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Op De Noordoevers komt een nieu-
we woonwijk aan het water. Ook 
zijn er plannen voor een getijde-
park, met de Galgeplaat en Sophia-
polder.

Wethouder André Flach is blij: “Al 
meer dan 20 jaar proberen we dit 
gebied om te vormen van industrie, 
die daar voor een groot deel ver-
dwenen is, naar wonen aan het wa-
ter. En heel belangrijk: we maken 
deze prachtige oevers toegankelijk 
voor onze inwoners. Woningbouw 
op De Noordoevers sluit ook goed 
aan bij de grote vraag naar wonin-
gen in onze gemeente en regio”.

Woningen en getijdenpark
Het plan De Noordoevers ligt deels 
in Hendrik-Ido-Ambacht en deels in 
Zwijndrecht. Er komen circa 1000 
woningen. Vorige week stemde de 
gemeenteraad in met de Nota van 
Uitgangspunten voor het Ambacht-
se deel én het stedenbouwkundig 
plan voor fase 1. 

Unieke plek
ABB Bouwgroep bouwt in fase 1 
circa 175 woningen. Die gaan naar 
verwachting in het tweede kwartaal 
volgend jaar in de verkoop. “Het is 
een unieke plek bij de rivier, dicht-
bij de grote steden Dordrecht en 
Rotterdam”, aldus een enthousiaste 
Ferry Lassche, projectmanager bij 
ABB Bouwgroep. “Een dergelijke 
unieke plek met nieuwbouwwonin-
gen vind je zelden. We werken nu 
aan een plan met diverse woning-
typen voor verschillende doelgroe-
pen. Maar ook horeca komt voor in 
de huidige planvorming. En we on-
derzoeken een nieuwe halteplaats 
voor het pontje naar de natuurei-
land Sophiapolder“. Lassche geeft 
aan dat de  historische kenmerken 
van de locatie zeker niet uit het oog 
worden verloren. Aan de kades ko-
men fijne plekken voor de huidige 
én toekomstige bewoners en be-
zoekers van het gebied.

Meer weten? 
ABB heeft al een website: 
www.denoordoevers.nl.

Eerste schooldag in nieuwe 
Willem de Zwijgerschool

Artist impressie van De Noordoevers

Deze schoolweek begon heel bijzon-
der voor de ruim 400 leerlingen van 
de Willem de Zwijgerschool. Na de 
lange lockdown mochten ze voor het 
eerst weer naar school… in een spik-
splinternieuw schoolgebouw.

Schoolleider Cornee Bezemer: “Sa-
men met de leerlingen en hun ou-
ders hebben we lang toegeleefd naar 
dit moment!” Maandag opende wet-
houder André Flach symbolisch de 
schooldeuren: “De nieuwe Willem de 
Zwijgerschool voldoet aan de eisen 
van deze tijd en zelfs meer dan dat. 
De school is aardgasvrij, heeft zonne-
panelen en is bijna energie neutraal. 

We vinden het belangrijk dat alle 
kinderen van Hendrik-Ido-Ambacht 
les krijgen in een moderne, frisse 
school. En dat is in deze school heel 
goed gelukt!”  

Groen schoolplein
Schoolleider Cornee Bezemer vult 
aan: “Door een sponsorloop en het 
aanschrijven van bedrijven hebben 
de kinderen veel geld opgehaald 
voor het nieuwe, groene schoolplein. 
En onder het kunstgrasveldje komt 
een waterberging waar 12 kuub re-
genwater kan worden opgeslagen. 
De tuin krijgt op droge momenten 
automatisch water.”

De Noordoevers 

Kindersportkledingbeurs, coronaproof

Trainingspakken, sportschoenen en 
materialen verdienen vaak een twee-
de kans. En dus leverde u in novem-
ber massaal gebruikte kindersport-
kleding in. Tijd om het te verdelen, 
geheel coronaproof.

Een fysieke beurs is nu niet mogelijk 
en daarom komt er een zogenaamde 
‘drive thru’ waar u het sportkleding-
pakket met de auto/fiets kunt opha-
len. Wilt u ook zo’n pakket, meld u 
dan voor maandag 22 februari aan 

via Hi5 Ambacht: 
http://bit.ly/Hi5drivetru.

Maandag 8 maart
Zodra u ingeschreven bent, ontvangt 
u een invulformulier. Op maandag 8 
maart is de ‘drive thru’ open om de 
pakketten op een vooraf afgespro-
ken tijd op te halen. De ‘drive thru’ 
bevindt zich voor het pand van Hi-
5Ambacht, Hoge Kade 60 in Hendrik-
Ido-Ambacht. Bij het ophalen is een 
mondkapje verplicht.

Geef kindersportkleding een tweede 
kans! Deze actie is een initiatief van 
Hi5Ambacht in samenwerking met de 
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Nieuwe woonwijk met getijdenpark 

Meld u nu aan

Virtuele assistent Gem nu online
De virtuele assistent Gem is een 
chatbot die 24 uur per dag vragen 
over verhuizen, paspoorten en Ne-
derlandse identiteitskaarten beant-
woordt. Benieuwd naar Gem? Ga dan 
naar www.h-i-ambacht.nl en stel een 
vraag aan Gem.

Meer gesprekken = meer leren
Gem heeft ‘lerende’ technologie en 
gaat daarom vragen steeds beter be-
grijpen. En  daarmee beter antwoor-
den. Gem houdt van korte, duidelijke 
vragen. Persoonlijke informatie is 

niet nodig. Weet Gem het antwoord 
op de vraag niet? Dan schakelt Gem 
het gesprek tijdens openingsuren 
door naar de livechat. U kunt zo 
direct de vraag stellen aan een van 
onze medewerkers.

Chatten met Gem?
Gem is te vinden op onze website 
op de contactpagina en op de pa-
gina’s over verhuizen, paspoorten en 
Nederlandse identiteitskaarten. In de 
rechter benedenhoek kunt u chatten 
met Gem. Probeert u het ook eens?
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15 fe
br

Om 20.00 uur
Commissie WOS
Online te volgen 

16 fe
br

Om 20.00 uur 
Commissie RZ – 
De Volgerlanden
Online te volgen

01 m
rt

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen

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

Agenda

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Werk in de wijk

 Ambachtsezoom: bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark. Tot eind 

 december 2021.
 

 Rietlaan – Stekelbaars: het 
kappen, verplanten en planten 
van bomen. Tot begin maart.

  
 Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

 • Veegwagen, maaien en 
schoffelen in hele gemeente: 
doorlopend.

• Controle en snoei van alle 
bomen: februari 2020 - eind 
2022.

• Rioolwerk op diverse locaties 
in de wijk Oostendam: gedu-
rende enkele weken.

• Snoeien bomen: het uitvoeren 
van boomonderhoud – vanaf 
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.

 Volgerlanden-Oost
• Aanbrengen voorbelasting  De 

Erfjes (zuid) en de Hofjes: t/m 
begin mei.

• Verwijderen voorbelasting De 
Straatjes: tot medio april.

• Omgeving Perenlaantje: 
aanbrengen drainageriool: t/m 
eind maart.

• Woonrijpmaken De Laantjes: 
tot november 2021.

• Omgeving Burg. Van Akenwijk: 
aanbrengen damwanden en 
graven watergangen: t/m 30 
april.

1

2

Woningeigenaren opgeLED!

HVC wijzigt afvalinzameling vanwege 
gladheid

De gemeente helpt u graag uw ener-
gielasten te verlagen. Eerder ontvin-
gen woningeigenaren een waarde-
bon voor de aanschaf van handige 
energiebesparende producten. Nu 
hebben wij, in samenwerking met 
Winst uit je woning, een nieuwe ac-
tie opgezet. 

Afgelopen week hebben wij wonin-
geigenaren een led-waardebon van 
€ 70,- toegestuurd. Deze nieuwe 
waardebon is speciaal voor de aan-
schaf van ledlampen die uw gloei- 
en halogeenlampen kunnen vervan-
gen. Ledlampen zijn energiezuiniger, 
waardoor uw energierekening om-
laag gaat.

Verzilveren 
Uw waardebon kunt u op twee ma-
nieren inwisselen:
1. Op www.winstuitjewoning.nl/led 
kunt u de ledlampen bestellen en 
direct met de persoonlijke code op 
uw waardebon afrekenen. U krijgt de 
producten gratis thuisbezorgd. 

2. In een (online) winkel of lokale 
bouwmarkt kunt u zelf ledlampen 
kopen en de kassabon met uw 
waardebon declareren via www. 
winstuitjewoning.nl/hendrik-ido-ambacht.
Het bedrag krijgt u vervolgens op uw 
bankrekening teruggestort.

Op = op!
Wees er wel snel bij, want u kunt de 
waardebon gebruiken tot en met 31 
maart 2021! Wanneer het budget op 
is, is de waardebon niet meer geldig. 
Komt u er niet uit? U kunt contact 
opnemen met Winst uit je woning 
via de chathulp op de website, via 
waardebon@winstuitjewoning.nl of 
via (023) 583 69 36.

Tot en met zondag 14 februari wordt 
geen gft + etensresten ingezameld. 
Ook het oud papier wordt tot en met 
14 februari niet opgehaald. HVC pro-
beert wel de verzamelcontainers voor 

oud papier te legen waar dit kan. De 
inzameling van plastic en restafval 
gaat zoveel mogelijk door, zolang de 
locatie van de afvalcontainers veilig  
bereikbaar is voor de vrachtwagens. 

Grofvuil wordt deze week niet opge-
haald.  U kunt hiervoor een nieuwe 
afspraak maken bij HVC. 

Het is de Week van de Omgevingsvisie. Hét moment om 
mee te denken over de toekomst van Hendrik-Ido-Ambacht. 
Hoe gaan we om met de beperkte ruimte en soms tegen-
strijdige belangen? Wat is uw mening? Laat u het ons we-
ten?

Online Wijkprikker 
Op www.wijkprikker.nl/omgevingsvisiehia, het online par-
ticipatieplatform, kunt u aangeven wat u belangrijk vindt 
voor fijn wonen en leven in onze gemeente. En waar ziet 
u verbeterkansen? Prik een locatie op de kaart en geef uw 
mening.  

Creativiteit gezocht! 
Wie op een creatieve manier een bijdrage wil leveren, kan 
meedoen aan de fotowedstrijd op social media of de kleur- 
en tekenwedstrijd. 
• Plaats zelfgemaakte foto’s van favoriete plekken in de 

gemeente met de hashtags #mooiAmbacht  
#omgevingsvisieHIA en wie weet komt uw  
mooiste foto in de omgevingsvisie!

• De kleur- en tekenplaten zijn te downloaden op  
www.h-i-ambacht.nl/omgevingsvisie en in te leveren tot 
1 maart. Leuk voor in de voorjaarsvakan-
tie!  

Meer weten? 
Kijk op www.h-i-ambacht.nl/omgevingsvisie 

Denkt u mee over de toekomst? 

omgevingsvisie

Bij deze editie van De Brug zit een Ansichtkaart die alles vertelt over de Wijkprikker!

Collecte
Geen collecte in periode  
van 15 t/m 20 februari



Ons klimaat verandert. We krijgen meer last van droogte, hitte en 
hevige regenval. Dit komt omdat de aarde opwarmt. De grootste 
oorzaak van deze opwarming is het gebruik van fossiele brand-
stoff en (zoals aardgas). Daarom gaat Nederland stoppen met het 
gebruik van fossiele brandstoff en en maken we de overstap naar 
duurzame energiebronnen. We noemen dat de energietransitie. 

We gaan onze huizen en gebouwen 
isoleren en duurzame warmte gebrui-
ken. Er komen meer zonnepanelen op 
daken en zonneweiden en windmolens 
in het Nederlandse landschap. En we 
gaan meer elektrisch rijden. In Neder-
land zijn hierover afspraken gemaakt in 
het Klimaatakkoord.

Regionale Energiestrategie
Voor de energietransitie is Nederland 
onderverdeeld in 30 regio’s. Elke regio 
stelt een plan op, de Regionale Ener-
giestrategie. Hierin komt te staan hoe 
de regio gaat bijdragen aan het opwek-
ken van meer duurzame energie. In de 
energieregio Drechtsteden stellen de 
zeven gemeenten de Regionale Ener-
giestrategie op samen met inwoners, 
ondernemers en belanghebbenden. 
Tijdens online bijeenkomsten en via 
het online platform kunnen zij aange-
ven welke ideeën zij hebben en waar 
rekening mee gehouden moet worden.    

Transitievisie Warmte
In het Klimaatakkoord is afgesproken 
dat Nederland in 2050 geen aardgas 
meer gebruikt voor het verwarmen 
van gebouwen. Het overstappen van 
aardgas naar duurzame warmte is 
een enorme klus. Daarom moet elke 
gemeente in 2021 een Transitievisie 
Warmte opstellen. Dit geeft een beeld 
van de route, de richting  en de tussen-
stappen naar het aardgasvrij maken 
van gebouwen. Maar het legt nog niets 

De energietransitie raakt ons allemaal

vast. Ook bevat de Transitievisie 
Warmte een set aan uitgangspunten 
die bij inwoners is opgehaald.

Laatste participatieronde
In verschillende rondes zijn inwoners, 
ondernemers en belanghebbenden 
gevraagd om mee te denken over de 
Regionale Energiestrategie en de Tran-
sitievisie Warmte. Voor de Regionale 
Energiestrategie is in maart de derde 
en laatste participatieronde. Eind 
februari / begin maart is de tweede 
ronde voor de Transitievisie Warmte. 
Dan organiseren de gemeenten elk 
een online bewonersavond. Na de 
participatierondes en het verwerken 
van de ideeën en meningen die zijn 
opgehaald, gaat de besluitvorming 
starten. In juli moeten de Regionale 
Energiestrategie en de Transitievisie 
Warmte klaar zijn. 2050 Energieneutraal

Drechtsteden zijn 
energieneutraal

2030
Tussendoelen
•   Minimaal 12.000        
    woningen en 
    gebouwen in de 
    regio verwarmen 
    met warmtenetten
•   Minimaal 0,66 PJ 
    aan elektriciteit 
    opwekken

2015

Nederland ondertekent 
Klimaatverdrag Parijs
Uitstoot broeikasgassen met 80 tot 
95 procent beperken in 2050 2018

Energieakkoord en 
energiestrategie Drechtsteden
Afspraken 30 partijen: hoe worden de 
Drechtsteden in 2050 energieneutraal?

2019
Klimaatakkoord Nederland
In 2030 49% minder CO2-uitstoot ver-
geleken met 1990. Gemeenteraden 
stellen Transitievisie Warmte 1.0 vast. 
Basis voor Transitievisie Warmte 2021.

In de wijken Sliedrecht-Oost en Crabbehof testen we de aanpak om een wijk 
aardgasvrij te maken: wat zijn de alternatieven, wat kost het, wat betekent 
het voor de infrastructuur en de bewoners?

2019 - 2021
Regionale 
Energiestrategie 
en Transitievisie 
Warmte

Onze routekaart:

Minder 
CO2-uit-

stoot

Betaalbaar 
voor 

iedereen

Nieuwe 
werkgelegen-

heid

Inwoners 
denken en 
praten mee

Zorgvuldige 
(landschaps-)

keuzes

 Denk mee op het platform!

Uw mening is belangrijk. Laat ons weten waar we volgens u rekening 
mee moeten houden. Op het denkmee.drechtstedenenergie.nl is 
iedereen, op elk moment van de dag, welkom. Hier kunt u zien hoe u 
tot en met maart online over verschillende onderwerpen kunt mee-
praten en meedenken. Ook kunt u verslagen lezen van bijeenkomsten 
en resultaten bekijken van de enquêtes die zijn gehouden. 

Aankomende participatierondes:
•    Participatieronde 2 Transitievisie Warmte      Eind februari/maart

•    Participatieronde 3 Zon en Wind          8 maart t/m 19 maart

U
it

ga
ng

sp
un

te
n:

Alles over de energietransitie: www.drechtstedenenergie.nl
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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

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE

www.fixi.nl

Bij spoed, ook buiten kantoortijden (078) 770 8100

INLOOPPUNTEN

(zie www.sophia.nl voor openingstijden)

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam

• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam

• Tromplaan 49, sociaal wijkteam

Nieuwe aanvragen*

Verleende omgevingsvergunningen**

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Ambachtsezoom Kavel D Unit 6 plaatsen gevelreclame bouwen, handelsreclame maken 20 januari 2021

Daniël van de Merwedestraat 27 plaatsen dakkapel/voorzijde bouwen 2 februari 2021

Dadelgaarde 227 plaatsen dakkapel/voorzijde bouwen 1 februari 2021

Hark 157 plaatsen geluidsscherm/erfafscheiding bouwen, planologisch afwijken 2 februari 2021

Kringloopweg 8 bouwen bedrijfspand bouwen 2 februari 2021

Hark 59 plaatsen dakkapel/voorzijde bouwen 27 januari 2021

Hoge Kade 29 realiseren van 2 dakkapellen bouwen 4 februari 2021

Reeweg 51 vergroten van de woning bouwen, planologsch afwijken 1 februari 2021

Reeweg 73 realiseren nokverhoging en dakkapel/voorzijde bouwen 1 februari 2021

Kersengaarde 2 realiseren dakopbouw bouwen, planologsch afwijken 1 februari 2021

De Zelling 17 plaatsen kozijn in voorgevel bouwen 3 februari 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.

Bekendmaking Subsidieplafond 2022
Op basis van artikel 5, lid 1, van de 
Algemene Subsidieverordening 2016 
kan de gemeenteraad subsidiepla-
fonds vaststellen voor de subsidie-
verlening aan maatschappelijke orga-
nisaties. Op 5 november 2020 heeft 
de raad besloten het subsidieplafond 
2021 ook voor 2022 van toepassing 
te verklaren. De wijze van verdeling 
van de subsidies in 2021 is eveneens 
van toepassing. Hiervoor wordt ver-
wezen naar het Uitvoeringsprogram-
ma subsidies 2021 op de website van 
de gemeente.

Het definitieve subsidieplafond 2022 
kan afwijken van 2021 als binnen de 
gemeentebegroting 2022 minder of 
meer budget beschikbaar wordt ge-

steld voor de onderstaande beleids-
terreinen. Dit kan tot gevolg hebben, 
dat de subsidies naar boven of naar 
beneden worden  aangepast, bij-
voorbeeld vanwege bezuinigingen of 
indexering. Zodra daarover meer be-
kend is, zullen wij de betrokken orga-
nisaties hierover informeren.
Het Subsidieplafond 2021 is vast-
gesteld op een totaal bedrag van  
€ 5.180.733,-. Dit vormt de basis 
voor de aanvraag van subsidies voor 
2022. De verdeling van de subsidies 
is als volgt:

Kunst en cultuur 
(Bibliotheek, Theater, kunstbeoefe-
ning amateurs, kunst en cultuur voor 
inwoners, informatievoorziening 

lokaal e.d.)  € 1.203.403,-
Sport en Recreatie
(Sporthallen, zwembad, projecten 
sport) € 1.296.791,-
Jeugd en gezin
(Voorzieningen ter ondersteuning 
jeugd en gezinnen, preventief aan-
bod jeugd, voor- en vroegschoolse 
voorzieningen, jongerenwerk, jeugd-
speelpark) € 1.465.972,-
Maatschappelijke ondersteuning
(GGZ-inloop, ouderenondersteuning 
en –ontmoeting, Algemeen maat-
schappelijk werk en sociaal-juridische 
begeleiding, Wmo-informatie, belan-
genbehartiging en projecten, onder-
steuning en –waardering mantelzor-
gers en vrijwilligers, hulpverlening 
aan slachtoffers, vluchtelingen en in-

standhouden anti-discriminatiepunt  
  € 1.214.567,-

Totaal  € 5.180.733,-

Het subsidieplafond heeft uitsluitend 
betrekking op de verstrekking van ge-
meentelijke subsidies op het gebied 
van preventie en welzijn. Overige bij-
dragen vanuit de gemeente op deze 
beleidsvelden (m.n. de velden Jeugd 
en Gezin en Maatschappelijke onder-
steuning) zijn niet in dit overzicht op-
genomen.

Verkeersbesluit Baars 
Wij informeren u over een genomen 
voor een gehandicaptenparkeerplaats 
voor een parkeerplaats in de Baars. 

De bekendmaking van dit verkeers-
besluit is terug te vinden op www. 
officielebekendmakingen.nl en ligt 
met bijbehorende stukken met in-
gang van de dag na bekendmaking 
gedurende zes weken voor iedereen 
ter inzage in de informatieruimte van 
het gemeentehuis. 

Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan iedereen wiens be-
lang rechtstreeks bij deze besluiten is 
betrokken, binnen zes weken na be-
kendmaking een bezwaarschrift indie-
nen. Het bezwaarschrift moet worden 
gericht aan het college van burge-
meester en wethouders van Hendrik-
Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA 
Hendrik-Ido-Ambacht.

Openbare commissievergaderingen februari 2021
Op maandag 1 maart 2021 vergadert 
de gemeenteraad. Als voorbereiding 
daarop vergaderen de commissies in 
februari. Via https://hendrikidoam-
bacht.raadsinformatie.nl/ kunt u 
deze vergaderingen live volgen. De 
commissievergadering Algemeen 
Bestuurlijke Aangelegenheden-Fi-
nanciën d.d. 17 februari 2021 vervalt 
wegens het ontbreken van agenda-
punten.

Op de agenda’s van de commissiever-
gaderingen staan de volgende vaste 

agendapunten: opening, vaststelling 
van de agenda, spreekrecht burgers, 
mededelingen en ingekomen stuk-
ken, informatie van het college/de 
portefeuillehouder, uitwisseling regi-
onale samenwerking, agendapunten 
volgende vergadering en sluiting.

De specifieke agendapunten vindt u 
hieronder per commissie vermeld:
Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken
Maandag 15 februari 2021, 20:00 uur
• Tussentijds advies aan Commissa-

riaat voor de Media over Atos

• Uitvoeringsprogramma Integraal 
Huisvestingsplan (IHP)

• Wijzigingsbesluit Verordening 
Beschermd Wonen en Opvang 

Ruimtelijke Zaken – De Volgerlanden
Dinsdag 16 februari 2021, 20:00 uur
• De Noordkade/Waterbusplein: 

Vaststellen inrichtingsplan en 
vaststellen grondexploitatie 

• Uitvoeringsprogramma 2021 
Groeiagenda

U kunt de stukken ook via de ge-
meentesite inzien: www.h-i-ambacht.

nl/gemeenteraad. In het scherm kunt 
u dan klikken op ‘Vergaderstukken’ 
in raadsinformatie.

Spreekrecht 
Iedereen krijgt de gelegenheid om 
tijdens de raads- en commissieverga-
deringen iets te zeggen over de on-
derwerpen die op de agenda staan. 
Hiervoor is maximaal dertig minuten 
ingeruimd aan het begin van de ver-
gadering. Wilt u gebruikmaken van 
het spreekrecht, meldt dan ten min-
ste 48 uur voor de vergadering 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 uw naam, 
(e-mail)adres en telefoonnummer op.

Tijdens de vergadering krijgt u 5 mi-
nuten het woord van de voorzitter 
in volgorde van aanmelding. Hierna 
doet de voorzitter of een lid van de 
commissie een voorstel voor de be-
handeling van uw inbreng.


