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Wilt u wandelen en meer weten 
over Ambacht? Doe dan de duur-
zame route. U komt langs allerlei 
locaties waar u iets leert over onze 
gemeente en duurzaamheid. Ideaal 
voor tijdens de feestdagen.

Zon op dak gemeentehuis (1)
Op het dak van het gemeentehuis 
liggen ruim 250 zonnepanelen van 
de bewonerscoöperatie ‘Zon op 
Hendrik-Ido-Ambacht’ De gemeente 
stelt het dak van het gemeentehuis 
gratis ter beschikking voor inwoners 
zonder (geschikt) eigen dak.

Groenonderhoud:
Locatie oude begraafplaats (2)
Op de twee Ambachtse begraaf-
plaatsen Achterambacht en Waalhof 
houden we het groen extra netjes 
bij. Tussen het groen in onze wijken 
mag wat onkruid staan. Bij de eco-
logische zones bij bijvoorbeeld het 
Hooftlaantje en de Ambachtsezoom 
krijgt de natuur meer ruimte.

Bijenlint (3)
Bijen en andere insecten leveren 
door bestuiving van voedingsge-
wassen een grote bijdrage aan onze 
samenleving. Een bijenlint (bloe-
menstrook) voorziet bijen, vlinders 
en andere insecten van februari tot 
augustus van voedsel en leefruimte.

Afvalvrije scholen:
locatie Willem de Zwijger (4)
Kinderen op een afvalvrije school le-
ren dat maar heel weinig restafval 
overblijft als je afval goed scheidt 
én voorkomt. In Ambacht werken 
veel scholen toe naar een afvalvrije 
school: Willem de Zwijgerschool, 
Admiraal, Villa Ambacht, De Krom-
meweg, De Watervlinder en De Klim-
boom.

Warmtenet in De Volgerlanden (5)
Nederland wil stoppen met het 
gebruik van aardgas om de CO2-
uitstoot te verminderen. In De 
Volgerlanden-Oost krijgen 900 
nieuwbouwwoningen daarom een 
aansluiting op een warmtenet van 
HVC.

Zwembad (6)
Zwembad De Louwert is duurzaam 
vernieuwd. Door gebruik van warm-
tepompen is het bad gasloos. Ook 
zijn - naast de al aanwezige zonne-
panelen - 400 panelen extra aange-
legd.

Tiny Forest (7)
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, 
inheems bos ter grootte van een 
tennisbaan.  Leerlingen van Kind-
centrum De Wijngaard beheren het 
minibos in het Sophiapark. Kindcen-
trum De Tweestroom en SOL Villa 

Ambacht hebben samen het Tiny 
Forest in Kruiswiel geadopteerd. Kijk 
vooral op het informatiebord bij de 
minibossen.

Bedrijvenpark Ambachtsezoom (8)
Op het eerste circulaire en energie-
neutrale bedrijvenpark in Nederland 
zijn alle materialen in de gebouwen 
en het openbare ruimte duurzaam 
en goed herbruikbaar.

Kringloopwinkel Habbekrats (9)
Door spullen opnieuw te gebruiken 
voorkomen we veel verspilling. In 
Ambacht hebben we drie kringloop-
winkels: Habbekrats, Hebbes en de 
Nieuwe Hoop.

Minibieb (10)
In plaats van nieuwe boeken te ko-
pen, kunt u ze ook lenen of ruilen 
bij een minibieb. Kijk voor de lo-
caties van alle minibiebs op www.
minibieb.nl/minibieb/minibieb-tbg.

Baxpark bomenroute (11)
Wist u dat er in Ambacht meer dan 
12.500 bomen in openbaar gebied 
staan? En dat we begin 2022 de 
laatste van 500 éxtra bomen plan-
ten? De route in het Baxpark gaat 
langs een aantal markante bomen 
en begint bij het informatiebord bij 
de skatebaan.

Leer meer over Ambacht tijdens duurzame wandeltocht

Beste Ambachters,

Het jaar 2021 ligt alweer bijna ach-
ter ons. Voor het tweede jaar op 
rij trok het coronavirus zijn sporen 
in onze samenleving. Allereerst na-
tuurlijk door de ziekte zelf. Veel be-
smettingen, stijgende opnames in 
het ziekenhuis en op de IC en de 
vele sterfgevallen. In het bijzonder 
sterkte gewenst aan de nabestaan-
den, voor wie de kerstdagen en de 
jaarwisseling juist extra moeilijke 
momenten kunnen zijn.

Anderzijds vanwege de maatregelen. 
Zeker nu we opnieuw in een harde 
lockdown terecht zijn gekomen, 
waardoor er weer een streep gaat 
door veel van onze plannen. Om-
zetten van veel ondernemers lopen 
sterk terug door de maatregelen. 
We zien somberheid bij jongeren die 
nauwelijks leeftijdsgenoten kunnen 
ontmoeten en eenzaamheid bij oude-
ren. Vorige week waren mijn vrouw 
en ik op condoleancebezoek. Afstand 
en maatregelen voelen dan heel on-
natuurlijk in het uiten van medele-
ven. Op de terugweg kwamen we 
langs de Heeren van Ambacht waar 
een lange optocht van auto’s stap-
voets over het parkeerterrein langs 
een kersvers bruidspaar reed om hen 
door een open raampje te feliciteren. 
Afstand houden bij momenten van 
vreugde en verdriet, het blijft heel 
onnatuurlijk en lastig voelen. En dan 
de maatschappelijke en politieke on-
rust, spanning en verdeeldheid. Wie 
kijkt er niet uit naar betere tijden?

Toch waren er ook in 2021 veel 
dingen om dankbaar voor te zijn. 

In het voorjaar en de zomer waren 
de besmettingscijfers laag en kon-
den veel dingen weer doorgaan. De 
meeste mensen die besmet werden 
kregen slechts lichte klachten. De 
werkloosheid is historisch laag en 
naast ondernemers die het moeilijk 
hebben, spreek ik ook veel onder-
nemers bij wie het beter gaat dan 
ooit. Behoorlijk wat Ambachters 
verhuisden in dit jaar naar een nieu-
we woning en er werd opnieuw een 
nieuw schoolgebouw opgeleverd.

Kortom een jaar met ups en downs. 
Maar waarschijnlijk zullen we ons 
vooral het thuiswerken, de QR-
code, de online kerkdiensten of de 
gesloten horeca herinneren.

Niemand weet wat 2022 ons zal 
brengen. Zal de omikronvariant de 
zorg opnieuw ontwrichten? Hoe zal 
het met uw bedrijf of werk gaan, 
we weten het niet. Wat in ieder 
geval anders wordt, is de ver-
kiezingscampagne voor de 
gemeenteraad in maart. 
Normaal gesproken 
een periode waarin 
politici hun best 
doen om met 
u in contact te 
komen. Nu dat 
waarsch i jn l i jk 
fysiek bijna niet 
mogelijk zal zijn, 
zullen zij andere 
manieren beden-
ken om hun stand-
punten voor het 
voetlicht te brengen. 
En opnieuw krijgt u drie 
dagen de gelegenheid om 

uw stem uit te brengen. Tot slot 
spreek ik hier vooral de hoop uit op 
een voorspoedige en snelle gene-
zing van onze burgemeester Jan He-
ijkoop. Vanwege een operatie heeft 
hij voor enige tijd zijn werkzaam-
heden neergelegd. Vanaf deze plek 
wens ik hem namens ons allemaal 
alle goeds toe.

Laten we in deze dagen rond Kerst 
en oud en nieuw vooral de mensen 
niet vergeten die dierbare naasten 
verloren. Wat kan het gemis groot 
zijn.

Graag wil ik u allen gezegende 
kerstdagen en een goede jaarwisse-
ling wensen.

Hartelijke groet,
André Flach
Locoburgemeester

‘Duurzaam wandelen’

De duurzame wandelroute begint en eindigt bij het gemeentehuis aan de 
Weteringsingel. De grote lus is 6 km, de kleine 3,25 km.

Bewoners van de Abraham van Strijstraat versierden de buurtkerstboom met 
veel zelfgemaakte knutselwerkjes en voer voor vogels. Zij winnen dit jaar de 
prijs, allerlei lekkernijen voor de hele straat.

In februari besluit de gemeenteraad 
of er vanaf 2024 een recycletarief 
komt in Ambacht. Daarbij neemt de 
raad ook een besluit over de bijbe-
horende tarieven. Bij een recycle-
tarief verandert de manier waarop 
u de jaarlijkse afvalstoffenheffing 
betaalt. De heffing bestaat dan uit 
twee delen: een basistarief en een 
variabel recycletarief voor iedere 
keer dat u uw restafval aanbiedt. 
Het basistarief wordt flink lager 
dan de huidige afvalstoffenheffing.

De afvalscheider wordt beloond, 
anderen worden uitgedaagd om 
mee te doen. Want wie goed afval 
scheidt, houdt nog maar een klein 
beetje restafval over. Dat is goed 
voor het milieu en voor de porte-
monnee. De verwerkingskosten van 
restafval zijn de afgelopen jaren 

gestegen. Naar verwachting stijgen 
deze verder. Dit komt onder andere 
door een belasting van de Rijksover-
heid op de verbranding van restaf-
val. Daarom heeft de gemeenteraad 
gevraagd om een voorstel voor een 
recycletarief; om afval scheiden te 
stimuleren en onze afvalverwerking 
betaalbaar te houden.

De helft van alle gemeenten heeft 
al een recycletarief. Zo hebben ook 
Papendrecht en Zwijndrecht voor 
een recycletarief gekozen. Volgen-
de week leest u in de Brug meer 
over de plannen. 

Meer weten?
Op veel gestelde vragen naar:
www.h-i-ambacht.nl/recycletarief.
Of stuur uw vraag naar
duurzaam@h-i-ambacht.nl.

Recycletarief

Afval

Blog van de locoburgemeester
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17 ja
n

24 ja
n

25 ja
n

26 ja
n

Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen

Om 20.00 uur
Commissie WOS
Online te volgen

Om 20.00 uur
Commissie RZ-
De Volgerlanden
Online te volgen

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

Collecte
Geen collecte
van 27 t/m 1 januari 2021

Werk in de wijk
 Ambachtsezoom: bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark.

 Eind maart 2022.

 Inrichten Waterbusplein,
 tot voorjaar 2022

 Hark noordzijde; aanbrengen 
definitieve rijbaan tot aan de 
bouwplaats van Den Dunnen;

 6 tot en met 24 december 2021; 
tijdens de kerstvakantie is de 
weg open

 De Volgerlanden; reiniging / 
inspectie riool;

 gefaseerde uitvoering tot en met 
april 2022 (bewoners worden 
vooraf geïnformeerd)

 De Laantjes; woonrijp maken;
 tot en met april 2022

 De Straatjes, bouwrijp maken;
 tot 14 maart 2022

 Overige werkzaamheden,
 op diverse plaatsen:

• Kappen van 68 vergunningsvrije 
bomen in hele gemeente (meer 

informatie en de locatie van 
deze bomen vindt u op onze 
website); 

• Snoeien op diverse locaties van 
heesters en bosplantsoen (vanaf 
januari start Baxpark en verder 
doorlopend);

• Controle en snoei bomen voor 
een deel van het bomenbestand 
: april 2021 – oktober 2022;

• Aanplant van bomen vanaf ja-
nuari, de locaties zijn volgende 
week te zien op de website;

• Verwijderen van 6 zieke/dode 
bomen in het Landje; 13 tot en 
met 23 december 2021
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2

3

4

5
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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

Sinds kort publiceren alle overheidsinstanties hun officiële bekendmakingen via een website en/of een e-mailalert. Ook de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht werkt tegenwoordig op 
deze manier. Dus gaan uw buren verbouwen of 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. Ga naar www.bit.ly/OffPubHIA of maak gebruik van de handige e-mailservice. Als extra service naar u als inwoner blijven we een 
verkorte versie wekelijks publiceren op de gemeentepagina’s in deze krant.

Officiële publicaties

Verleende besluiten APV en bijzondere wetten**
Bezembinder, de aanleg van 1 laagspanning elektra kabel door Stedin Netten BV | 
Bezembinder, de aanleg van een LS net c.a. door Stedin Netten BV | IJdenhove, de aanleg 
van een distributieleiding door NV HVC.

Nieuwe aanvragen*
Dadelgaarde 28, bouw dakkapel op voorgeveldakvlak of zijgeveldakvlak | Guldenweg 
40, nieuwbouw woning op locatie bestaande woning | Van Renesseborch 52, bouwen 
dakopbouw / voorzijde | Sandelingenstraat 38, wijzigen voorgevel | Sandelingenstraat 38, 
wijzigen zijgevel | Wilhelminasingel 6, plaatsen dakopbouw op schuur.

Verleende omgevingsvergunningen**
Diverse locaties, volgens kaplijst ***, vellen 45 bomen | Evertsenstraat 44, plaatsen dakkapel 
/ voordakvlak | Hoge Kade 70 ***, vellen 3 populieren bij zwembad De Louwert | Meerval 
15, plaatsen dakkapel / voordakvlak | nabij Paulusweg/Vijverhof ***, vellen 3 populieren | 
Roelof Duyckstraat 1, uitbreiding aan zijkant woning | Roemer Visscherhof 32, doorbreken 
keukenmuur | Scheltingastraat 38, verbouwen schuur | Scheltingastraat 40, verbouwen 
schuur | De Schoof 43, plaatsen reclame aan gevel | Tesselschadestraat 1, plaatsen nieuwe 
entreepui en verbouwing deel pand tot tandartsenpraktijk.

Besluit verlenging beslistermijn**
Kerkplein 12, plaatsen van een 2e dakkapel op het zijdakvlak.

Verkeersbesluit
Perengaarde, gehandicaptenparkeerplaats.

* 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.

*** Op www.h-i-ambacht.nl/bomenkap vindt u de overzichten van de te vellen bomen.

Ik moet u bekennen dat ik niet zo’n 
klusser ben. Klusjes in huis waar ik 
tegenop zie, schuif ik het liefst een 
beetje voor me uit. Eén zo’n klusje 
is het aanbrengen van isolerende 
folie achter de radiatoren. Ik zag 
mezelf al worstelen... Toch kan ik 
deze klus nu afvinken van mijn lijst! 
En het viel me eerlijk gezegd 100% 
mee. Ik ben er wel een hele middag 
mee bezig geweest. Natuurlijk zijn 
er vast mensen die dit sneller kun-
nen, maar ik ben dik tevreden met 
het resultaat.

De reden om deze klus eindelijk aan 
te pakken, was de brief van het ener-
giebedrijf met de nieuwe termijnbe-
dragen voor volgend jaar. Wij gaan 
flink meer betalen, want we hebben 
een flexibel energiecontract. Net als 
ongeveer de helft van alle Neder-
landers. Een hoge energierekening 
motiveert extra om energie te gaan 
besparen! Wist u dat u met radiator-
folie al snel 50 euro of meer per jaar 
bespaart? Ook u kunt in huis snel 
energie besparen, met bijvoorbeeld 
tochtstrips, ledlampen en een brie-
venbusborstel. Het loont echt om 
er een middag aan te besteden. En 
misschien zegt u na afloop van uw 
klus ook wel ‘’Dat viel me eigenlijk 
wel mee!”.

Tot slot twee tips: houd de acties 
voor energie besparen in de gaten, 
die de gemeente regelmatig organi-
seert. En twijfelt u over welke maat-
regel u het beste kan nemen? Maak 
dan een afspraak met een energie-
coach*. Die bekijkt samen met u uw 

woning en geeft u tips.

Ralph Lafleur
Wethouder duurzaamheid

*) een afspraak met een energiecoach 
voor advies aan huis kunt u maken 
via www.drechtsestromen.net

Het viel toch mee… 

Het is de moeite waard om te kijken 
of u zelf kleine energiebesparende 
maatregelen in huis kunt nemen. 
Het Regionaal Energieloket rekende 
uit wat het u gemiddeld per jaar kan 
opleveren.

Tochtstrips
Investering € 50 - € 150
Besparing € 60 - € 170.
Terugverdientijd 1-3 jaar 

Radiatorfolie
Investering € 20
Besparing € 56 of meer 
Terugverdientijd minder dan 1 jaar

Waterbesparende douchekop
Investering € 20
Besparing € 50 p.j.
Terugverdientijd minder dan 1 jaar

Verlaag thermostaat met 1˚C
Besparing € 90

Geef radiatoren de ruimte
Besparing € 94

Douche 5 minuten in plaats van 9
Besparing € 52 

Verwarm alleen ruimtes waar u bent
Besparing € 280

Thermostaat op 15 ˚C ‘s nachts
Besparing € 94 

Wat levert het op?



Heeft u een voorstel 
voor een zonneproject in 
de Drechtsteden? 
In de Drechtsteden hebben we al 
veel met  elkaar gesproken over 
gebieden waar eventueel ruimte is 
voor het grootschalig opwekken van 
duurzame zonne-energie op land. 
Het is nu tijd om met elkaar een 
stapje verder te gaan: welke ideeën 
en voorstellen voor zon op land zijn 
er in de Drechtsteden? 
Vanaf januari 2022 kan iedereen – 
inwoners, ondernemers en 
organisaties – zijn of haar voorstel 
of idee inbrengen. Doe mee! 

In de zomer van 2021 hebben de 
7 gemeenten in de Drechtsteden, 
de 2 waterschappen en de provincie 
gezamenlijk de Regionale Energiestra-
tegie (RES) 1.0 vastgesteld. Hierin is 
vastgelegd dat zon op land nodig is om 
voldoende energie op te wekken zodat 
we voldoen aan de ambitie. En dat de 
gemeenten zon op land zorgvuldig wil-
len inpassen in het landschap. Daarom 

gelden er criteria voor zon op land. Zo 
moet het landschap altijd worden 
versterkt in plaats van verstoord. 
Bijvoorbeeld dat er meer groen voor 
terugkomt. Hiermee willen de 
Drechtsteden naar een duurzaam 
energiesysteem toewerken.  

Zon op land: 
wat bedoelen we daarmee?
In de RES 1.0 hebben we het over twee 
typen gebieden voor zon op land: 

• Uitwerkingsgebieden: de noord-
zijde van Kijfhoek/aan de westzijde 
van de A16/een strook langs de Be-
tuwelijn/een gebied langs de A15; 

• Restruimten: onbebouwde 
terreinen langs snelwegen 
(geluidswallen en -schermen), bij 
verkeersknooppunten, braakliggen-
de industrie- en bedrijventerreinen, 
voormalige vuilstortplaatsen en 
ruimte boven parkeerplaatsen. 

www.iedereendoetwat.nl

STAP 4 

Naar 
project-

realisatie

De vergunning is ver-
leend. De initiatiefne-

mer kan starten met de 
aanleg van het zonne-

veld. De initiatiefnemer 
geeft omwonenden de 
kans om financieel mee 
te doen aan het project. 
Gemiddeld duurt het na 
vergunningverlening nog 
18 maanden totdat het 
project is gerealiseerd.  

Participatieproces zon op land: ‘Van project-idee naar realisatie’ 

STAP 3 

Besluitvormings-
proces 

Wanneer voor alle criteria een uitwerking en onderbouwing 
is opgenomen, kan een initiatiefnemer een vergunnings-
aanvraag en wijzigingsverzoek indienen. Vanaf hier is de 
gemeente aan zet en start het besluitvormingsproces. De 

gemeente neemt eerst een ontwerp besluit, waar inwoners 
een zienswijze op kunnen indienen. Na behandeling van de 
zienswijzen neemt de gemeente een definitief besluit voor 

wel of geen vergunning. 

JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI

STAP 2 

Participatie in project
voorstellen en -ideeën 

Heeft u een concreet voorstel of idee voor zon op land in een 
uitwerkingsgebied of restruimte? Deel uw idee met ons op: 

Iedereen is welkom om mee te doen! Het hele jaar door. Begin 
februari 2022 bekijken we al de eerste voorstellen en ideeën. 

En organiseren we gesprekken met de indieners. De indiener is 
verantwoordelijk voor de projectparticipatie, wat een belangrijke 

voorwaarde is voor het verkrijgen van een vergunning. 

Inbrengen van ideeën en voorstellen

Projectparticipatie concrete voorstellen

Indienen vergunningsaanvraag en wijzigingsverzoek

Gesprekken met initiatiefnemers 

Ontwerp wijzigingsbesluit

Definitief
 wijzigingsbesluit

Inspraak inwoners Gemeenten Initiatiefnemers

inventarisatie ideeën

Vanaf januari 2022 is het mogelijk om voorstellen en ideeën in te brengen voor zon op land. Dit is een vervolg op de 
Regionale Energiestrategie (RES) 1.0. Hieronder wordt uitgelegd wanneer en hoe u kunt meedoen en meedenken.

STAP 1

Criteria 
vaststellen 
(afgerond) 

In de RES 1.0 hebben 
de gemeenten, provin-
cie en waterschappen 

uitwerkingsgebieden en 
basiscriteria voor zon 
op land vastgesteld.

denkmee.drechtstedenenergie.nl

RES 1.0

In de RES 1.0 zijn zowel voor de uit-
werkingsgebieden als de restruimten 
criteria benoemd waar het voorstel aan 
moet voldoen. 

Hieronder staat het hele participatie-
proces zon op land ‘Van project-idee 
naar realisatie’. Voorstellen en ideeën 
kunnen het hele jaar worden inge-
bracht. Voorstellen die in februari in 
projectparticipatie gaan, kunnen on-
derstaande tijdslijn volgen. Het gaat 
hier vooral om de processtappen die 
genomen moeten worden.
  

Wilt u bijdragen aan een 
duurzaam Drechtsteden? 
Doe mee!

Heeft u een concreet voorstel of 
plan voor een zonneproject op 
een locatie in de Drechtsteden? 
Of is uw idee al wat verder uitge-
dacht maar nog niet compleet? 
Alles is welkom! Dien ze in op 
denkmee.drechtstedenenergie.nl. 

Vanaf februari zouden er al
concrete voorstellen de fase van 
projectparticipatie in kunnen 
gaan. Op ‘Denk mee!’ zijn dan alle 
projecten in participatie te 
vinden. Wilt u op de hoogte 
gehouden worden? Schrijf u 
dan in op het platform. 

Financiële participatie 
Bent u meer geïnteresseerd in 
mogelijkheden om fi nancieel deel 
te nemen in een zonneproject? 
Of heeft u ideeën om samen 
met uw buren een energie-
coöperatie te vormen? Heeft u 
de wens om te investeren, maar 
weet u nog niet hoe? Ook dan 
horen wij graag van u. 


