@gemeentehia
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Zomertijd
Natuurlijk werden ook de uurwer- welijks wat verandert aan de uurken van de Dorpskerk afgelopen werken. Cor: “In de oorlog zijn de
weekeinde een uur vooruit gezet.
wijzerplaten gedemonteerd en verstopt, zodat ze niet gevorderd konDie taak neemt oud-kerkrentmeester, den worden. Niemand weet waar ze
oud-metaalwerker en later VMBO- verstopt lagen… En enige tientallen
leraar Cor van der Poel al heel wat jaren geleden is een elektromotorjaren op zich, maar: “Het is tijd voor tje bij de gewichten geplaatst, zodat
een nieuwe generatie.”
die automatisch gehesen worden en
dat niet meer met de hand gedaan
Passie
hoeft te worden.” De laatste grote
De Ambachtse toren kreeg in 1907 verandering dateert van vorig jaar,
zijn eerste drie uurwerken. Ook het toen werden de wijzers en wijzermechaniek erachter, van (Konink- platen van LED-verlichting voorzien.
lijke) Eijsbouts, is van dat jaar. “En
nog altijd heel precies”, vertelt Cor Kennis
vol passie. “Ik controleer iedere “Ook het klokwerk viel onder
twee weken het uurwerk op afwij- mijn verantwoordelijkheid toen ik
kingen, want luchtvochtigheid en kerkrentmeester werd”, legt Cor uit.
temperatuur kunnen het mechanis- “Die functie mag officieel maar 12
me beïnvloeden. Maar de grootste jaar door dezelfde persoon vervuld
afwijking in de afgelopen 14 jaar worden en daarom stopte ik daar
was slechts 5 minuten.” Tweemaal twee jaar geleden mee. Ik had wel
per jaar controleert Eijsbouts het dispensatie kunnen vragen, maar ik
mechanisme. “Medewerkers van dat vond het tijd dat een nieuwe genebedrijf zijn wel wat gewend, maar ratie het overnam.” Die kwam in de
ook zij zijn steeds onder de indruk persoon van Chris Berger. Cor: “Nu
van deze precisietechniek“, zegt Cor onderhouden we het mechanisme
trots.
samen in onze vrije tijd. Prachtig
dat ik mijn kennis aan hem kan
Veranderingen
overdragen.”
In de afgelopen 112 jaar is er nau-

“We hebben de kerk in bruikleen. Het is mooi en eervol werk om bij te dragen aan het onderhoud ervan”, zegt Cor
van der Poel tussen twee wijzerplaten en naast de luiklok uit 1707 in de toren van de Dorpskerk.

Verwijderen monumenten en groen
begraafplaats Achterambacht
De gemeente verzorgt het beheer
en onderhoud van de begraafplaats
Achterambacht. Binnenkort gaan wij
bovengronds de monumenten en het
groen verwijderen bij graven waarvan de rechten zijn vervallen. Ondergronds wordt niets verwijderd.

deren. Zij krijgen de mogelijkheid
om hun monument op te halen. In
de praktijk is het voor ons erg lastig om de nabestaanden te bereiken
door bijvoorbeeld verhuizing of overlijden. Daarom hebben wij bordjes
geplaatst op de betreffende graven
met het verzoek om contact op te
Ophalen monument door nabestaan- nemen met de beheerder van de beden monument
graafplaats. Mocht hier geen reactie
Voordat wij starten met het verwij- op komen dan haalt de gemeente de
deren, proberen wij alle rechtheb- monumenten zelf weg.
benden en nabestaanden te bena-

Afval

Afval scheiden doen we samen!
Liep u laatst tijdens het boodschappen doen toevallig langs een pop-up
woonkamer? Dat kan! Bij de Schoof,
Sophiapromenade en de Reeweg
hebben wij met u gesproken over
hoe het leven is in Hendrik-IdoAmbacht. Hoe milieubewust zijn wij
nu eigenlijk en hoe scheiden wij ons
afval.

Minder restafval, meer GFT
In Hendrik-Ido-Ambacht gooiden we
vorig jaar 271 kg restafval per inwoner weg. Hiervan was 68 kg GFT afval
(groente, fruit, tuinafval en etensresten). Dat is jammer, want GFT-afval
kan namelijk nog heel goed worden
gebruikt voor bijvoorbeeld biogas of
compost. De gemeente probeert samen met u, HVC en andere partijen

het restafval te verminderen. Doet u
met ons mee?
Wij willen iedereen die we hebben
gesproken van harte bedanken voor
hun ideeën. Benieuwd wat wij verder nog allemaal gaan doen? Wij
houden u de komende tijd via het
Gemeentenieuws op hoogte!

Kent u nabestaanden?
Bent of kent u rechthebbenden of
nabestaanden van graven waar een
oproepbordje is geplaatst? Wilt u dit
dan doorgeven aan de beheerder
van de begraafplaats.
Hebt u vragen met betrekking
tot het verwijderen van de monumenten? Neemt u dan contact
op met de beheerder via 14078 of
begraafplaats@h-i-ambacht.nl

@gemeentehia
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OVERSTEEKHELDEN IN HENDRIK-IDO-AMBACHT

Afscheid van oud-consul

J

e zou niet verwachten dat juist op een
oversteekplaats soms meer ongevallen
gebeuren. Daarbij zijn overstekende
voetgangers en fietsers een kwetsbare groep.
Daarom start de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
op 5 april de campagne ‘Een oversteekheld
kijkt wel uit’. In deze campagne spelen de
oversteekhelden de hoofdrol. Zij letten goed
op en zorgen ervoor dat iedereen veilig kan
oversteken. Daarnaast spreken ze ook de
automobilist aan op zijn rijgedrag en dagen
hem uit ook een oversteekheld te worden.

Wethouder Steven van Die (rechts) nam afscheid van de oud-consul Joost
Visser (links) voor zijn 28 jaar trouwe dienst als gemeente- en KNVB consul.

Werk in de wijk

Word ook een oversteekheld en zorg
ervoor dat jijzelf én anderen veilig kunnen
oversteken! Kijk voor meer informatie
en oversteekheldentips op Facebook.

Facebook.com/oversteekheld

16

Vanaf 20.00 uur
Commissie WOS
Raadzaal gemeentehuis

06

mei

apr

17

apr

15

apr

08

Van 19.30 - 21.30 uur
Spreekuur politie
Politiebureau
Weteringsingel 1
Vanaf 19.15 uur
WMO Adviesraad
Gemeentehuis

apr

04

apr

Agenda

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

Vanaf 20.00 uur
Raadsvergadering
Raadzaal gemeentehuis

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

Fietspad na HavenhoofdNoordeinde; werkzaamheden
fietspad, overlast, straks een
betere doorstroming;
3 september 2018 - april 2019

2

Hoge Kade; nieuwbouw
binnenbad zwembad
‘De Louwert’;
heden - tot juni 2019

Elke 1e donderdag van de maand

Vanaf 20.00 uur
Commissie RZDe Volgerlanden
Raadzaal gemeentehuis
Vanaf 20.00 uur
Commissie ABAFinanciën
Raadzaal gemeentehuis

1

van 10.00 tot 12.00 uur

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

KOM EN
PRAAT
MEE OVER
DEMENTIE

• Koffie en thee staan voor u klaar!

3

Waelneslaan;
herstraatwerkzaamheden;
december 2018 tot april 2019

4

Zilverreiger tussen Watersnip
en IJsduiker; aanleggen
definitieve bestrating; weg
wordt gefaseerd afgesloten;
18 maart t/m 5 april 2019
Zilverreiger tussen Rietzanger
(zuid) en Zomertaling;
aanleggen definitieve bestrating; weg wordt gefaseerd
afgesloten; 1 t/m 19 april 2019

• 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

YouTube

Twitter

Instagram

6

Elke 1e donderdag van de maand een inloopochtend Geheugensteun.
Komt u donderdag 4 april meepraten over dementie?

Pompe van Meerdervoortsingel;
rioleringswerkzaamheden;
bebording ter plaatse;
18 februari - eind april 2019

8

Ambachtsezoom: bouwrijp maken toekomstig bedrijvenpark;
21 februari - medio juli

9

Aanleggen middengeleiders
Sophialaan ter hoogte van aansluiting Elzengaarde
- 22 april t/m 26 april 2019:
halve baan afzetting door inzet
van verkeersregelaars
- 29 april t/m 3 mei 2019:
rijbaan volledig dicht tussen
rotonde Rietlaan - Ambachtsezoom en aansluiting Bongerd

•

•
5

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook

7

Sophiapromenade naast
het gemaal Volgerlanden;
aanbrengen afsluiterput;
heden t/m eind mei 2019
IJdenhove: werkzaamheden
rioolreconstructie;
9 januari 2019 - eind mei 2019

•

Overige werkzaamheden, op
diverse plaatsen:
veegwagen, maaien en
schoffelen in hele gemeente,
doorlopend;
snoeiwerkzaamheden
(beplanting); door heel de
gemeente
na-inspecties rioolreparaties
2 april diverse locaties

@gemeentehia
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Onderzoek naar alternatieven
voor aardgas

Regio

Net als de rest van Nederland wil Hendrik-Ido-Ambacht af van het aardgas.
We gaan over op schonere, duurzamere warmtebronnen om bijvoorbeeld
te koken en de huizen en bedrijven te
verwarmen. De gemeente heeft samen met de andere gemeenten in de
Drechtsteden, de woningcorporaties,
netbeheerder Stedin en warmtebedrijf
HVC een startdocument gemaakt: de
Transitievisie Warmte 1.0.
Warmtenet of warmtepomp of…?
Dit document is het begin van onderzoek wat er per wijk de beste alternatieven voor aardgas zijn. Het vormt
de basis voor de gesprekken die de
Drechtsteden gaan voeren met de

Officiële publicaties

bewoners over de verduurzaming van
hun wijk. De Transitievisie Warmte 1.0
laat bijvoorbeeld al wel zien dat voor
veel wijken in de Drechtsteden een
aansluiting op een warmtenet op dit
moment de meest kansrijke en goedkope oplossing is. Waar een warmtenet niet mogelijk is, is een elektrische warmtepomp een alternatief. Er
zijn ook allerlei ontwikkelingen op
het gebied van ‘groen gas’ en waterstof. Dit zijn in de toekomst wellicht
ook goede alternatieven.

Nadat alle gemeenteraden in de
Drechtsteden het document hebben
vastgesteld, start de volgende stap
in het onderzoek. Doel is dat uiterlijk 2021 duidelijk is wat het beste
alternatief is voor aardgas in de
Drechtsteden, uw wijk en uw straat.

Wat kunt u nu al doen?
Wilt u alvast beginnen met voorbereidingen voor aardgasvrij wonen?
Denk dan aan bijvoorbeeld het isoleren van uw woning, het opwekken van schone energie met zonneDuidelijkheid in 2021
panelen en koken op inductie. Op
Op maandag 6 mei staat de Tran- www.drechtstedenenergie.nl leest u
sitievisie Warmte 1.0 op de agenda meer over het verduurzamen van uw
van de Ambachtse gemeenteraad. woning.

woensdag 20 maart 2019

Gecoördineerd besluit bestemmingsplan, omgevingsvergunning
en hogere grenswaarde ‘Achterambachtseweg 49’
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken
op grond van artikel 3.31 van de Wet
ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 4
april tot en met 15 mei 2019 het bestemmingsplan ‘Achterambachtseweg 49’ met
plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.
bp31Ambachtseweg49-3001 ter inzage
ligt samen met het besluit om een hogere grenswaarde en de omgevingsvergunning voor de bouw van een woning
aan de Achterambachtseweg 49a. Het
gecoördineerd besluit bundelt hiermee
drie verschillende besluiten.
Bestemmingsplan
‘Achterambachtseweg 49’
Het plangebied betreft het perceel
waarop de Achterambachtseweg 49 gelegen is. Het gebied valt nu nog onder
de werking van bestemmingsplan ‘Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht’. De
eigenaar van het plangebied is van plan
een extra woning op het perceel te realiseren. Dit is nu niet mogelijk binnen de
regels van het geldende bestemmingsplan. Om deze reden is op 4 maart

2019 door de gemeenteraad een nieuw
bestemmingsplan vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft het planidentificatienummer NL.IMRO.0531.bp31Ambachtseweg49-3001. Op de planontwikkeling
is coördinatie regeling van toepassing.
Het besluit hogere grenswaarde en de
omgevingsvergunning zijn onderdeel
van het gecoördineerd besluit.

gunning. De omgevingsvergunning ligt
ter inzage.

Stukken ter inzage
Van 4 april tot en met 15 mei 2019
ligt het gecoördineerd besluit bestemmingsplan ‘Achterambachtseweg 4949a’, het besluit hogere grenswaarde
en de omgevingsvergunning, inclusief
de onderliggende stukken ter inzage. U
Hogere grenswaarden
kunt de betreffende stukken vinden op
Op basis van de Wet geluidhinder is de volgende locaties:
akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit - Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl
het onderzoek blijkt dat de maximaal
is het digitale bestemmingsplan geoptredende geluidbelasting vanuit
plaatst. Dit kunt u vinden via het planwegverkeer de voorkeursgrenswaarde
identificatienummer
NL.IMRO.0531.
overschrijdt. Het vaststellen van een
bp31Ambachtseweg49-3001;
hogere grenswaarde is dan ook nood- - Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl
zakelijk. Hiervoor ligt tevens een beis het digitale besluit omgevingssluit hogere grenswaarde ter inzage.
vergunning geplaatst. Dit kunt u
vinden via het identificatienumOmgevingsvergunning
mer
NL.IMRO.0531.pb18AmbachtseVoor de herontwikkeling van de locatie
weg49-3001;
op basis van het vastgestelde bestem- - Een pdf-versie van het bestemmingsmingsplan ‘Achterambachtseweg 49’
plan, het besluit hogere grenswaarde
heeft het college een besluit genomen
hebben wij geplaatst op de gemeenteop de aanvraag voor de omgevingsverlijke website https://www.h-i-ambacht.

richt tegen de door de gemeenteraad
nl/Inwoners_Ondernemers/Alle_onin het bestemmingsplan aangebrachte
derwerpen/Ruimtelijke_plannen/Bewijzigingen ten opzichte van het ontstemmingsplannen/In_procedure, de
werpbestemmingsplan zoals dat ter
verleende omgevingsvergunning hebinzage heeft gelegen;
ben wij geplaatst op de gemeentelijke
website https://www.h-i-ambacht.nl/In- • belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben kenbaar gemaakt bij de
woners_Ondernemers/Alle_onderwergemeenteraad;
pen/Ruimtelijke_plannen/Bouwplan• belanghebbenden die kunnen aantonen/test.
nen redelijkerwijs niet in staat te zijn
- De papieren versie van de stukken is
geweest tijdig zienswijzen kenbaar te
tijdens de openingsuren in te zien in
maken bij de gemeenteraad.
de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht.
De gecoördineerde besluitvorming van
het vastgestelde bestemmingsplan, de
Mogelijkheid instellen beroep
Gedurende de termijn van terinzagel- verleende omgevingsvergunningen en
egging kan beroep tegen het ongewij- het vaststellingsbesluit hogere grenszigd vastgestelde bestemmingsplan, waarden Wet geluidhinder treden in werde verleende omgevingsvergunning en king daags na afloop van de beroepsterhet besluit hogere grenswaarden Wet mijn van zes weken. Degene die beroep
geluidhinder worden ingesteld bij de instelt, kan een verzoek om voorlopige
Afdeling Bestuursrechtspraak van de voorziening indienen bij de Voorzitter
Raad van State, postbus 20019, 2500 van de Afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State. De besluitvorming
EA Den Haag door:
treedt daarmee niet in werking voordat
• een ieder die belanghebbend is ge- op dit verzoek is beslist.
worden, voor zover het beroep is ge-

Verkiezing van de leden van het Europees Parlement op 23 mei 2019
Stemmen in Hendrik-Ido-Ambacht
De stempas waarmee u uw stem uitbrengt, ontvangt u uiterlijk 9 mei 2019
per post. U mag met uw stempas in
een stemlokaal naar keuze binnen de
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht stemmen. De stemlokalen binnen onze
gemeente leest u op de bijsluiter bij
uw stempas en op de kandidatenlijst.
Ook op www.h-i-ambacht.nl vindt u het
overzicht van de stemlokalen. De kandidatenlijst bezorgt PostNL uiterlijk 17
mei 2019 huis aan huis.
In het stembureau moet u zich legitimeren met een paspoort, identiteitskaart
of rijbewijs. Dit document mag op de

dag van de verkiezing niet langer dan
5 jaar verlopen zijn. Heeft u geen juist
identiteitsbewijs? Vraag dan op tijd een
nieuw aan.
Overdragen van uw stempas
U mag ook een ander voor u laten stemmen met een onderhandse volmacht. U
draagt dan uw stempas over aan een
andere kiezer (gemachtigde). Deze gemachtigde stemt zelf ook voor dezelfde
verkiezing in Hendrik-Ido-Ambacht. Hiervoor gelden regels:
• de gemachtigde brengt uw stem gelijktijdig uit met zijn/haar eigen stem;
• de gemachtigde stemt voor dezelfde

verkiezing op een stembureau in Hendrik-Ido-Ambacht;
• de gemachtigde mag per verkiezing 2
machtigingen aannemen (hij/zij mag
per verkiezing dus 3 stemmen uitbrengen);
• u vult op de achterkant van uw stempas (bij ‘volmachtbewijs’) de naam en
het adres van de gemachtigde in;
• u en de gemachtigde ondertekenen
allebei uw stempas; de gemachtigde
neemt (een kopie van) uw identiteitsbewijs mee naar het stemlokaal. Uw
(kopie) identiteitsbewijs mag op de
dag van de verkiezing niet langer dan
5 jaar verlopen zijn. De kopie van het

identiteitsbewijs mag ook een foto
op een mobiele telefoon of tablet
zijn.

Hoe vraagt u de schriftelijke
volmacht aan?
• Op www.h-i-ambacht.nl vindt u het
formulier ‘Stemmen bij volmacht’.
Stemmen bij volmacht
Als zoekwoord geeft u Stemmen in.
Met de schriftelijke volmacht mag een
U print het formulier en vult dit in. U
andere kiezer voor u stemmen. Dit doet
mag het formulier ook aan de balie
u bijvoorbeeld omdat:
van uw gemeente ophalen.
• u uw stempas niet kunt overdragen • u vult het aanvraagformulier helemaal
aan een andere kiezer, bijvoorbeeld
in en u plaatst allebei uw handtekeomdat u al op uw vakantieadres verning. Uw schriftelijk verzoek moet uiblijft;
terlijk 20 mei 2019 bij de gemeente
• u een identiteitsbewijs heeft dat op
binnen zijn;
de dag van de verkiezing langer dan • als de gemeente uw aanvraag heeft
5 jaar is verlopen;
goedgekeurd, ontvangt de gemach• u geen identiteitsbewijs heeft.
tigde een volmachtbewijs. Hiermee

Officiële publicaties
kan de gemachtigde voor u stemmen;
• de gemachtigde neemt de schriftelijke machtiging mee naar het stemlokaal en brengt uw stem tegelijk uit
met zijn/haar eigen stem.

woensdag 3 april 2019

Stempas kwijt
Zonder stempas mag u niet stemmen.
Een vervangende stempas vraagt u tijdens de openingstijden aan bij de balie
van uw gemeente. Dit mag tot uiterlijk
woensdag 22 mei 2019, 12.00 uur.

Samenstelling Kiezersregister
Op 9 april 2019 stelt elke gemeente het
kiezersregister vast. Deze datum bepaalt
in welke gemeente u mag stemmen. U
ontvangt uw stempas op het adres waar
u op 9 april 2019 staat ingeschreven.

Op www.h-i-ambacht.nl vindt u meer informatie. Met vragen mag u ook contact
opnemen met Team Verkiezingen. U bereikt ons via telefoonnummer telefoon
14 078.

Hendrik-Ido-Ambacht, 3 april 2019

2019 in werking. In het Handboek worden richtlijnen, voorwaarden en eisen
gesteld waaraan moet worden voldaan
om een vergunning c.q. instemming te
verkrijgen.

Ter inzage
Een ieder kan op verzoek tegen betaling 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.

kunt u contact opnemen met dhr. B.D.
van der Hoeven, afdeling Beheer Openbare Ruimte, telefoon (078) 770 2648.

De burgemeester,
J. Heijkoop

Bekendmaking
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op 18
februari 2019 het Handboek Kabels &
Leidingen heeft vastgesteld. Het Handboek Kabels & Leidingen treedt 1 april

Voor vragen over deze bekendmaking

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten
Verleende vergunningen/ontheffingen**
Adres

Omschrijving

Datum gebeurtenis

Datum bekendmaking

Watersnip 14

Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV

25 april tot 28 december 2019

3 april 2019

Scholekster 9/Aalscholver

Vergunning kabels en leidingen aan Stedin Netten BV

3 mei tot 30 december 2019

3 april 2019

De Schoof 230

wijziging leidinggevenden op exploitatievergunning van De Watertuin

doorlopend

28 maart 2019

De Schoof 230

wijziging leidinggevenden op drank- en horecavergunning van De Watertuin

doorlopend

28 maart 2019

Rossenburg 10

wijziging leidinggevenden op drank- en horecavergunning van Happy Italy

doorlopend

28 maart 2019

winkelcentrum De Schoof

incidentele standplaats

13 april 2019

28 maart 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.

Omgevingsvergunning
Nieuwe aanvragen*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Warmoeziershof 37

plaatsen dakopbouw en dakkapel

bouwen

21 maart 2019

Zuidwende 2H

realiseren van een woning

bouwen

21 maart 2019

Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Metmanstraat 7

maken van een uitweg

uitweg maken, hebben of veranderen

22 maart 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

