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De gemeente denkt na over een an-
dere afvalheffing met een recycleta-
rief. Het uitgangspunt: hoe beter u 
uw afval scheidt, hoe minder restaf-
val u overhoudt. En dat merkt u dan 
in de portemonnee.

Verbranden van restafval is slecht 
voor het milieu en wordt steeds 
duurder. Dat komt door een extra 
verbrandingsbelasting van de lande-
lijke overheid. Wethouder Ralph La-
fleur: “Als we niets doen, dan wordt 
de afvalstoffenheffing onbetaalbaar. 
Daarom denken we na over een ba-
sistarief en een variabel recycleta-
rief voor iedere keer dat u restafval 
aanbiedt. Hoe minder restafval, hoe 
beter en hoe minder u dan betaalt.”

Duurzamer
Veel afval kunnen we hergebruiken, 
zoals groenafval, plastic, papier 
en keukenafval. Wie goed scheidt, 
houdt nog maar een klein beetje 
restafval over.  “Uit onderzoek blijkt 
dat inwoners vertrouwen hebben in 
de stappen die we zetten”, aldus de 
wethouder. “Met elkaar kunnen we 

de kosten van het restafval beheers-
baar maken.”

2023
De gemeenteraad heeft in 2019 een 
grondstoffenbeleidsplan vastgesteld 
met de opdracht om een recycleta-
rief te onderzoeken. Deze maand is 
er een gesprek met de gemeente-
raad over de onderzoeksuitkomsten. 
Na verdere uitwerking besluit de 
raad in december of het recycletarief 
er wel of niet komt. Dit is dan op 
zijn vroegst vanaf 1 januari 2023. 

Meer informatie?
Wethouder Lafleur: “In Ambacht lo-
pen we achter met afval scheiden. 
Landelijk is het doel dat de Neder-
lander 100 kilo restafval per jaar 
aanbiedt. In Ambacht is dit nu ge-
middeld 277 kilo restafval. Ik ver-
trouw erop dat we samen ons afval 
beter kunnen scheiden. En met een 
recycletarief geldt: hoe beter je af-
val scheidt, hoe minder restafval 
je overhoudt en hoe minder je be-
taalt.” Meer informatie: 
www.h-i-ambacht.nl/recycletarief. 

Onderzoek naar 
koopstromen gestart

De kosten van restafval gaan steeds verder omhoog. Daarom overweegt de gemeente de invoering van een eerlijker 
afvaltarief.

De detailhandel is de afgelopen jaren 
veranderd. Gemeenten en provincies 
zetten zich samen met winkeliers in 
voor aantrekkelijke binnensteden, 
dorpscentra en een compleet win-
kelaanbod. Om dit zo goed mogelijk 
te doen, start begin september in 
de Randstad en Noord-Brabant een 
grootschalig consumentenonderzoek. 

Ook de gemeente Hendrik-Ido-Am-
bacht neemt deel aan het onderzoek. 
Wij hechten waarde aan aantrekke-
lijke winkelgebieden met een breed 
en gevarieerd winkelaanbod. Het 
onderzoek geeft ons inzicht in waar 
inwoners kopen en hoe tevreden zij 
zijn.  I&O Research en bureaus BRO 
en BSP voeren het onderzoek uit in 
opdracht van de Provincies Noord-
Brabant, Noord-Holland, Utrecht en 
Zuid-Holland.  

Vragenlijst
Begin september ontvangt een groot 
deel van de huishoudens een uitno-
diging om aan het onderzoek deel te 
nemen. Inwoners die geen brief krij-
gen, maar wel graag willen meedoen, 
kunnen de vragenlijst invullen via 
www.startvragenlijst.nl/koopgedrag. 
Onder de deelnemers worden 100 
Horeca Cadeaukaarten van 25 euro 
verloot.

Meer informatie
Op de website www.kso2021.nl staat 
naast meer informatie ook een kort 
filmpje met uitleg over het onder-
zoek. Mailen kan naar info@kso2021.nl. 

Gemeente denkt na over eerlijker afvaltarief

Win in de afvalbingo op 
World Clean up Day 
Tijdens World Cleanup Day geven 
we de planeet een grote schoon-
maakbeurt. Als u uw opschoonactie 
op deze wereldwijde dag aanmeldt, 
weten we dat u meedoet en kunt u 
leuke prijzen winnen met de afval-
bingo. World Cleanup Day vindt in 
ruim 180 landen plaats op zaterdag 
18 september. 

U kunt zelf op pad gaan of samen 
met ons zwerfafval opruimen. We  
vertrekken om 12.00 uur vanuit het 
gemeentehuis. Daar delen we hes-
jes, grijpers en uiteraard afvalzakken 
uit. Na afloop mag u deze materialen 

houden om later nog eens zwerfafval 
in de buurt op te ruimen. Gaat u lie-
ver zelf op pad? Tijdens de openings-
tijden kunt u vóór 18 september deze 
materialen ook op het gemeentehuis 
ophalen. Het doel van de opschoon-
dag is om zoveel mogelijk zwerfafval 
op te ruimen. We kunnen helaas niet 
altijd en overal meteen zwerfafval 
opvegen. Daarom is het fijn als inwo-
ners af en toe helpen om onze buur-
ten schoon te houden.

Meld uw opruimactie aan via: 
www.h-i-ambacht.nl/cleanup. 

Vaccinatie tegen corona in 
Ambacht
De vaccinatiebus van de GGD Zuid-
Holland Zuid komt naar Hendrik-Ido-
Ambacht. Van maandag 13 tot en met 
woensdag 15 september kunt u tus-
sen 12.00 en 20.00 uur terecht in de 
mobiele bus op de Hoge Kade 60, 
ter hoogte van de Ridderhal. U kunt 
zo dichtbij huis, gratis en zonder af-
spraak, uw eerste vaccinatie halen.

Vaccinatiebus voor de eerste prik 
De prikbus is bedoeld voor inwoners 
van Ambacht van 12 jaar of ouder die 
nog geen eerste prik  hebben gehad. 
De voorlichters van de GGD kunnen 
u in de bus eveneens informatie ge-
ven over de vaccinatie tegen corona. 
Iedereen die een prik wil, moet een 

legitimatiebewijs laten zien en een 
mondkapje meenemen. Ook kinderen 
moeten een legitimatiebewijs laten 
zien. De vaccins zijn van Janssen en 
Pfizer. 

Wijkgericht vaccineren
De bus maakt onderdeel uit van het 
‘wijkgericht vaccineren’ in de regio 
Zuid-Holland Zuid.  
Burgemeester Jan Heijkoop: “Met deze 
mobiele priklocatie maken wij vaccine-
ren voor iedereen toegankelijker. Maar 
ook inwoners met vragen kunnen in de 
vaccinatiebus terecht. Zo kan iedereen 
zich goed laten informeren en kunnen 
wij de drempel tot vaccineren hopelijk 
verlagen.” 
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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

Om 20.00 uur 
Raadsvergadering 
Online te volgen

Meer informatie over de
activiteiten kunt u vinden
op www.h-i-ambacht.nl
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Volg @gemeentehia
ook op social media
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Instagram

Collecte
Prinses Beatrix Spierfonds 
vanaf 13 tm 18 september 2021
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Werk in de wijk

 Ambachtsezoom: bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark. Eind december

     2021.
  

 Inrichten Waterbusplein, tot 
voorjaar 2022

  
 Werkzaamheden Van Assen-
delftgaarde en de Halfweg, 
project Kruiswiel fase 3, 12 
april tot 2e week oktober 2021

  
 Warmoeziershof; bestratings-
werkzaamheden; start 2e week 
juni – eind oktober 2021; de

 werkzaamheden worden 
gefaseerd uitgevoerd en de 
woningen zijn bereikbaar met

   loopschotten.

  Overige werkzaamheden, op 
diverse plaatsen:

• Veegwagen, maaien en schof-
felen in hele gemeente, door-
lopend;

• Controle en snoei van alle 
bomen: april 2021 – oktober 
2022;

• Diverse locaties – rijdende 
afzetting van GKB in verband 
met snoeiwerkzaamheden t/m 
september 

• De Laantjes, woonrijpmaken- 
t/m december 2021;

• De Straatjes, bouwrijpmaken 
t/m december 2021;
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Op weg naar een rookvrij Ambacht

Ambacht doet mee aan de Nationale 
Duurzame Huizen Route

Steeds meer partijen in openbare 
gebouwen sluiten zich aan bij de 
campagne ‘Rookvrije generatie’.  Ook 
in Ambacht groeit het aantal blauwe 
borden met de tekst ‘Rookvrij’. Ze-
ventien locaties in Ambacht die al 
rookvrij zijn, werden maandag in het 
zonnetje gezet met een bedankje. 

De hoop is dat hun goede voorbeeld 
door andere organisaties en locaties 
wordt gevolgd. Zo zetten wij ons sa-
men in voor een Rookvrije generatie. 
Ook in Ambacht. We werken samen 
met  GGD Zuid-Holland Zuid, Youz, 
Hi5 Ambacht eraan om het roken uit 
het zicht van kinderen te houden, 
vooral omdat is gebleken: zien roken, 
doet roken.

De Nationale Duurzame Huizen Route 
is een onafhankelijk platform waar 
u terecht kunt voor kennis en inspi-
ratie over het verduurzamen van uw 
woning. De gemeente Hendrik-Ido-
Ambacht ondersteunt dit initiatief en 
zoekt huiseigenaren die hun ervarin-
gen met onder andere isolatie, warm-
tepompen of zonnepanelen willen 
delen met buurtgenoten. 

Dit kan door uw huis als voorbeeld 
aan te melden op het platform en de 
ervaringen met duurzame maatrege-
len te omschrijven. Inwoners kunnen 
via het platform de voorbeeldwonin-
gen bekijken, verhalen lezen en vra-
gen stellen aan de huiseigenaren. Op 
30 oktober en 6 november stelt een 
aantal huiseigenaren ook hun woning 
open voor bezoekers. 

Uw duurzame verhaal
Huiseigenaren die duurzame maat-
regelen in hun woning hebben toe-
gepast, kunnen hun verhaal delen 
via de Duurzame Huizen Route. Een 
herkenbaar verhaal helpt iemand die 
zelf ook aan de slag wil met duur-
zaam wonen. Iedereen die kennis 
wil delen, kan zijn huis als voor-
beeld online aanmelden via www. 
duurzamehuizenroute.nl/aanmelden.

Naamgeving straat Beatrixhof
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij heb-
ben besloten om de straat voor het appartementengebouw 
Beatrixhof te benoemen tot Beatrixhof. 

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kunt u bin-
nen zes weken na de datum van dit besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift daartegen indienen bij het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-
Ambacht.

De op het besluit betrekking hebbende stukken liggen gedu-
rende een periode van zes weken ter inzage in de publieks-
ruimte van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-
Ido-Ambacht.

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

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. 

Verleende besluiten APV en bijzondere wetten** 
Sedumweg, leggen/verwijderen van midden- en laagspanningskabels c.a. door Stedin Netten BV | Vrouwgelenweg, aanleg van een huisaansluiting door NEM Nuenen BV |Vrouwgelenweg, 
aanleg van een distributieleiding door Oasen NV | Reeweg, aanleg van huisaansluitingen door D&G glasvezeltechniek  BV | Reeweg, leggen van een laagspanningskabel door Stedin Netten 
BV | de Noorden, aanleg van een aansluiting door Oasen NV, Ecologieweg, leggen/verwijderen van midden- en laagspanningskabels c.a. door Stedin Netten BV

Nieuwe aanvragen*
Boterbloem 1, aanpassen bestaande overkapping | Charley Tooropstraat 27, plaatsen dakopbouw en dakkapel | Reeweg 10, deels slopen hoofdgebouw, na isoleren bestaande gebouw en 
uitbreiden hoofdgebouw |Scheltingastraat 38, verbouw schuur | Scheltingastraat 40, verbouw schuur | ter Spillstraat 34, bouwen tuinhuis | Warmoeziershof 47, realiseren dakkapel/voorzijde 
|Warmoeziershof 63, maken uitweg | Weteringsingel 62, realiseren aanbouw zijgevel

Verleende omgevingsvergunningen**
Huygensstraat 4, plaatsen nokverhoging met dakkapel | Wilhelminasingel 20, plaatsen dakkapel / voorzijde

Verlenging beslistermijn**
Pootstok 10, vervangen bestaande berging

* 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.

Officiële publicaties woensdag 8 september 2021

We bedankten de zeventien rookvrije organisaties met een zonnebloem en 
een bloemzaadbom.


