30 juni 2021 tot en met 2 juli 2021

14 juni 2021

**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.

Officiële publicaties

woensdag 16 juni 2021

Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

realiseren tankstation voor wegverkeer, wascentrum incl. aflevering
waterstof en bedrijfspand (horeca, leisure, flexplekken, detailhandel,
sport & facility service)
		

milieu, oprichten van een inrichting,
handelsreclame maken, bouwen
uitweg maken, hebben of veranderen,
planologisch afwijken

12 mei 2021

Hark 56

plaatsen dakkapel / voorzijde

bouwen

14 mei 2021

Ring 106

plaatsen overkapping in achter- en zijtuin

bouwen

10 mei 2021

Sikkel 41

realiseren dakkapel voorzijde / achterzijde hoofddakvlak en opbouw op garage bouwen, planologisch afwijken

11 mei 2021

Sikkel 57

plaatsen dakkapel / voorzijde

bouwen

14 mei 2021

Zaaivat 44

plaatsen dakkapel / voorzijde

bouwen

14 mei 2021

Ambachtsezoom kavel Omega 8

Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Havenkade 8A

bouwen mantelzorgwoning

bouwen, planologisch afwijken

11 juni 2021

Hoogveen 11

plaatsen dakkapel / voorgevel

bouwen

11 juni 2021

Reeweg 148

realiseren parkeerplaatsen

planologisch afwijken

7 juni 2021

Rijksstraatweg 42A/2

bouwen vrijstaande woning en inrichten van terrein

bouwen, planologisch afwijken, aanleggen 10 juni 2021

Wassenaar van Obdampark 18

realiseren uitbouw / achterzijde

bouwen, planologisch afwijken

11 juni 2021

Besluit buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Silverkamp 13

plaatsen twee dakkapellen

bouwen

11 juni 2021

Besluit omgevingvergunningsvrij plan **
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Zaaivat 7

bouw garage conform meerwerkoptie

bouwen

11 juni 2021

Besluit verlenging beslistermijn**
Op 11 juni 2021 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie Paulusweg 29, ingediend op 16 april 2021
voor het plaatsen van een dakopbouw met dakkapellen en bijgebouw, te verdagen tot uiterlijk 25 juli 2021.

Besluit verlenging beslistermijn**
Op 10 juni 2021 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie De Straatjes C2.5 Volgerlanden, ingediend op 15 december 2020
voor het bouwen van 50 woningen, te verdagen tot uiterlijk 30 juli 2021.
* 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) 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 www.sophia.nl voor openingstijden)

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE
www.fixi.nl
Bij spoed, ook buiten kantoortijden (078) 770 8100

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

