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Inwoonster Ineke Smit

“Afval scheiden is een kleine moeite”
Wanneer je goed afval scheidt, houd
je weinig restafval over. En dat is
goed voor het milieu. Aldus inwoonster Ineke Smit: “Met wat kleine
aanpassingen in ons huishouden, is
afval scheiden een kleine moeite.”
Samen met haar man woont Ineke
Smit in een huurwoning van Rhiant
in Hendrik-Ido-Ambacht. Voor het
restafval maakt ze gebruik van een
klein pedaalemmertje. De rest van
het afval scheiden Ineke en haar
man. Ze vertelt hierover: “Alles
wat we kúnnen scheiden, scheiden
we: plastic, glas, papier, oude kleding, groente-, fruit en tuinafval en
etensresten. Dat levert weer nieuwe grondstoffen op en wij houden
weinig restafval over. Dat belast
het milieu minder.”
Batterijen en frituurolie
En dus staat er op het aanrecht
van huize Smit een klein bakje
voor bijvoorbeeld de schillen, in de
gang staat een kratje voor het oud
papier en buiten hangt een zak
voor het plastic. “Grotere spullen
brengen we met regelmaat naar de

stort, batterijen en frituurolie leveren we in bij de supermarkt, waar
we tóch naartoe gaan om boodschappen te doen. Het komt eigenlijk nooit voor dat we niet weten
hoe en wat we kunnen scheiden. In
de Brug staat bijna wekelijks informatie over het scheiden van afval.”
Zonnepanelen en groen
Afval scheiden doe je niet alleen
voor jezelf, vindt Ineke. “We zien
het milieu en het klimaat veranderen en daar kunnen we samen iets
aan doen. Afval scheiden is een
kleine stap, en met elkaar kunnen
we écht iets in gang zetten. En het
is niet moeilijk, echt niet. Laten
we samen onze verantwoordelijkheid nemen, want daar profiteren
we samen van. Daarom hebben
we ook zonnepanelen genomen en
veel groen in onze tuin.”
Kijk voor alle informatie over het
scheiden van afval op de website
van afvalverwerker HVC: www.
hvcgroep.nl/afval of download de
HVC-app.

‘Nieuw’ Cascade stap dichterbij
De gemeenteraad heeft ingestemd
met een eerste ontwerp voor de vernieuwing van Cascade. Er ligt een
plan om er een multifunctionele ontmoetingsplaats van te maken: het
hart van Ambacht.
De raad stelt voor de vernieuwing van
Cascade een voorbereidingskrediet
van € 75.000 beschikbaar. Hierdoor
komt het voornemen om de sociale
functie en de aantrekkingskracht van
Cascade te gaan versterken, zoals

staat in het collegeprogramma 2018- mogelijk duurzame opties, zodat het
2022, een stap dichterbij.
gebouw de komende jaren aan alle
eisen voldoet.”
Duurzame ontmoetingsplaats
Wethouder Steven van Die (Sociaal
Domein): “Het plan is straks een
open ruimte met horeca, de bibliotheek, het theater en een terras. Een
plek met een open entree waar je
elkaar kunt ontmoeten. Tegelijkertijd met de verbouwing, die sowieso
hard nodig is omdat het gebouw 25
jaar oud is, kiezen we voor zo veel

Werk in de wijk

Verkeer
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Wethouder Ralph Lafleur deed zaterdag mee aan de actie ‘Zet je licht AAN’ om fietsers te attenderen op goede
fietsverlichting: “Gelukkig zien we hier vandaag dat veel verlichting in orde is, dat stemt mij positief. Want goede
fietsverlichting is echt van levensbelang. In het donker hebben automobilisten een heel ander lichtbeeld dan jij
op de fiets. Voer je geen goede verlichting, dan zien ze je dus echt niet. Het is ook zo gedaan: even de dynamo
goed afstellen of batterijtjes vervangen in de verlichting.”
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Ambachtsezoom: bouw- en
woonrijp maken toekomstig
bedrijvenpark, tot eind maart
2022

•

Inrichten Waterbusplein, tot
voorjaar 2022
•
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
januari, zie website voor de
locaties
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Nieuwe actie
Isolerende ramen voor lagere energierekening
Door de ramen in uw huis gaat veel warmte verloren.
Isolerend glas vermindert warmteverlies via de ramen
zo veel mogelijk. Zo kunt u besparen op uw energierekening.

actie. Zo krijgt u dankzij groepsvoordeel een scherp
prijsaanbod. Wilt u zich aanmelden? Ga dan naar www.
regionaalenergieloket.nl/acties. Vul uw postcode in en
klik op isolatieactie. Hier leest u hoe de actie werkt.

Als u enkel glas of standaard dubbel glas hebt, kunt
u merken dat dit onvoldoende isoleert. Door te kiezen
voor HR++ of triple glas vermindert u het warmteverlies. Daardoor kunt u zo’n 15 tot 25 procent besparen
op uw stookkosten. En het vergroot uw wooncomfort.

Informatieavond over de actie
Op woensdag 9 februari van 19.30 - 20.30 uur organiseren we samen met het Regionaal Energieloket een
digitale informatieavond. Hier kunt u via de chat vragen stellen.
Aanmelden kan viawww.regionaalenergieloket.nl/acties.
Actie collectieve inkoop
Meld u ook aan als u het webinar op een later tijdstip
Isolerend glas aanschaffen is makkelijker, voordeliger wilt terugkijken. U ontvangt na afloop hiervoor een
en leuker als dat samen met uw buren kan! Daarom or- e-mail.
ganiseren we met het Regionaal Energieloket een glas-

Bent u wel eens eenzaam of eenzaam
geweest? Of kent u mensen in uw
omgeving die hier last van hebben?
We gaan hierover graag met u in gesprek.
Wat gaat goed in
Ambacht en wat
kunnen we beter
doen bij de aanpak van eenzaamheid? Op maandag
25 januari van
19.30 tot 21.00 uur houden we een
digitale gesprekstafel ‘Zorg voor elkaar’. U kunt zich aanmelden met een
e-mail naar g.roessink@h-i-ambacht.nl.

Op de agenda’s van de commissievergaderingen staan de volgende vaste
agendapunten: opening, vaststelling
van de agenda, spreekrecht burgers,

mededelingen en ingekomen stukken, informatie van het college/de
portefeuillehouder, uitwisseling regionale samenwerking, agendapunten
volgende vergadering en sluiting.
De specifieke agendapunten vindt u
hieronder per commissie vermeld:
Ruimtelijke Zaken – De Volgerlanden
Dinsdag 25 januari 2022, 20.00 uur
•
Implementatietarief voorstel recycletarief
•
7e herziening exploitatieplan De
Volgerlanden-Oost
•
Vaststelling
bestemmingsplan
Vrouwgelenweg 58
•
Fietsenstallingen, beveiligingscamera’s, openbaar toilet en
containerpark De Schoof

Officiële publicaties

•

25

26

07

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

Collecte

Openbare commissievergaderingen januari 2022
Op maandag 7 februari 2022 vergadert de gemeenteraad. Als voorbereiding daarop vergaderen de
commissies in januari. Via https://
hendrikidoambacht.raadsinformatie.nl/
kunt u deze vergaderingen live volgen. De commissievergadering Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken d.d.
24 januari 2022 komt te vervallen
wegens een enkel agendapunt. Dit
punt is ondergebracht bij de commissie ABA-Financiën van woensdag 26
januari 2022.

Agenda
Jan

DOE
M E E!

Gesprekstafel
over eenzaamheid

Jan

Duurzaam

Feb
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Gewijzigde vaststelling bestem- Spreekrecht
mingsplan Centrumgebied, Graaf Iedereen krijgt de gelegenheid om
Willemlaan
tijdens de raads- en commissievergaderingen iets te zeggen over de onAlgemeen Bestuurlijke
derwerpen die op de agenda staan.
Aangelegenheden-Financiën
Hiervoor is maximaal dertig minuten
Woensdag 26 januari 2022,
ingeruimd aan het begin van de ver20.00 uur
gadering. Wilt u gebruikmaken van
•
Verordening “behandeling be- het spreekrecht, ga dan als volgt te
zwaarschriften regionale be- werk:
zwaarschriftencommissie”
•
Zienswijze begrotingswijziging Meld ten minste 48 uur voor de ver2022 DG&J
gadering bij de griffier over welk(e)
onderwerp(en) op de agenda u iets
U kunt de stukken ook via de ge- wilt zeggen. Dat kan via telefoonnummeentesite inzien:
mer 078 770 26 87 en e-mailadres:
www.h-i-ambacht.nl/gemeenteraad. gh.logt@h-i-ambacht.nl. Geef uw
In het scherm kunt u dan klikken op naam, (e-mail)adres en telefoonnum‘Vergaderstukken’ in raadsinformatie. mer op.Tijdens de vergadering krijgt

Geen collectevergunning
afgegeven

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram

u 5 minuten het woord van de voorzitter in volgorde van aanmelding.
Hierna doet de voorzitter of een lid
van de commissie een voorstel voor
de behandeling van uw inbreng.
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Officiële publicaties
Sinds vorig jaar 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.t
LET OP! Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Past uw initiatief/(bouw)plan niet binnen het huidige bestemmingsplan? Dan adviseert de gemeente u in de meeste gevallen om
vanaf 15 februari 2022 tot 1 juli 2022 een aanvraag uitgebreide procedure omgevingsvergunning te volgen (in plaats van een aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging). Zo voorkomt
u vertraging en extra kosten. Voor aanvragen die na 1 juli worden ingediend, gelden de nieuwe regels van de Omgevingswet.
Vragen? Neem gerust contact op met team Ruimtelijke Ordening van de gemeente via telefoonnummer 14078.
Verleende besluiten APV en bijzondere wetten**
Ambachtsezoom, Kavel F, ontheffing geluidshinder m.b.t. inpandig vlinderen betonnen vloer |Vrouwgelenweg, aanleg van 1 laagspanning elektra kabel door Stedin Netten
BV|Vrouwgelenweg, aanleg distributieleiding door Oasen NV (verlenging) | Vrouwgelenweg,
aanleg huisaansluiting door Stedin Netten BV (verlenging) |de Baak, aanleg huisaansluiting
door Oasen NV (verlenging) |De Snel e.o., upgrade glasvezelverbinding door Eurofiber Nederland |Rijksstraatweg, aanleg van 1 laagspanning elektra kabel door Stedin Netten BV.
Nieuwe aanvragen*
Fonteinkruid 28, realiseren dakkapel / voordakvlak |Ring 336, maken uitweg |Tesselschadestraat 1, plaatsen reclame |Vrouwgelenweg 104, bouwen vrijstaande woning |Vijverhof 11,realiseren veranda in achtertuin en veranda op dakterras.
Verleende omgevingsvergunningen**
Kerkstraat 32 B, plaatsen toegangspoort |kruising Weteringsingel – Reeweg, herinrichting kruising | Graaf Willemlaan 1, realiseren berging en overkapping.

Colofon

POSTADRES
Postbus 34
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht
14 078
gemeente@h-i-ambacht.nl
www.h-i-ambacht.nl

Besluit verlenging beslistermijn**
Perengaarde 32, plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak.
Vastgesteld bestemmingsplan**
Langeweg 97, omzetten bedrijfswoning naar plattelandswoning
Melding activiteitenbesluit Milieubeheer
Veersedijk 279, oprichting palletbedrijf
* 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.

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

