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Kinderen laten bloeien en groeien 
in een gezinssituatie. Dat is de 
koers die jeugdhulp in Ambacht wil 
varen. Een goed voorbeeld hiervan 
is Gezinshuis Bloei van Mariëtte en 
Mark Donker. “Ieder kind verdient 
een veilig thuis.”

Direct na het huwelijk van Mariëtte 
en Mark Donker in 2013 kwamen er 
regelmatig twee tot acht kinderen 
bij hun logeren. Zelf kregen ze in 
de tussentijd twee dochters - Ha-
ley (3) en Ziya (1) – en groeide hun 
vurige wens om een gezinshuis in 
Ambacht te starten. Een plek waar 
basisschoolkinderen veilig kunnen 
wonen tot ze op eigen benen staan.

Een klik
Tegenwoordig zijn ze de trotse ei-
genaren van Gezinshuis Bloei en 
woont hun ‘eerste’ kind (een jongen 
van 9) bij hun. “Het ging met hem 
heel snel, er was direct een klik”, 
vertelt Mark. “Uiteraard verdiepen 
wij ons goed in het kind dat bij ons 

komt wonen, en welzijnsorganisa-
tie Driestroom en een gedragsdes-
kundige ondersteunen ons bij die 
beslissing. Binnenkort hopen we 
een tweede kind een veilig thuis te 
kunnen bieden. Met vier kinderen is 
ons huidige huis vol.”

Groter huis
Daarom liggen er plannen voor een 
verhuizing. “Helaas zijn de huizen-
prijzen nu te hoog”, zegt Mark. 
“Maar zodra het kan, verhuizen 
we naar een groter huis, waardoor 
meer kinderen bij ons kunnen ko-
men wonen.” Wethouder Steven 
van Die is enthousiast over Gezins-
huis Bloei: “Het laat zien hoe we 
voor elkaar kunnen zorgen en hoe 
zorgzaamheid de basis kan zijn van 
ieders welzijn. Ik juich het initiatief 
van Gezinshuis Bloei daarom van 
harte toe.”

Meer weten over pleegzorg? Kijk 
dan op www.pleegzorg.nl.

Mariëtte en Mark Donker willen met Gezinshuis Bloei kinderen een veilig thuis bieden. 

Verstrekking van uw 
gegevens 

Preventieplan Sociaal 
Domein officieel van start

Overheidsinstanties en (door de 
minister) aangewezen instellingen 
krijgen altijd gegevens uit de basis-
registratie personen (BRP). Deze ge-
gevens hebben zij nodig voor het uit-
voeren van hun taken. Bijvoorbeeld: 
Belastingdienst, Justitie, Pensioen-
fondsen, Sociale Verzekeringsbank 
en instellingen voor bevolkingson-
derzoek (borstonderzoek). Iedere ge-
meente is verplicht deze gegevens te 
verstrekken.

Andere instanties 
We geven geen gegevens aan com-
merciële instellingen en privéperso-
nen. Wel mogen wij gegevens ver-
strekken aan instellingen met een 
maatschappelijk belang. Deze instel-
lingen krijgen uw gegevens alleen 
wanneer  zij die nodig hebben voor 
de uitvoering van hun taak. Als u dit 
niet wilt, kunt u om geheimhouding 
van uw gegevens vragen. Op www. 
h-i-ambacht.nl leest u meer informa-
tie. Als zoekwoord geeft u ‘geheim-
houding’ in.

Met de unanieme vaststelling van 
het preventieplan Sociaal Domein 
2020-2024 door de gemeenteraad, 
gaat de uitvoering van dit plan 
officieel van start. Dat betekent 
dat we de komende jaren in Am-
bacht met elkaar aan de slag gaan 
en nog beter op elkaar letten en 
voor elkaar zorgen. Zodat proble-
men binnen het sociaal domein 

bij onze inwoners niet opstapelen 
of escaleren. Het preventieplan 
Sociaal Domein ontstond in een 
nauwe samenwerking tussen de 
gemeente, verschillende partners 
en inwoners. Wethouder Steven 
van Die is vol vertrouwen over het 
plan: “Wanneer we het samen wil-
len, gaat het lukken.”

Voor ieder kind een veilig thuis

Word jij Cyber Agent? 

Cybercriminaliteit is een groeiend 
probleem, ook in onze gemeente. 
Daarom kunnen de politie en de bur-
gemeester wel wat hulp gebruiken. 
Zij zijn op zoek naar Junior Cyber 
Agents die zichzelf, hun omgeving 
en de gemeente kunnen beschermen 
tegen online gevaar. De beste Cyber 
Agents van de gemeente worden in 

het voorjaar officieel gehuldigd. We-
ten hoe je Cyber Agent wordt? Kijk 
naar de video waarin de politie en 
de burgemeester oproepen om Cyber 
Agent te worden. Beginnende Cyber 
Agents kunnen zich aanmelden op 
www.joinhackshield.nl en ons volgen 
op social media om over Hackshield 
op de hoogte te blijven.

Gezocht: Junior Cyber Agents (8-12 jaar) 
14 de

c

Om 20.00 uur
Commissie WOS 
Online te volgen

15 de
c

Om 20.00 uur
Commissie RZ - 
De Volgerlanden
Online te volgen

16 de
c

Om 20.00 uur
Commissie ABA – 
Financiën
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

Collecte
Geen collecte in de periode 
14 t/m 19 december 2020



Omgevingswet woensdag 9 december 2020

Nieuwe begrippen
In de Omgevingswet staan nieuwe begrippen zoals omgevingsvisie, omgevingsplan en 
omgevingsprogramma. Oude begrippen zoals structuurvisie en bestemmingsplan verdwijnen. 

Over ruim een jaar, op 1 januari 2022, voert Nederland de Omgevingswet in. 
Met deze nieuwe wet bundelt de overheid 26 wetten inclusief 400 regelingen 
die er nu zijn voor ruimtelijke ontwikkeling, wonen, mobiliteit, milieu, natuur, 
water en gezondheid. Op deze pagina leest u meer over de Omgevingswet en 
hoe gemeente Hendrik-Ido-Ambacht zich op deze wet voorbereidt.

2022? Dat duurt nog wel even! 
Dat klopt. Maar er is veel werk te verrichten! 
Daarom zijn we al begonnen met de voorbe-
reidingen voor de invoering de Omgevings-
wet. Wethouder Ralph Lafleur: “Volgend jaar 
gaan we onder meer aan de slag met een 
omgevingsvisie voor Hendrik-Ido-Ambacht. Dit 
is een belangrijke stap. Hierin beschrijven we 

hoe we willen dat onze gemeente er in de toe-
komst uit ziet. Dit doen we niet alleen, maar 
samen met inwoners, ondernemers en organi-
saties. Het is goed om met elkaar te bepalen 
hoe we met de schaarse ruimte in Ambacht 
willen omgaan, nu, maar ook in de toekomst.”  

In de omgevingsvisie beschrijft de gemeente wat zij wil bereiken, zo-
als het verbeteren van mobiliteit, het behoud van aantrekkelijk groen 
of een woningbouwopgave. En er is ook ruimte voor opgaven zoals 
de energietransitie of wensen zoals meer buitenruimte voor beweging 
en ontspanning of om voedsel te verbouwen. Met andere woorden: 
de omgevingsvisie voor Hendrik-Ido-Ambacht beschrijft hoe we willen 
dat onze gemeente er uit ziet. Het is het strategisch plan voor onze 
fysieke leefomgeving, de ruimte om ons heen. 

Afwegingskader voor nieuwe plannen
De Toekomstvisie Hendrik-Ido-Ambacht 2040, die twaalf jaar geleden 
is gemaakt met inbreng van veel inwoners, vormt samen met de 
structuurvisie uit 2009 het vertrekpunt voor de omgevingsvisie. Vanaf 
2022 werkt de omgevingsvisie als een afwegingskader bij nieuwe 
plannen, ontwikkelingen, initiatieven en vraagstukken. 

De omgevingsvisie maken we samen  
Op 7 december 2020 heeft de gemeenteraad 
de ‘nota van uitgangspunten omgevingsvi-
sie’ vastgesteld. Dit is het startsein voor 
een participatietraject in de eerste maan-
den van 2021 om samen met inwoners, 
maatschappelijke organisaties en partners 
onze omgevingsvisie te maken.  

Aan de slag met de Omgevingswet

Wat is de omgevingsvisie? 

Meer weten? 
Kijk dan op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet. 

Is de omgevingsvisie voor Hendrik-
Ido-Ambacht vastgesteld? Dan volgt 
de uitwerking van de ambities en be-
leidsdoelen uit deze visie in één om-
gevingsplan. In het omgevingsplan 
staan alle regels die nodig zijn om 
de doelen uit de visie te realiseren. 
Het gaat bijvoorbeeld om regels voor 
activiteiten van inwoners of bedrij-

ven. De geldende bestemmingsplan-
nen voor Hendrik-Ido-Ambacht en de 
verordeningen voor de fysieke leef-
omgeving vormen straks samen het 
omgevingsplan. 
Tot 2029 hebben gemeenten de tijd 
om hun omgevingsplan vorm te ge-
ven op lokaal niveau.

Wat is het omgevingsplan?

Nederland kent heel veel wetten en regels 
voor onze eigen directe leefomgeving, ofte-
wel voor de ruimte om ons heen. Een inge-
wikkeld geheel waarin bijna niemand meer 
de weg kan vinden en nieuwe ontwikkelin-

gen onnodig lang duren. Daarom komt de 
Omgevingswet, die al deze wetten en regels 
bundelt. Dat is veel overzichtelijker! In 2022 
treedt in Nederland deze nieuwe Omgevings-
wet in werking. 

Wat is de Omgevingswet?

Ik heb een goed idee….!
De Omgevingswet biedt meer ruimte voor 

ideeën en initiatieven uit de samenleving. Dit 

komt doordat er meer algemene regels gaan 

gelden, in plaats van gedetailleerde vergun-

ningen.

…. en ik vind daar iets van! 
De Omgevingswet regelt ook dat u iets mag 

vinden als uw buren, de gemeente of andere 

initiatiefnemers een vergunning aanvragen 

die iets verandert aan uw omgeving. De 

Omgevingswet verplicht hen om u op tijd te 

informeren over hun plannen. Dat geldt ook 

voor u als u zelf een vergunning aanvraagt.

1 wet, 1 loket
Iedereen die een vergunning aan-

vraagt die van invloed is op de leef-

omgeving doet dit vanaf 2022 via 

het (digitale) omgevingsloket. Daar 

werken alle overheden samen zodat 

u op één plek alle informatie vindt 

die u nodig heeft. U kunt zien wel-

ke regels gelden in uw omgeving. 

Een vergunningsaanvraag wordt in 

één keer alle regels getoetst. Zo is 

meteen duidelijk wat kan en mag, 

met minder administratieve kosten  

en snellere doorlooptijden.

Graag! Dat kan tijdens de ‘Week 
van de omgevingsvisie’ in febru-
ari 2021 en twee bijeenkomsten 
in april. Het participatietraject 
sluiten we af met een slotont-
moeting*). Meer informatie over 
hoe u kunt meedoen volgt over 
een paar weken. 
Samen met onze inwoners, on-
dernemers en partners werken 
we toe naar een ontwerp-om-

gevingsvisie. Na een formele 
zienswijzeprocedure stelt 

onze gemeenteraad de 
omgevingsvisie voor 
Hendrik-Ido-Ambacht 
definitief vast. Dat 
is naar verwachting 
eind 2021.

*) Vanwege de maatre-
gelen rondom het co-

ronavirus beslissen we 
nog of activiteiten fysiek 

of digitaal zullen plaatsvin-
den.

Wilt u meedenken over 
de omgevingsvisie voor 
Ambacht? 

DOE
MEE!
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In juli ontvingen woningeigenaren in 
Hendrik-Ido-Ambacht een waarde-
bon van € 70,- om energiebesparen-
de producten in huis te halen. Om de 
aanschaf eenvoudiger te maken, kunt 
u nu via www.winstuitjewoning.nl 
/waardebon direct afrekenen met de 
waardeboncode. U hoeft dus niets 
voor te schieten. De energiebespa-
rende producten krijgt u gratis thuis-
gestuurd.

Weet u niet wat u wilt aanschaffen 
met de waardebon? 
Dan is de energiebespaarbox mis-
schien iets voor u. Er is een box met 
producten die helpen om uw gasver-
bruik te verminderen, een box om 
uw stroomverbruik te verlagen en 
de derde box bevat een combinatie 
van producten waarmee u uw gas-, 
stroom en waterverbruik kunt ver-
minderen. 

Op=op
Voor de actie is nog € 163.000,- be-
schikbaar. Wacht niet te lang, want 
als het budget op is, is uw waar-
debon niet meer geldig. Hebt u de 

waardebon niet ontvangen of ben u 
deze kwijtgeraakt?
Neem dan contact op met Winst 
uit je woning via 023-58 36 936 of  
info@winstuitjewoning.nl. 

De energiebespaarbox, hebt u hem al?

Werk in de wijk

 Ambachtsezoom; bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark, tot eind decem-
ber 2021.

 Kerkstraat; herinrichting deel 
vanaf Graaf-Willemlaan tot de 
Veersedijk. Afgesloten voor 
alle verkeer: 19 oktober t/m 

 18 december 2020. 

 Damweg, herstraten, afgeslo-
ten voor alle verkeer; van 7 
december t/m 18 december 
2020.

 Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

• Veegwagen, maaien en 
schoffelen in hele gemeente, 
doorlopend;

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

• Graven van proefsleuven ter 
voorbereiding op het plaatsen 
van ondergrondse glascontai-
ners:

• T/o Amandelgaarde 65, t/o 
Fonteinkruid 45, t/o Molenhoef 
32, Struweel, t/o Voorn 7, 
Wijngaarde,  t/o Zilverreiger 17 
en t/o Vlasakker 176. 

• Tussen de achterzijde van 
het schoolgebouw aan de 
Bekestein 48 t/m 56 en het 
fietspad; vellen van een iep 
door aantasting iepenziekte. 

In de Drechtsteden onderzoeken we 
voor de Regionale Energiestrategie 
(RES) de mogelijkheden om duur-
zame energie op te wekken. Wij 
willen graag weten hoe u hierover 
denkt.

Zon in restruimten
Overal in het landschap en in uw 
omgeving zijn ruimtes waar weinig 
mee gebeurt of waar functies kun-
nen worden gecombineerd. Bijvoor-
beeld bermen en braakliggende 
terreinen. U kent uw (directe) om-
geving het beste. Daarom gaan we 

graag met u in gesprek. Wat vindt 
u een geschikte locatie voor ‘Zon 
in restruimten’? En aan welke voor-
waarden moet deze locatie volgens 
u voldoen? Vul voor 18 december de 
enquête in op het Energie-participa-
tieplatform. 

Opwekking van grootschalige duur-
zame energie (zoekgebieden)
Met opwekking van grootschalige 
duurzame energie hebben we het 
over zonneparken en windturbines. 
In het totaalplaatje kunnen we hier-
mee de grootste slag slaan. Er zijn 

drie zoekgebieden in onze regio. 
Deze zijn niet in onze gemeente 
maar wel belangrijk. Per zoekgebied 
is er een online bijeenkomst: 14 
december (Kijfhoek), 15 december 
(A16) en 17 december 2020 (A15), 
van 19.30 – 21.15 uur. Laat u infor-
meren en praat mee! 

Energie uit zon en wind

Duurzaam

Op het stembureau: Sjoerd Plomp
Sjoerd Plomp is een oude bekende op 
het stembureau; sinds 2007 was hij bij 
alle verkiezingen aanwezig. De eerste 
paar jaar als lid  en de afgelopen jaren 
als voorzitter op het stembureau in het 
gemeentehuis.

“Oud-wethouder van der Giessen stopte 
met zijn werk als voorzitter van het stem-
bureau in het gemeentehuis en toen ben 
ik in die functie gerold”, vertelt Sjoerd 
Plomp. “Politiek interesseerde me altijd 
al. Ik werk bij de Rijksoverheid en dan 
mag ik zo’n nevenfunctie vervullen, dat 
is toch geweldig! Door te helpen op een 
stembureau draag ik deels bij aan de 
maatschappelijke verantwoording.”

Voldoening
“Als voorzitter ben ik eindverantwoor-
delijk. Ik zorg voor een rouleerschema 
waarin de pauzes en de werkzaamheden 
staan. Het uitreiken van de stembiljetten 
is een van de leukere taken; de stembus 
in de gaten houden is misschien wat min-
der interessant. Daarom wisselen we om 
het half uur, dat vind ik wel zo eerlijk. 
Zo’n verkiezingsdag is een lange zit, maar 
het geeft echt voldoening als je het met 
het team goed kunt afronden.”

Komt u ook helpen tijdens de Tweede 
Kamerverkiezingen? Via verkiezingen@ 
h-i-ambacht.nl kunt u zich aanmelden.

DOE
MEE!

Doet u mee? Op het Energie par-
ticipatieplatform denkmee.drecht-
stedenenergie.nl/hia vindt u alle 
informatie, kunt u zich aanmelden 
voor online bijeenkomsten en on-
line meedenken én meepraten!

Als onderdeel van bezuinigings-
maatregelen gaat de korting op 
de collectieve Zorgverzekering 
Drechtsteden omlaag. Dit betekent 
dat u meer premie gaat betalen. 

Wat verandert er?
Voor uw zorgverzekering ontvangt 
u een korting van de Sociale Dienst 
Drechtsteden. Deze korting wordt 
nu minder. Hierdoor wordt uw 
maandbedrag hoger. Deze maat-
regel is onderdeel van het pakket 
bezuinigingsmaatregelen waarmee 
de Drechtraad op 7 juni 2020 in-

stemde. Maakt u gebruik van de 
collectieve Zorgverzekering Drecht-
steden? Of wilt u hierover meer in-
formatie? Ga naar de website van 
de Sociale Dienst Drechtsteden: 
https://bit.ly/39FJwIK.

Collectieve Zorg- 
verzekering verandert 

Sociaal

1

2

3
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Adres Omschrijving Datum activiteit Datum bekendmaking

De Schoof 226 Exploitatievergunning restaurant Sushiholic doorlopend 1 december 2020

Gerard Alewijnsstraat 18 Wijziging leidinggevenden op de drank- en horecavergunning van De Blije Borgh doorlopend 1 december 2020

Verleende omgevingsvergunningen**

Nieuwe aanvragen*

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Adres Omschrijving Activiteit Datum ontvangst

Guldenweg 32 bouwen serre en berging bouwen (bouwen berging is vergunningsvrij) 4 december 2020

Dorpsstraat 110C wijzigen bedrijf naar mantelzorgwoning en wijzigen voorgevel bouwen, planologisch afwijken 17 november 2020

De Noordkade 1 t/m 29 en 2 t/m 38 nieuwbouw 2 gebouwen, gemengde functies, ‘Waterbusplein’ bouwen 30 november 2020

Onderdijk 138A plaatsen overkapping bouwen, planologisch afwijken,  3 december 2020
  veranderen monument, gemeentelijk

Emmasingel 126 Wijziging leidinggevenden op de drank- en horecavergunning van Emmastaete doorlopend 1 december 2020

Openbare commissievergaderingen december 2020

Kennisgevingen
Verkeersbesluit elektrisch oplaadpunt Ring

Op maandag 11 januari 2021 vergadert 
de gemeenteraad. Als voorbereiding 
daarop vergaderen de commissies 
in december. De commissievergade-
ringen vinden plaats in de raadzaal 
van het gemeentehuis. Vanwege de 
1,5 meter afstand en corona kan er 
helaas geen publiek fysiek aanwe-
zig zijn in de raadszaal. Via https:// 
hendrikidoambacht.raadsinformatie.
nl/ kunt u deze vergaderingen live 
volgen.
Op de agenda’s van de commissiever-
gaderingen staan de volgende vaste 
agendapunten: opening, vaststelling 
van de agenda, spreekrecht burgers, 
mededelingen en ingekomen stukken, 

informatie van het college/de porte-
feuillehouder, uitwisseling regionale 
samenwerking, agendapunten volgen-
de vergadering en sluiting. 

De specifieke agendapunten vindt u 
hieronder per commissie vermeld:

Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken
Maandag 14 december 2020, 20:00 
uur
• Memo huisartsenzorg

Ruimtelijke Zaken – De Volgerlanden
Dinsdag 15 december 2020, 20:00 uur
• Grondexploitatie 2020 De Volger-
landen

• Bestemming naast Jaagpad 1
• Participatie Ambachtse Aanpak
• Beheersverordening begraafplaat-
sen

Algemeen Bestuurlijke 
Aangelegenheden-Financiën
Woensdag 16 december 2020, 20:00 
uur
• Principebesluit toekomstig samen-
werking Drechtsteden

U kunt de stukken ook inzien via 
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 verga-
dering. Wilt u gebruikmaken van het 
spreekrecht, ga dan als volgt te werk:

-Meld ten minste 48 uur voor de ver-
gadering bij de griffier over welk(e) 
onderwerp(en) op de agenda u iets 
wilt zeggen. Dat kan via telefoonnum-
mer 078 770 26 87 en e-mailadres: 
gh.logt@h-i-ambacht.nl.

- Geef uw naam, (e-mail)adres en tele-
foonnummer 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 com-
missie een voorstel voor de behande-
ling van uw inbreng. Omdat door de 
coronamaatregelen geen publiek in de 
raadzaal aanwezig kan zijn, is het niet 
mogelijk om na het inspreken bij de 
vergadering aanwezig te blijven.

Wij informeren u over een verkeersbe-
sluit voor een elektrisch oplaadpunt 
voor een parkeerplaats in de Ring. 
De bekendmaking van verkeersbe 
 

sluiten is terug te vinden op www. 
officielebekendmakingen.nl. Dit ver-
keersbesluit met bijbehorende stukken 
ligt met ingang van de dag na bekend 
 

making gedurende zes weken voor een 
ieder ter inzage in de informatieruimte 
van het gemeentehuis. 

Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan iedereen wiens belang 
rechtstreeks bij deze besluiten is be-
trokken, binnen zes weken na bekend-
making een bezwaarschrift indienen. 

Het bezwaarschrift moet worden ge-
richt aan het college van burgemeester 
en wethouders van Hendrik-Ido-Am-
bacht, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-
Ido-Ambacht.

Verleende besluiten**

Algemene plaatselijke verordening/bijzondere wetten

Van Kijfhoekstraat 146 Wijziging leidinggevenden op de drank- en horecavergunning van Wielstaete doorlopend 1 december 2020

Zaaivat  Leggen van laagspanningskabels door Stedin Netten BV 26 april tot 27 december 2021 9 december 2020

Noordeinde Leggen van een laagspanningskabel door Stedin Netten BV 18 januari tot 1 april 2021 9 december 2020

Druivengaarde 19 Wijziging leidinggevenden op de drank- en horecavergunning van Sophiastaete doorlopend 1 december 2020

Weteringsingel  Verwijderen van laagspanningskabels door Stedin Netten BV 1 december tot 31 december 2020 9 december 2020

Olijfgaarde Leggen van telecom aansluitingen door CAIW BV 1 december 2020 tot 31 december 2021 9 december 2020

Vijverhof 10 Wijziging leidinggevenden op de drank- en horecavergunning van Hervormd Jeugd Centrum doorlopend 1 december 2020

Pruimengaarde Leggen van een huisaansluiting door KPN BV 2 december 2020 tot 2 december 2021 9 december 2020
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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.h-i-ambacht.nl/meldpunt

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

Verleende omgevingsvergunningen**

Omgevingsvergunningen

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

*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. 

besluit buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning

Adres Omschrijving Activiteit Datum bekendmaking

Wassenaar van Obdampark 14 wijziging dakbedekking woning en plaatsen zonnepanelen              3 december 2020

Reeweg 61 plaatsen schuur/overkapping bouwen, planologisch afwijken 3 december 2020

Vrouwgelenweg 13 plaatsen sluis, opbouw achteraanbouw bouwen, planologisch afwijken 3 december 2020


