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Ambacht doet wat!
Iedereen doet wat is de naam van de landelijke campagne over
duurzaamheid. Op www.iedereendoetwat.nl/wat-kan-jij-doen
deed ik een testje om te kijken welke bespaarmogelijkheden het
beste bij mijn situatie passen. Ik ga zeker aan de slag met
radiatorfolie, kan ik ook gelijk m’n voucher inzetten. Weet u al
wat u met de voucher van € 70,- gaat doen?
Om me heen zie ik dat heel veel Ambachters al volop bezig zijn
om 'wat' te doen met duurzaamheid en het klimaat. Een paar
weken geleden bijvoorbeeld bij World Clean Up Day. Mooi om te
zien hoe enthousiast de jongste deelnemertjes met een handige
grijper zwerfafval opraapten. Hopelijk doet goed voorbeeld volgen!
Voor de Groendakactie is ook veel belangstelling. Tientallen Ambachters vroegen al een
offerte aan, soms voor een paar vierkante meter voor het dak van tuinschuur en soms voor
een groot dak. Met elkaar maken we Ambacht stapje voor stapje groener en duurzamer.
Inmiddels heb ik al twee leuke 'Op de koffie gesprekken' gehad met inwoners waarbij vooral
het thema duurzaamheid centraal stond. Ik waardeer het enorm dat zij hun ideeën over
duurzaamheid met mij delen. Ik leer elk gesprek iets bij! Hebt u ook een leuk duurzaam idee
voor onze gemeente? Dan nodig ik u van harte uit om langs te komen. Ik sta u graag te woord
en de koffie staat klaar!
Binnenkort houden we een online enquête over aardgasvrij wonen. Via onder andere deze
nieuwsbrief en de gemeentepagina's in De Brug informeren wij u nog wanneer deze enquête
start. Ik wil graag weten wat u belangrijk vindt bij de overstap naar aardgasvrij wonen. Doet
u mee?
Veel leesplezier.
Ralph Lafleur
wethouder Duurzaamheid

Eerste verloting groendak
De eerste verloting van de groendakactie
heeft plaatsgevonden. Wethouder Ralph
Lafleur feliciteert Stefan en Esther Dost met
het winnen van 10 vierkante meter.
Ook u maakt nog steeds kans om een groendak
te winnen. Al tientallen Ambachters
ontvingen een voorlopige offerte. En er zijn
inmiddels zelfs al groene daken aangelegd.
Ook een offerte aanvragen? Dat kan eenvoudig
via groendakcoach.nl/gemeente-hi-ambacht.
Wilt u meer weten over groene daken en
waarom ze zo belangrijk zijn? In deze filmpjes
vertellen wethouder Ralph Lafleur en
Groendakcoach Marc Rotmans welke voordelen
zo'n dak heeft, zoals meer wooncomfort,
waterberging en grotere biodiversiteit.

“Mijn kinderen houden me scherp”

Margaret Burger weet waarom ze al drie jaar meedoet aan de World Clean-up Day: ze wil
een betere wereld voor haar kinderen en de kinderen van haar kinderen. “Alle kleine
beetjes helpen en mijn kinderen doen graag mee.”
Sterker nog, zegt de Ambachtse, haar kinderen, Joy van zeven en David van vijf, houden haar
scherp: “Wanneer er te veel zwerfvuil in de speeltuin of de sloot ligt, pakken ze de grijper of
een visnet en ruimen het op. Ze laten me zien hoe belangrijk het is om met de toekomst bezig
te zijn. Daarom koop ik veel bij de kringloopwinkel of Marktplaats en heb ik een groene tuin
in plaats van tegels.”
Kleine stapjes
Duurzaam bezig zijn, in zijn algemeenheid, is volgens Margaret niet moeilijk. Ze zegt:
“Wanneer iedereen kleine stapjes zet, dan kunnen we samen veel bereiken. Het gaat om het
bewustzijn, om weten wat de gevolgen zijn van een daad. Zodra mijn kinderen de sloot
afvalvrij maken, zie je meer nesten van eenden en zwanen. Een simpel voorbeeld van hoe
wij, mensen, invloed hebben op de omgeving. We moeten goed zorgen voor de aarde. Nu,
maar zeker ook later.”

Flink meer verpakkingsmateriaal ingezameld
De hoeveelheid ingezameld plastic, blik en
drinkverpakkingen (pbd) is in het tweede
kwartaal van dit jaar fors gestegen ten
opzichte van dezelfde periode vorig jaar (+
18%). Daarmee volgt Hendrik-Ido-Ambacht
de trend van andere gemeenten waar HVC
de inzameling van afval/grondstoffen
regelt. De forse stijging wordt onder andere
veroorzaakt doordat inwoners meer
thuiswerken.
Nieuwe PBD verzamelcontainers
Binnenkort vervangen we de vijf PBD
verzamelcontainers aan de Reeweg, bij De
Schoof en Hoog Ambacht voor nieuwe
exemplaren met een grotere opening. Op
deze manier wil de gemeente het inwoners
nog makkelijker maken om PBD te
scheiden. PBD inzamelzakken kunt u gratis
ophalen bij het gemeentehuis en bestellen
via de webshop van HVC.

"Voor de bijen en de vlinders"
Samen met 45 andere Ambachters meldde
Angelique van der Hurk zich aan voor de
Groendakactie. "Een groendak heeft veel
voordelen, vooral voor de natuur vind ik
het erg belangrijk."
Toen ze de Groendakactie in de krant zag
staan, liet ze die direct aan haar buurman
zien. "Het dak van onze schuurtjes is
namelijk met elkaar verbonden", vertelt
Angelique. "En alleen een groendak aan
onze kant vond ik niet zo mooi. Gelukkig
was mijn buurman meteen enthousiast."
Beter milieu
De Groendakactie, die de gemeente samen
met Groendakcoach is gestart, zorgt ervoor
dat veel regenwater wordt opgevangen,
maar voor Angelique is dat niet de
voornaamste reden om over te gaan op een
groendak: "Ik help er de bijen en vlinders
mee. Het is mijn manier om me in te zetten
voor een beter milieu, want dat begint bij
jezelf."

Bent u nieuwsgierig naar hoe een groendak
eruitziet en wat de voordelen zijn? In de
hal van het gemeentehuis staat een tafel
bedekt met sedum. Hier kunt u de plantjes
van dichtbij bekijken en meer over groene
daken lezen.

Mooi en gezellig
Naast de voordelen van een groendak op
het milieu ziet zo'n dak er mooi en gezellig
uit, zegt Angelique. "Daarom hoop ik dat
mijn schuur andere buurtbewoners
inspireert om ook een groendak te nemen."

Oude apparaten en lampen inleveren
In de week van 12 oktober is het Nationale
Recycleweek.
In Nederland is vorig jaar zo’n 166 miljoen kilo aan
afgedankte elektrische apparaten en lampen
gerecycled.
Dat kan nog veel hoger worden! Meedoen is heel
makkelijk, gooi je apparaten en lampen nooit weg
maar lever ze in. Wil je weten waar je de oude
apparaten kwijt kunt, kijk dan op de
website www.heelhollandrecyclet.nl.

Doe mee!

Uw actie?

Voucheractie

Groendakactie
Gaat u voor vrijdag
16 oktober akkoord
met de definitieve
offerte van
Groendakcoach,
dan maakt u kans
op gratis tien
vierkante meter
groendak.

Hebt u een duurzaam
idee, verhaal, actie
en wilt u dat met
Ambacht delen? Stuur
het dan aan de
redactie via
duurzaam@h-iambacht.nl en wie
weet nemen we het
op in de volgende
nieuwsbrief.

Via Winst uit je woning hebben
woningeigenaren in Ambacht
een voucher ter waarde van
€70,- ontvangen om te besteden
aan energiebesparende
producten.

Waterschap
Legt u een
groendak op uw
pand, dan komt in
aanmerking voor
subsidie van het
Waterschap
Hollandse Delta.
Subsidie voor
isolatie
Woningeigenaar en
u voor uw woning 2
of meer
isolatiemaatregelen
laten uitvoeren?
Vraag dan subsidie
aan bij RVO.nl.

Kent u iemand die
meer wil doen met
duurzaamheid? Stuur
deze nieuwsbrief
gerust door!
Misschien wil die
persoon de
nieuwsbrief voortaan
direct ontvangen.
Abonneren op deze
nieuwsbrief kan
via www.bit.ly/
DuurzaamAmbachtnb.

Wethouder Duurzaamheid, Ruimte,
Mobiliteit en Wonen Ralph Lafleur is
nieuwsgierig naar nieuwe en frisse ideeën
die Ambachters hebben over
duurzaamheid in hun gemeente.
Hoe kunnen we bijvoorbeeld afval beter
scheiden, meer energie besparen, op meer
plekken groene stroom gebruiken of de
biodiversiteit verbeteren of vergroten?
Heeft u misschien ideeën over wat er nodig
is om reizen milieuvriendelijker te maken?
Wat vindt u belangrijk? Wat kan de
gemeente daarin betekenen en wat zou u
kunnen doen?

Het verzilveren van de
waardebon kan op twee
manieren:
1. U kunt direct afrekenen met
de waardebon door te kiezen
voor een energiebespaarbox
of door er zelf één samen te
stellen die bestaat uit losse
producten naar keuze.
2. U kunt ook
energiebesparende producten
aanschaffen via een (online)
winkel. Het bedrag kunt u
terugvragen door het
aanschafbewijs te uploaden
op winstuitjewoning.nl

Zin in een gesprek bij
een kop koffie?
Wilt ook u graag van gedachten wisselen
over duurzaamheid in Hendrik-IdoAmbacht met wethouder Ralph Lafleur?
Mail uw idee dan aan
communicatie@h-i-ambacht.nl.
U ontvangt dan een uitnodiging om uw
idee met de wethouder te bespreken op
een rustige plek in Bibliotheek AanZet, in
Cascade.

Duurzaamheidsspecial
Wilt u nog meer duurzame nieuwtjes lezen
of leuke tips krijgen?
Via onderstaande link treft u de
duurzaamheidsspecial die 7
oktober met het gemeentenieuws in
Ambachts weekblad De Brug verspreid werd:
www.h-i-ambacht.nl/
duurzaamheidsspecialoktober2020
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Nieuws of tips?
Hebt u nieuws of tips voor de
redactie? Mail ze alstublieft:

www.h-i-ambacht.nl/duurzaam

duurzaam@h-i-ambacht.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u duurzaam@h-i-ambacht.nl toe aan uw adresboek.

