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Van klus- tot duurzaamheidsproject
Alexander Saint-Denis woont sinds
2017 samen met zijn vrouw en dochtertje op de Touwbaan in Ambacht.
In de afgelopen drie jaar zijn ze flink
bezig geweest met de verduurzaming van hun huis.
Klusproject
“Ons huis is gebouwd in 1982, maar
wij wonen er sinds 2017”, vertelt
Alexander. “Het is een voormalige
huurwoning. Toen wij het huis kochten, was het kaal en een echt klusproject. We hebben eerst alle ramen
en kozijnen vervangen en het dak
laten isoleren. Door deze twee energiebesparende maatregelen kregen
wij subsidie vanuit de RVO. Via Winst
uit je woning hebben we ook zonnepanelen aangeschaft. De voordeur
is een speciaal geïsoleerde deur en
inmiddels hebben we vloerisolatie.”
Dochter
“In een paar jaar tijd hebben wij het
gelijk wat groter aangepakt, maar ik
denk dat alle beetjes helpen als het
gaat om verduurzaming. Van afvalscheiding tot zonnepanelen. Ik zou
makkelijk kunnen denken: we zien
over een jaar of dertig wel verder.
Maar dan kijk ik naar mijn dochtertje van een jaar oud en dan denk

ik: nee, dat zou egoïstisch zijn naar
haar toe.”
Proactief
“Ik probeer zo veel mogelijk op de
hoogte te blijven van duurzaam
nieuws, zo weet je snel of er acties
zijn. Een proactieve houding is belangrijk als je zelf wilt gaan verduurzamen. In plaats van af te wachten
kun je ook zelf op onderzoek gaan.
De gemeente heeft veel informatie
beschikbaar. Als je zelf de actie
onderneemt dan haal je er ook de
winst uit,” aldus Saint-Denis tot slot.
Wilt u op de hoogte blijven van
nieuws over duurzaamheid? Meld
u dan voor onze gratis nieuwsbrief: Hierin delen we nieuws,
tips en inspirerende initiatieven
van Ambachters op het gebied
van duurzaamheid. Ook informeren wij u over bijeenkomsten
over aardgasvrij wonen, groepsaankopen en klimaatadaptatie. Een mooie kans om mee
te denken en te doen! Wilt u
deze ontvangen? Via www.bit.ly/
duurzaamhianieuws meldt u zich
eenvoudig aan. U kunt zich op
ieder moment weer afmelden.

Alexander Saint-Denis: “We hebben onlangs de vloer laten isoleren en we hebben een extra screen opgehangen om
wat meer warmte buiten te houden. Zo blijven we toch elke keer stapje voor stapje bezig om het huis wat comfortabeler en energiezuiniger te maken.”

Nieuw Skatepark in het Baxpark
We zijn gestart met de aanleg van
een nieuw skatepark in het Baxpark.
Het betonnen skatepark is in overleg
met jonge skaters uit de gemeente
ontworpen. Het biedt meer ruimte en
mogelijkheden voor skaters en kan
door beginners en gevorderden gebruikt worden.

Wethouder Steven van Die: “Het skatepark is een mooie aanwinst in onze
gemeente en draagt gelijk bij aan
onze doelstelling tot meer bewegen,
sporten, spelen en recreëren. Dat het
park echt samen met de jongeren is
ontworpen is erg leuk. Zo sluit het helemaal aan op hun wensen. Ik wens
ze straks dan ook veel skate plezier.”

De verwachting is dat het skatepark
begin september klaar is en in gebruik genomen kan worden. Het
skatepark is mede mogelijk gemaakt
door een bijdrage van Stichting CAIfonds.

Eerste aftrap ‘afvalvrije school’ voor
SOL de Krommeweg
vlinder, De Klimboom en de Willem
de Zwijgerschool werken hiernaar
toe. Wethouder Lafleur steunt de
ambitie van de scholen: “De scholen
voorkomen afval door zich hard te
maken voor het gebruik van flessen
en broodtrommels. Daarbij krijgen ze
van de gemeente bakken om afval
te scheiden en mogen ze hun afval
meegeven met de vuilniswagens van
Meer scholen op weg
In Hendrik-Ido-Ambacht zijn nog HVC. Zo wordt de hoeveelheid afval
meer leraren en leerlingen goed op klein en de ingeleverde grondstoffen
weg naar een afvalvrije school. Ook groter.”
Villa Ambacht, Admiraal, De WaterAls eerste basisschool in Ambacht
heeft SOL De Krommeweg de officiële
aftrap gemaakt voor het keurmerk ‘afvalvrije school’. Samen met Koos de
Vuilnisman en wethouder Ralph Lafleur leerden de kinderen hoe ze door
goed te scheiden nog maar een klein
beetje restafval kunnen overhouden.

Afvalvrije school
Een afvalvrije school is een school
die goed zijn grondstoffen scheidt en
toewerkt naar maar een klein beetje
restafval produceren. Kinderen leren
over de effecten van zwerfafval, de
plasticsoep en de nut en noodzaak
van afvalscheiding. Ook gaan ze aan
de slag om zwerfafval op te ruimen.
Directeur Wouter de Roon is optimistisch: “Natuurlijk zijn er nog enkele
hobbels te nemen. Maar in overleg
met de wethouder gaan we daar ongetwijfeld uitkomen.”

Ondernemen
Duurzaamheid is ook voor ondernemers een belangrijk thema.
Wethouder André Flach bezocht
samen met bedrijfscontactfunctionaris Yvette Opmeer vorige week
2 Ambachtse ondernemers. Als
eerste brachten zij een bezoek aan
Een Veilig Gevoel B.V. Dit bedrijf
is toonaangevend in beveiliging,
camerasystemen en alarmsyste-

men en gevestigd in het historische pand van rond 1900 aan de
Kerkstraat, het Kauling Huisch. Een
monumentaal pand verduurzamen
is niet eenvoudig. Maar inmiddels
zijn de verlichting en zonwering
aangepakt. Ook zijn recent laad
voorzieningen geïnstalleerd voor
elektrische auto’s

Daarna bezochten zij Operando
B.V. Dit bedrijf, geleid door Annelies Dorst, is een uitzendorganisatie in de zorg, werkzaam voor
christelijke zorgorganisaties. Tijdens dit bezoek werd het nieuwe
pand van Operando B.V. officieel
geopend door de jongste zoon
en dochter van Annelies Dorst.
Het hele pand uit de jaren 90 is

verduurzaamd door zonnepanelen, warmtekoudeopslag d.m.v.
warmte-terugwinsysteem en een
warmtepomp waardoor het pand
energieneutraal is. André Flach:
“Tijdens beide bezoeken bleken
de ondernemers heel bewust bezig zijn met duurzaamheid en het
verduurzamen van hun pand. Goed
om te zien”

Officiële publicaties

woensdag 21 juli 2021

22

sept

21

Werk in de wijk

Om 20.00 uur
Commissie WOS
Online te volgen
Om 20.00 uur
Commissie RZ De Volgerlanden
Online te volgen

sept

20

sept

Agenda

Om 20.00 uur
Commissie ABA Financiën
Online te volgen

Welkom in de
recreatiegebieden
Samen houden we de
natuur schoon en veilig
Houd je aan de volgende regels:
- Barbecue op minimaal 3 m afstand
van bomen en struiken

3 mtr

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

- Barbecue op minimaal 25 m afstand
van speeltoestellen en spartelbad

25 mtr

30 cm

- Barbecue op minimaal 30 cm boven de grond

Collecte
Er zijn deze week geen
collectes.

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook

- Open vuur verboden
- Gooi de kooltjes in de rode prullenbakken.
Zijn er geen rode prullenbakken, neem dan je
kooltjes mee terug naar huis.
- Gooi restafval in groene prullenbakken.
Zijn de prullenbakken vol, zet het er niet naast,
maar neem het mee terug naar huis.
De prullenbakken worden meerdere malen per week
geleegd. Is het mooi weer? Dan komen we vaker langs!

1

Twitter
YouTube
Instagram

Het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde onderhoudt de natuur- en recreatiegebieden in Ambacht en omgeving. Helpt u hen een handje door uw afval
op te ruimen? En BBQ veilig!
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Hendrik-Ido-Ambacht op 2e plaats van
Zuid-Holland MKB-vriendelijkste
gemeente 2021
Iedere 2 jaar reikt MKB-Nederland de
prijs uit voor de MKB-vriendelijkste
gemeente van Nederland. Zo worden
gemeenten gestimuleerd om goed
beleid te voeren voor het midden-en
kleinbedrijf. Na plek 20 in 2013, plek
6 in 2016, de 5e plaats in 2018 staat
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht nu
op plek 2 in de uitslag van Provincie

mers (VAO) en de Detailhandelsraad
een actieplan lokale economie op.
Hiermee hebben we een agenda die
goed is voor het Ambachtse middenen kleinbedrijf. Andre Flach: “We
gaan door op deze manier en het
liefst elke dag een stukje beter! Een
Iedere vier jaar stellen we samen met landelijke top-10 plek in 2023 is het
de Vereniging Ambachtse Onderne- doel.”
Zuid-Holland ! En na een plek buiten
de top-100 in 2013, plek 37 in 2016,
34 in 2018 opnieuw op een stabiele
37e plek op de landelijke lijst. Een
mooie beloning voor een stimulerend
beleid richting onze ondernemers.
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bus wordt aangegeven; halte
Hoge Kade wordt verplaatst.

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,
12 april tot 2e week oktober
2021

•

Warmoeziershof; bestratingswerkzaamheden;
start 2e week juni - eind oktober 2021; de werkzaamheden
worden gefaseerd uitgevoerd
en de woningen zijn bereikbaar met loopschotten.
Afsluiting rotonde
Antoniuslaan;
26 juli t/m 1 september 2021;
afgesloten voor alle verkeer;
bebording ter plaatse aanwezig; omleidingsroute voor de

•

•

•

•
•

Overige werkzaamheden,
op diverse plaatsen:
Veegwagen, maaien en schoffelen in hele gemeente, doorlopend;
Controle en snoei van alle
bomen: april 2021 - oktober
2022;
Omgeving Burg. Van Akenwijk, aanbrengen damwanden
en graven watergangen-naar
verwachting eind juli gereed;
Rondom Perenlaantje, aanbrengen drainagesysteem en
viertal gestuurde boringen; tot
nader order opgeschort
Diverse locaties - rijdende
afzetting van GKB in verband
met snoeiwerkzaamheden t/m
september
De Laantjes, woonrijpmakent/m december 2021;
De Straatjes, bouwrijpmaken
t/m december 2021;

Vanaf volgende week:
rotonde Antoniuslaan
afgesloten
De rotonde Antoniuslaan is van 26
juli t/m 1 september volledig afgesloten vanwege werkzaamheden. De
bus wordt omgeleid via de Pompe
van Meerdervoortsingel, de Graaf Wil-

De veertiende nieuwsbrief voor
Ambachtse ondernemers is verzonden
Hierin onder meer:
- Welk energielabel heeft
uw kantoor?
- Stichting CLOK onderzocht
ondernemersfondsen

- KVK Innovatie Top 100,
meld u nu aan!
- Deal Drecht Cities stelt
zich voor

Meld u nu aan voor deze gratis
nieuwsbrief via
bit.ly/ NieuwsAmbachtOnderneemt
of kijk op www.h-i-ambacht.nl/ondernemen.

lemlaan en de Van Godewijckstraat.
De rotonde is ook afgesloten voor
fietsers en voetgangers, ook hiervoor
wordt een omleidingsroute ingesteld.
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Gaan uw buren verbouwen? Wordt er een boom gekapt? Blijf op de hoogte van alles wat er in uw buurt gebeurt, zoals evenementen, kap- en bouwvergunningen, verkeersbesluiten en
nieuwe of gewijzigde wetgeving. Hieronder leest u een verkorte versie. Surf voor alle informatie over uw eigen buurt naar https://overuwbuurt.overheid.nl. Ontvang tevens berichten via de
e-mailservice of de app.
Nieuwe aanvragen*
Dreef 24, plaatsen zonnepanelen aan de zijgevel | Hooftlaantje 132, plaatsen dakkapel op rechterzijdakvlak | Huygensstraat 4, plaatsen nokverhoging en dakkapel | Laagland 19, plaatsen
airco aan zijmuur | De Panneboeter 17, plaatsen dakkapel/voordakvlak | Veersedijk nabij nummer 2, herinrichting Havenhoofd aan de Waal
Verleende omgevingsvergunningen**
Brasem 6, plaatsen dakkapel/voorzijde | Dadelgaarde 9, plaatsen dakkapel/voordakvlak | Kolenboer 1-7 (oneven), Wagenmakers 2-28 (even) Scheepssloper 2-12 (even) en 26, 28, Bezembinder 11-19, 25-43(oneven), bouwen van woning c.q. woningen (Volgerlanden, 41 woningen De Straatjes C2.3.), Reeweg 106, realiseren dakopbouw/nokverhoging met dakkapel | Ring 106,
plaatsen erfafscheidng en overkapping in achter- en zijtuin | De Schoof 228, realiseren extra deur als toegang naar winkel
Verleende besluiten APV en bijzondere wetten**
Vijverhof 12-74, het plaatsen van een bouwdepot inclusief steiger | Havenkade, de aanleg van een huisaansluiting door Oasen NV
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning**
Warmoeziershof 21, plaatsen dakkapel/voorzijde
Besluit verlenging beslistermijn**
Op 12 juli 2021 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie Onderdijkse Rijweg 248, ingediend op 20 mei 2021 voor
het plaatsen van zonnepanelen, te verdagen tot uiterlijk 26 augustus 2021.
Verkeersbesluit**
Gehandicaptenparkeerplaats bij Winkelcentrum De Schoof 220

* 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) via 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

