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Mini-bedrijvenroute De Sandeling: over duurzaam ondernemen
Wat levert het verduurzamen van uw bedrijfspand op? En hoe pakt u het efficiënt aan?
Dat wilden de ondernemers van bedrijventerrein De Sandeling graag weten tijdens de
mini-bedrijvenroute begin april op hun bedrijventerrein. Zij bezochten hun buren
Obreen Media, Operando en Lucrasoft ICT Groep. Deze drie ondernemers voelen zich
niet per sé koplopers, maar investeren wel bewust in duurzaamheid. Vanwege het
klimaat, de volgende generaties én/of vanuit bedrijfseconomisch perspectief. Ze
vertelden over hun duurzame keuzes, soms klein, soms groot.
Mag ik daar eens over doorpraten?
Obreen Media gebruikt bijvoorbeeld biologische inkt. De warmte van hun machines
gebruiken ze om het pand te verwarmen. Edward van der Keur licht toe: "We zetten de
drukpersen voor grote oplages bewust vroeg in de ochtend aan, dan is het pand zo
warm."
Operando is volledig van het gas af, heeft extra ventilatie met warmteterugwinning,
extra dakisolatie en witte dakbedekking voor beter rendement van de zonnepanelen.
Annelies Dorst: "De 'machinekamer' van al deze aanpassingen paste met een beetje
puzzelen in een oude toiletruimte."
Lucrasoft heeft 6 laadpalen en is begonnen met de overstap op een minimaal hybride
of zo mogelijk volledig elektrische wagenpark. Ook wekt dit bedrijf met hun 319
zonnepanelen meer dan voldoende elektriciteit op voor eigen gebruik. Gerjan van de
Giessen: "Ja, wat dat betreft is ons pand al energieneutraal!"
De deelnemers aan de mini-bedrijvenroute reageerden enthousiast: "Inspirerend" en
"Mag ik daar eens over met je doorpraten?"
De mini-bedrijvenroute is een initiatief van OZHZ en gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.
Ook duurzaam ondernemen? Kijk voor tips en subsidiemogelijkheden op de website
van OZHZ en het zakelijk energieloket.
De drie 'koplopers' ontvingen als dank
voor de gastvrijheid een bijenhotel.
V.l.n.r.: Andor van Dijk (OZHZ), Annelies
Dorst (Operando), Edward van der Keur
(Obreen Media), Gerjan van de Giessen
(Lucrasoft) en Yvette Opmeer (gemeente
Hendrik-Ido-Ambacht)
Foto: Peter Jeeva/Creatief Media

De Coronavoucher Ambacht komt eraan, meld u nu aan!

De coronatijd heeft veel van de Ambachtse inwoners en organisaties gevraagd.
Daarom wil de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht iets extra’s doen voor de samenleving.
Alle huishoudens uit Hendrik-Ido-Ambacht ontvangen vanaf 24 mei een voucher ter
waarde van € 25,-.
Extra inkomsten met de Coronavoucher Ambacht
Inwoners kunnen de Coronavoucher Ambacht tot en met 31 juli 2022 besteden bij
Ambachtse ondernemers die hun deuren moesten sluiten tijdens de lockdown. Ook bij
maatschappelijke instellingen en kerken kan de voucher als donatie ingeleverd
worden. Zo is de Coronavoucher Ambacht een financieel steuntje in de rug, speciaal
voor organisaties die door de lockdown financieel nadeel hebben gehad.
Hoe werkt het?
U meldt uw organisatie tussen 2 en 15 mei aan voor deze actie via
coronavoucherambacht.nl/aanmelden. Als uw organisatie aan de voorwaarden
voldoet, ontvangt u na uw aanmelding een gebruikersnaam en wachtwoord. Hiermee
kunt u inloggen op een speciale website om zo de ontvangen vouchers gelijk na
inname te deactiveren en te verzilveren.
Hoe laat u zien dat u meedoet aan deze actie?
Alle organisaties die meedoen, komen met hun naam en gegevens op de website
coronavoucherambacht.nl. Inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht zien op deze website
dat u meedoet aan deze actie. Verder ontvangt u voor 24 mei 2022 promotiematerialen
om uw klanten/bezoekers te laten zien dat u deelneemt aan de actie Coronavoucher
Ambacht.

Ambachtsezoom: een kijkje in het groen
Landschapsarchitect Marjan Ketner maakte een ambitieus ontwerp voor de openbare
ruimte op Ambachtsezoom. Groen speelt hierbij een belangrijke rol. Inmiddels zijn
honderden bomen aangeplant.
Nieuwsgierig? Bekijk dan de film ‘Klimaat en biodiversiteit’, waarin Marjan vertelt over
de groene inrichting van de Middentocht, de vier bomenkamers en nog veel meer. Aan
het eind van de film een leuk nieuwtje voor de ondernemers.

Samenscholingsverbod Antoniapolder
Voor Antoniapolder geldt sinds 14 april een
samenscholingsverbod. Burgemeester Jan
Heijkoop heeft in goed overleg met de politie
hiertoe besloten om de straatraces en overlast
daarvan tegen te gaan.
Door het samenscholingsverbod kunnen politie en
handhaving optreden tegen groepen mensen die uit
vier of meer personen bestaan en zich hinderlijk
gedragen. Het verbod is van kracht op maandag t/m
vrijdag van 16.00 uur tot 7.00 uur en zaterdag en
zondag de gehele dag en nacht. Het verbod geldt
vooralsnog tot dinsdag 1 oktober 2022.
Begrenzing
Het gebied waar het samenscholingsverbod van kracht is, wordt begrensd door de
Crezéepolderweg, Havenkade, Veersedijk en de rivieren de Rietbaan en de Noord
en beslaat de Crezéepolderweg, Havenkade, Veersedijk, Noordeinde, De Schenkel,
Veerweg, Nijverheidsweg, Antoniuslaan, Teunis Stooplaan, Nieuwe Bosweg,
Waterbusplein, Frankepad en Grotenoord.

Uitnodiging van de Kamer van Koophandel voor starters

Hebt u plannen om een eigen bedrijf te starten of bent u al gestart? Dan staat u voor
een leuke maar spannende uitdaging, waarbij u veel zaken moet voorbereiden en
regelen. Met welke regels krijgt u te maken? Welke mensen en partijen kunnen helpen
bij de start? Welke belastingvoordelen zitten er aan het ondernemerschap? Hoe komt
u aan financiering? Herkent u deze vragen? Kom dan naar de Startersavond van het
OnderNemerSplein Rotterdam op:
dinsdag 14 juni a.s. om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
in Cultureel Centrum Cascade, Hoge Kade 50 in Hendrik-Ido-Ambacht.
Deskundigen bieden een avond vol informatie, inspiratie en netwerken voor (aspirant-)
ondernemers. Er is een informatiemarkt met de partners van het OnderNemerSplein
Rotterdam, zoals de samenwerkende gemeenten in de Drechtsteden, Belastingdienst,
UWV, Regionaal Bureau Zelfstandigen, Stichting Ondernemersklankbord, Qredits,
Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom en KVK. Zij staan voor u klaar om uw
vragen te beantwoorden en informatie te geven. De ideale informatieavond voor
startende ondernemers! Kijk hier voor het programma.
Deelname is gratis, maar aanmelden is wel noodzakelijk vanwege een beperkt aantal
plaatsen. Meld u direct gratis aan.

Opmars internetwinkelen zet door en grootste binnensteden
verliezen terrein
Meer dan 180.000 enquêtes werden geanalyseerd in het onderzoek naar het
functioneren van centrum- en winkelgebieden in de Randstad en Noord-Brabant.
De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek:
Opmars van het internetwinkelen zet onverminderd door
Er wordt minder recreatief gewinkeld
Grootste binnensteden verliezen terrein
Doelgericht winkelen steeds populairder
Winkels maken plaats voor horeca en ontspanning en woningen
Trend lokaal kopen zet niet door
Grote lokale verschillen te zien in recreatieve bestedingen
Krachtige en vitale centra in provincie Zuid-Holland
De onderzoeksresultaten laten zien dat het belangrijk is om gezamenlijk te blijven
werken aan levendige centra. Daar waar minder behoefte is aan winkels, kan het
toevoegen van horeca, lokale ambachten en woningen toch zorgen voor een blijvend
en levendig hart van een wijk, stad of dorp. Daarbij is het ook belangrijk om leegstand
aan te pakken en detailhandel te concentreren in de centra. De provincie Zuid-Holland
voert daarom een actief ruimtelijk detailhandelsbeleid. Daarnaast biedt de provincie
ook subsidies om onderzoek te doen naar het verbeteren van centra, stimuleert zij
onderlinge samenwerking in centra en kennisdeling.
Gedeputeerde Willy de Zoete: “Hiermee bieden wij een mooi pakket om de
detailhandelsstructuur en de centra in Zuid-Holland toekomstbestendig, vitaal en
krachtig te houden en te maken. De resultaten van het Koopstromenonderzoek 2021
helpen ons om steeds weer ons beleid te toetsen en waar nodig aan te scherpen. Daar
gaan we ook nu weer mee aan de slag.”
Het Koopstromenonderzoek 2021
Het KSO2021 levert nieuwe data en inzichten op over het functioneren van de
detailhandel en winkelgebieden. Nieuw is dat in dit onderzoek ook de horeca is
meegenomen. Meer informatie : www.kso2021.nl.

Duurzaam ondernemen
Meer weten over het netwerk duurzaam Ambacht? Lees dan de nieuwsbrief!

Regionieuws
Innovation Quarter : Investeren en innoveren in Zuid-Holland
De missie van InnovationQuarter is het duurzaam versterken van de economische
structuur van de regio en het ontsluiten van het innovatief vermogen van Zuid-Holland.
Hieraan werkt InnovationQuarter samen door met bedrijven, kennisinstellingen,
overheden en andere organisaties dagelijks aan ecosystemen en clusters te bouwen.
Op 12 april 2022 keurden de aandeelhouders het jaarverslag van 2021 goed tijdens de
aandeelhoudersvergadering.
Ondanks de positieve resultaten, blijft de noodzaak om samen met partners te werken
aan een schoner, slimmer en gezonder Zuid-Holland onverminderd hoog. Zo blijft de
economische groei in Zuid-Holland langjarig achter op vergelijkbare regio’s in binnenen buitenland, stagneren de private R&D-uitgaven, is de CO2-uitstoot in Zuid-Holland
onevenredig hoog, staan er teveel mensen aan de kant op de arbeidsmarkt en is er
tegelijkertijd een grote schaarste aan talent. Daarom is het van groot belang om met
elkaar te blijven werken aan de vernieuwing en het toekomstig verdienvermogen van
de regio. Wilt u weten wat InnovationQuarter kan betekenen voor uw onderneming?
Kijk dan op hun website.

Smart Delta Drechtsteden gaat
voor:
Meer woningen
Extra banen
Betere bereikbaarheid
Nieuwe energie
Lees het laatste nieuws van de Smart Delta Drechtsteden.

Deal Drecht Cities verzorgt de
economische acquisitie en de promotie
voor de zeven Drechtsteden. Samen met
de Economic Development Board (EDB)
staan zij voor een succesvolle en
ondernemende regio. Dat doen zij door
een actief promotiebeleid. Door nieuwe
bedrijven aan te trekken. En door de
economische ontwikkeling met nieuwe
initiatieven te ondersteunen.
Meer weten over Deal? Check de website of lees meer in hun nieuwsbrief.

Handig voor uw als ondernemer!
Deze KvK-partners helpen je verder
Ondernemen is doorzetten, aanpassen en keuzes maken. Dat is niet altijd gemakkelijk.
Zeker als u nog volop te maken hebt met corona. Dan is het goed om te weten dat u
niet alles alleen hoeft op te lossen. Misschien krijgt u al hulp van mensen om u heen,
maar weet dat er ook professionals klaar staan. KVK werkt samen met tal van
organisaties en partijen die zich inzetten voor ondernemend Nederland. Ontdek wat dit
professionele netwerk voor u kan betekenen. Want ondernemen doet u nooit alleen.
Deze KvK-partners helpen u graag verder.

Ondernemersloket Drechtsteden
Het Ondernemersloket Drechtsteden biedt aan zowel ondernemers als nieuwe
bedrijven/starters advies over zaken waar de ondernemers door de coronacrisis
tegenaan lopen. Het is een samenwerking tussen het Regionaal Bureau Zelfstandigen
(RBZ) en de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD).

Kijkt u wel eens op het ondernemersplein?
Op het ondernemersplein van de Kamer van Koopkandel vindt u informatie en advies
van alle overheidsinstanties zoals de Kamer van Koophandel, Belastingdienst, RVO,
CBS, UWV en andere overheidsorganisaties.
Informatie over het starten van een bedrijf of voor allerlei vragen over uw
ondernemersschap, tips voor bijvoorbeeld zzp'ers. Neem eens een kijkje en vind het
antwoord op uw vraag!

Agenda
14 juni : Startersavond Kamer van Koophandel

Uw accountmanager
Mijn naam is Yvette
Opmeer. Ik ben uw
aanspreekpunt bij de
gemeente. Hebt u vragen
of suggesties, ik ben er
voor u. Bel of mail gerust!
Yvette Opmeer
(078) 770 2637 / (06)
3610 2491
y.opmeer@h-i-ambacht.nl
• Volg ons op Twitter via
twitter.com/hiaonderneemt
• Check regematig de
webpagina:
www.h-iambacht.nl/ondernemen

Ambacht Onderneemt
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
economie@h-i-ambacht.nl
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Deze e-mail is verzonden aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, dan kunt u zich direct afmelden.
Ook kunt u uw gegevens zien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u economie@h-i-ambacht.nl toe aan uw adresboek.

