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Nieuwe stembureaus

Kummeling Begeleiding voor één dag stembureau
Coronaveilig stemmen bij de komende Tweede Kamerverkiezing op
17 maart vraagt om speciale maatregelen. Zoals extra stembureaus.
Eén daarvan is Kummeling Begeleiding.

met eigen spullen, zoals stemhokjes, kuchschermen en alle mogelijke beschermingsmiddelen. Ook op
deze locatie zijn zes, in plaats van
vier stembureauleden aanwezig. Zij
richten zich op de veiligheid op het
stembureau.

Het pand van Kummeling Begeleiding voldoet volledig aan de eisen
die het ministerie van Binnenlandse
Zaken deze keer aan de stembureaus stelt: minimaal 100 vierkante
meter, een coronaveilige in- en uitgang en goed bereikbaar.

Eén dag gesloten
Omdat Kummeling Begeleiding op
woensdag 17 maart stembureau is,
sluit het voor één dag haar deuren.
De instelling bevindt zich aan Voorn
10 waar de medewerkers dagelijks
begeleiding bieden aan kinderen en
Kuchschermen
jongvolwassenen met een ontwikDe gemeente maakt gebruik van het kelingsstoornis. Zij doen dat in de
meubilair van Kummeling Begelei- vorm van individuele en groepsbeding, maar richt de locatie verder in geleiding en logeerweekenden.

Het pand van Kummeling Begeleiding is stembureau op 17 maart.

Afval scheiden
Daar kan iedereen een steentje aan
bijdragen. Door afval te scheiden doet
u als inwoner van Ambacht nu al een
zeer belangrijke bijdrage. Hoe meer gescheiden de stromen die we bij u thuis
ophalen of die u naar een daarvoor bestemde container brengt, hoe beter ze
Heel belangrijk
Je hoort en leest wel eens dat af- gerecycled kunnen worden.
valscheiding geen zin heeft. We wilTwijfelt u over in welke bak of zak uw
len voorkomen dat op basis van dit
afval thuis hoort? Kijk op www.hvc.nl.
soort berichten verkeerde conclusies
worden getrokken. Want het tegendeel is waar, afval scheiden is en

Eigenaar aanhanger
gezocht
Aan de Krommeweg, ter hoogte van
de Pruimengaarde, staat al weken
deze aanhanger zonder kenteken.
Helaas hebben we de eigenaar niet
kunnen achterhalen. Dit is een laatste oproep!

ger niet verwijderd is voor donderdag 4 maart 2021, dan zal de gemeente de aanhanger verwijderen.
De kosten hiervan worden verhaald
op de eigenaar.

De Week van de Omgevingsvisie,
waarin de Wijkprikker centraal
stond, is alweer voorbij. Maar de
Wijkprikker staat nog open tot 1
maart.

80 gebieds- en themagerichte reacties opgehaald. Hartelijk dank
hiervoor!
Ook hebben we met verschillende
belangengroepen gesproken, wat
ons nieuwe inzichten opleverde.
Via dit platform hebt u kunnen Laat ook uw stem horen als u dat
aangeven wat u belangrijk vindt nog niet gedaan hebt!
voor het wonen en leven in onze
Meedoen of aanvullen van
gemeente. Welke plek zou u willen
de Wijkprikker via: www.
veranderen en wat zou u er mee
wijkprikker.nl/omgevingsvisiehia
doen? Welke mooie plekjes moeten
we behouden? En wat zou volgens
u onze leefomgeving nog mooier,
beter of gezonder maken?
In de Week van de Omgevingsvisie
hebben we ongeveer 200 reacties
over de algemene vragen en ruim

01
15
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mrt

Ook blijkt dat het ingezamelde afval
van een goede kwaliteit is. We bedanken alle Ambachters die hun afval scheiden en we hopen natuurlijk
dat nog meer mensen hun afval zo
goed als mogelijk gescheiden aanbieden.

Meedoen kan tot 1 maart

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen

mrt

blijft heel belangrijk. Uiteindelijk is
het doel om geen grondstoffen meer
te verbanden. Dat de ingezamelde
materialen weer opnieuw worden gebruikt, zodat de cirkel echt rond is.

Agenda
Om 20.00 uur
Commissie WOS
Online te volgen

mrt

Het scheidingspercentage van afval
is in Ambacht vorig jaar licht toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van
HVC. Hartelijk dank daarvoor.

Omgevingsvisie

Om 20.00 uur
Commissie RZ –
De Volgerlanden
Online te volgen

mrt

Bedankt voor het scheiden
van afval in 2020

Om 20.00 uur
Commissie ABA –
Financiën
Online te volgen

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

Collecte
Geen collecte in periode
van 1 t/m 6 maart.

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook
Twitter

Wil de eigenaar van deze aanhanger
zich melden bij de boa’s van onze
gemeente via 14078. Als de aanhan-

YouTube
Instagram

@gemeentehia
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Bouwrijp maken Noordkade
bij Waterbusplein
In opdracht van de gemeente start
Van den Elshout en de Bont Waalwijk
B.V. vanaf 22 februari met het saneren en bouwrijp maken van de grond
rondom het Waterbusplein.

Parkeren
Na opschonen van het terrein en
plaatsen van bouwhekken begint op
1 maart aan de zuidkant de aanleg
van een tijdelijk parkeerterrein. Het
huidige parkeerterrein verdwijnt.
Parkeren op het terrein van de gevestigde kantoren en bedrijfsruimtes
mag alleen door bezoekers van deze
panden.

Tijdens de werkzaamheden worden
bezoekers van de Waterbus, met
onder meer borden via een tijdelijk
pad, naar de Waterbushalte geleid.
Daarnaast komt er aan de zuidkant
een tijdelijke parkeerplaats.
Fietsers en voetgangers
De oversteekplaats bij de rotonde
blijft en er komt een tijdelijk pad

Werk in de wijk
naar de Waterbushalte. Via borden
en hekken wordt de fietser en/of
voetganger naar de Waterbushalte
geleid. De fietsenstalling wordt vlak
bij de haltesteiger geplaatst.
Meer informatie
In mei start de bouw en aanleg van
de nieuwe kade. Hierover volgt in
april meer informatie. Neem voor
vragen telefonisch contact op met de
heer L. Faro, projectleider gemeente
Hendrik-Ido-Ambacht, via 14078.

Blog: uitnodiging voor
8 en 10 maart
Twee data breng ik graag onder
uw aandacht: maandag 8 en
woensdag 10 maart. Waarom?
Omdat de bekende uitdrukking
uit de wielersport ‘Parijs is nog
ver’ niet opgaat voor het Klimaatakkoord van Parijs. Dit akkoord
vraagt om een stevige aanpak.
Ook heel dichtbij, hier in HendrikIdo-Ambacht.
Net als alle andere Nederlandse
gemeenten maken we een lokale
vertaling van het Parijse Klimaatakkoord in een Regionale Energiestrategie (RES) en een Transitievisie Warmte (TVW). Dit doen
we met inbreng van inwoners en
andere belanghebbenden.
Deze twee documenten zijn veel
minder abstract dan ze klinken.
Ze gaan onder meer over locaties
voor het opwekken van schone
energie en over aardgasvrij wonen. Wist u al dat er ook gekeken wordt naar mogelijke
locaties voor zonne-energie in Ambacht én in het
gebied Kijfhoek (net over
de gemeentegrens bij de
Langeweg)? En naar wat het

beste alternatief is voor aardgas
in onze wijken?

1

Hebt u hier een mening over? Op het
online participatieplatform https://
denkmee.drechtstedenenergie.nl/hia
kunt u verslagen lezen van eerdere participatierondes, meedoen
aan enquêtes en u aanmelden
voor online bewonersavonden.
Bijvoorbeeld die op maandagavond 8 maart, over zonneparken in het gebied Kijfhoek, en op
woensdagavond 10 maart, over
aardgasvrij wonen in Ambacht.

2

3

Ik nodig u van harte uit om mee
te denken!
Ralph Lafleur
Wethouder
Duurzaamheid

•

•

•

De maandelijkse test van de alarmeringssirene is op maandag 1
maart 2021 om 12.00 uur. Kijk op
www.ambachtveilig.nl wat u moet
doen als de sirene op een ander
moment gaat.

•

Ambachtsezoom: bouw- en
woonrijp maken toekomstig
bedrijvenpark. Tot eind december 2021.
Rietlaan – Stekelbaars: het
kappen, verplanten en planten
van bomen. Tot begin maart.

•

•

2e week februari gedurende
ca. 8 weken.
Op diverse locaties het
planten van bomen, een deel
betreft nieuwe locaties en een
deel is herplant van gekapte
bomen: tot april.
Werkzaamheden aan diverse
beschoeiingen in de gemeente
– 24 februari tot 23 april
Inrichten Waterbusplein, tot
voorjaar 2022

Kerkstraat; fietssuggestiestroken voorzien van rode coating. •
28 februari – 6 maart 2021.
Tijdelijk éénrichtingverkeer en
omleiding, zijstraten en oprit- De Volgerlanden-Oost
ten niet bereikbaar.
• Aanbrengen voorbelasting
De Erfjes (zuid) en de Hofjes:
Overige werkzaamheden, op
t/m begin mei.
diverse plaatsen:
• Verwijderen voorbelasting
Veegwagen, maaien en
De Straatjes: tot medio april.
schoffelen in hele gemeente:
• Omgeving Perenlaantje: aandoorlopend.
brengen drainageriool:
Controle en snoei van alle
t/m eind maart.
bomen: februari 2020 - eind
• Woonrijpmaken De Laantjes:
2022.
tot november 2021.
Rioolwerk op diverse locaties
• Omgeving Burg. Van Akenwijk:
in de wijk Oostendam: geduaanbrengen damwanden en
rende enkele weken.
graven watergangen:
Snoeien bomen: het uitvoeren
t/m 30 april.
van boomonderhoud – vanaf

Openbare raadsvergadering maandag 1 maart 2021
Op maandag 1 maart vindt een
raadsvergadering plaats. Deze digitale vergadering start om 20.00 uur.
U kunt als publiek de vergadering
in beeld en geluid volgen via onze
website: https://hendrikidoambacht.
raadsinformatie.nl/.
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 en de sluiting.

9.		 Raadsvoorstellen Ruimtelijke
Zaken – De Volgerlanden
9.1 H De Noordkade/Waterbusplein:
Vaststellen inrichtingsplan en vaststellen grondexploitatie
De raad behandelt de volgende 9.2 D Uitvoeringsprogramma 2021
Groeiagenda
voorstellen:
8.		 Raadsvoorstellen Welzijn, OnU kunt de stukken via de gemeenderwijs en Sociale Zaken
8.1 H Tussentijds advies aan Com- tesite inzien: www.h-i-ambacht.nl/
missariaat voor de Media over ATOS gemeenteraad. In het scherm kunt u
dan klikken op ‘Vergaderstukken’ in
8.2 D Uitvoeringsprogramma IHP
8.3 H Wijzigingsbesluit Verordening raadsinformatie.
Beschermd Wonen en opvang
Op grond van de adviezen van de
raadscommissie zijn de raadsvoorstellen onderverdeeld in hamerstukken (H) en debatstukken (D).

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 48 uur voor aanvang
van de vergadering melden bij de
griffier. De griffier is bereikbaar via
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 vindt u lezen
in de gemeentegids en op de gemeentesite.

De energietransitie tot 2030
We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030
met de helft ten opzichte van 1990. Als tussenstap om in 2050
energieneutraal te zijn. In de Drechtsteden onderzoeken we waar
en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken
zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is
ruimte en hoeveel? Afgelopen maanden hebben we veel inwoners,
ondernemers en professionals gesproken. Waar staan we nu?

Feiten & Cijfers: invloed samenleving op
Zon & Wind in Drechtsteden
Wat vindt u van zonnepanelen langs
fietspaden? Welke verschillende mogelijkheden ziet u om windturbines
en zonneparken op te stellen? En
hoe verdelen we de lusten en lasten?
Deze vragen stonden centraal tijdens
de tweede participatieronde Zon &
Wind; de antwoorden op deze vragen
worden meegenomen in de Regionale
Energie Strategie 1.0 (RES).
Ruimte voor ambitie
In de concept-RES is voor duurzame
opwekking van elektriciteit een bod van
0,66 PJ neergelegd. Dit gaan de
Drechtsteden halen in 2030 door zon-

nepanelen op (grote) daken,
zonnepanelen in restruimten zoals
bermen en gerealiseerde projecten.
Daarnaast is er een ambitie van 0,84
PJ. Tijdens verschillende bijeenkomsten
met inwoners, grondeigenaren en
natuurorganisaties is gesproken over
randvoorwaarden voor grootschalige
opwekking van energie door Zon &
Wind. Die inbreng wordt onderzocht
en besproken in de derde en laatste
participatieronde Zon & Wind, van 8
t/m 28 maart. Schrijf u via het Energie-participatieplatform in voor de bijeenkomsten over de zoekgebieden voor
Zon & Wind.

Heeft u zich al aangemeld voor de
informatieavond ‘Aardgasvrij wonen’?
In de Drechtsteden werken we samen aan een plan en aanpak om in de
toekomst over te stappen naar aardgasvrij wonen. De komende weken
organiseren de gemeenten hierover een online informatieavond. Uit de
enquête die eind vorig jaar in de regio is gehouden, weten we dat inwoners
verschillend denken over de overstap naar aardgasvrij wonen. Maar ook
dat er veel vragen zijn over kosten en financiering. Over het waarom en wat
er voor aardgas in de plaats kan komen.
Tijdens de informatieavond van uw gemeente hoort u meer over de uitkomsten van de enquête en waar de gemeente nu staat. Ook kunt u uw
stem laten horen. Wat vindt u van de eerste resultaten van de Transitievisie
Warmte die elke gemeente in 2021 klaar moet hebben? Hoe u wilt u in het
vervolg betrokken worden? En hoe kijkt u tegen isoleren aan? U bent van
harte welkom op de online informatieavond van uw gemeente.

Op de agenda:
•

Zon & Wind bij Kijfhoek

maandag 8 maart

•

Zon & Wind langs de A16

dinsdag 9 maart

•

Aardgasvrij wonen in Hendrik-Ido-Ambacht

woensdag 10 maart

•

Zon & Wind langs de A15

donderdag 11 maart

Kleinschalig
zon op dak

Aanmelden en meer weten?

Grootschalig
zon op dak

Wilt u zich aanmelden voor een van de bijeenkomsten? Meer weten over
de energietransitie en waar wij in de Drechtsteden nu staan? U vindt het op
het Energie-participatieplatform denkmee.drechtstedenenergie.nl/hia

Grootschalig
zon in restruimtes
Grootschalig
wind en zon
0,0
Gerealiseerd

0,1

0,2

Gepland

Steeds meer mensen doen mee
op het Energieparticipatieplatform én komen naar de
bijeenkomsten. De cijfers
uit ronde 2 Zon & Wind
(25 januari – 14 februari):

0,3

0,4

Extra inzet

0,5

0,6

0,7

Ambitie

0,8

0,9

PJ

Bod

8.234

1.077

79/52

391

345

bezoekers op het
Energie-participatieplatform ‘Denk mee!’

geplaatste stemmen,
329 bijdragen op de
kaart met kansen voor
restruimten

79 geplaatste stemmen,
52 geschreven bijdragen
op ‘Hoe verdelen we de
lusten en lasten?’

nieuwe ingevulde
enquêtes over
restruimten
(totaal 8234)

aanmeldingen
voor bijeenkomsten over
Zon & Wind

Alles over de energietransitie:
www.drechtstedenenergie.nl

Officiële publicaties
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Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene uit de basisregistratie personen
(art. 2.22 wet BRP)
Burgemeester en wethouders van HendrikIdo-Ambacht hebben besloten de adresgegevens te wijzigen van:
Naam: Kedar, K
Geboren: 20-12-1986
Datum: 14-01-2021
Het laatst in de basisregistratie personen (BRP) opgenomen adres is niet meer
juist. Een nieuwe verblijfplaats is bij de
gemeente niet bekend.

De gemeente heeft na onderzoek de volgende adresgegevens opgenomen:
Adres: onbekend
Woonplaats: onbekend
Land: onbekend
De registratie als inwoner van Nederland
is hiermee beëindigd.
De gemeente heeft deze wijziging doorgegeven aan allerlei instellingen zoals:

belastingdienst,
uitkeringsinstanties,
pensioenfondsen en zorgverzekeraars.
Deze wijziging heeft gevolgen voor voorzieningen zoals: toeslagen, uitkeringen,
zorgverzekering, AOW en pensioen.
Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u het
niet eens met dit besluit? Stuur dan een

bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders. Dit doet u
binnen zes weken na de dag van deze
bekendmaking.
Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift aan
het college van burgemeester en wethouders, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-IdoAmbacht.

Uw bezwaarschrift is alleen geldig als u
de volgende gegevens vermeldt:
uw naam en adres; een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u
bezwaar maakt (bijvoorbeeld een kopie
van deze publicatie); de reden waarom
u bezwaar maakt; het telefoonnummer
waarop u overdag bereikbaar bent; de
datum en uw handtekening.

Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure bouw garage De Noorden 1
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken
bekend dat zij in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht
(met gebruikmaking van artikel 2.12, lid
1, onder a, onder 3° Wabo) voornemens
zijn vergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
- Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder
a Wabo)
- Planologisch afwijken
(art. 2.1, lid 1 onder c Wabo)

voor de bouw van een garage op het
perceel De Noorden 1 te Hendrik-IdoAmbacht.
Het gevraagde bijgebouw behoort bij de
toekomstige woning op het perceel De
Noorden 1. Het gaat hier dan ook om een
beperkte ontwikkeling die geen afbreuk
doet aan de landschappelijke kwaliteit
van het gebied waarvan zij onderdeel uitmaakt. Ruimtelijk gezien is er geen reden
om geen medewerking te verlenen aan
dit plan.

Stukken inzien
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en
de bijbehorende stukken liggen 6 weken
ter inzage van 24 februari 2021 tot en met
7 april 2021.

nemers/Alle_onderwerpen/Ruimtelijke_
plannen/Bouwplannen
- Ook liggen de stukken in de
informatieruimte van het
gemeentehuis.

U kunt de stukken inzien op:
- www.ruimtelijkeplannen.nl
Het planidentificatie nummer is:
NL.IMRO.0531.pb23DeNoorden
1bw-2001
- Op de gemeentelijke website
www.h-i-ambacht.nl/Inwoners_Onder-

Zienswijze indienen
In de periode van terinzagelegging kan
een ieder zowel schriftelijk als mondeling
een zienswijze geven over het ontwerpplan. Schriftelijke reacties kunt u sturen
aan het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, Post-

bus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht.
Voor het geven van een mondelinge reactie kunt u, graag voor 10 maart 2021,
een afspraak maken met de behandelend
ambtenaar E. Blanker via telefoonnummer 078-7702645 of email
ehj.blanker@h-i-ambacht.nl.

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten
Verleende besluiten**
Adres

Omschrijving

Datum activiteit

Datum bekendmaking

Parkeerplaats WC De Schoof

Standplaatsvergunning voor de verkoop van bereid voedsel,
zoals broodjes en patat

iedere maandag en dinsdag

16 februari 2021

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

Datum bekendmaking

Parkeerplaats WC De Schoof

Standplaatsvergunning voor de verkoop van
bereid voedsel, zoals soep en tosti’s

dinsdag

16 februari 2021

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

Datum bekendmaking

Gemeente

Kledinginzameling

2022

16 februari 2021

Ingetrokken besluiten**

Geweigerde besluiten**

**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.

Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen*
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum ontvangst

Evertsenstraat 104

wijzigen voorgevel garage

bouwen

16 februari 2021

Kerkstraat 30

wijzigen opbouw achterzijde en slopen/verwijderen
en plaatsen aanbouw linkergevel

bouwen, slopen binnen Rijks Beschermd
15 januari 2021
Stadsgezicht, veranderen Monument, gemeentelijk

Noordeinde nabij 49

realiseren nieuwe kadeconstructie met
fundering t.b.v. historische havenkraan

bouwen

16 februari 2021

Van der Weddenhof 57

plaatsen dakkapel voorzijde

bouwen

16 februari 2021

Weteringsingel 118A

uitbreiden woning aan zijgevel en wijzigen voorgevel

bouwen, planologisch afwijken

12 februari 2021

Officiële publicaties
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Omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen**
Adres

Omschrijving

Activiteit

Datum bekendmaking

Ambachtsezoom Kavel D Unit 6

plaatsen naamsaanduiding op twee gevels

bouwen

19 februari 2021

Hark 30

aanvraag kapsalon aan huis/ ruimtelijke ordening

planologisch afwijken

16 februari 2021

Hark 57

plaatsen dakkapel achterzijde

bouwen

19 februari 2021

Besluit verlenging beslistermijn**
Op 19 februari 2021 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie Bedrijvenpark Ambachtsezoom, kavel H, ingediend op 22 december 2020
voor het bouwen van 26 bedrijfsunits + kantoorgebouw, te verdagen tot uiterlijk 6 april 2021.

Besluit verlenging beslistermijn**
Op 19 februari 2021 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie Hark 131, ingediend op 27 december 2020
voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde, te verdagen tot uiterlijk 4 april 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

