Dé nieuwsbrief over duurzaamheid in en om
Hendrik-Ido-Ambacht!

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Duurzaam Ambacht #5 - november 2020

Een blik terug
Dit is de laatste nieuwsbrief Duurzaam Ambacht van 2020. Een
jaar dat door corona heel anders is verlopen dan normaal.Toch
neem ik u ook graag mee in de mooie successen die dit jaar
behaald zijn op het gebied van duurzaamheid.
Ik denk aan World Cleanup Day en hoe ijverig er gewerkt werd op
19 september om straatafval op te ruimen. Ook denk ik aan de
start van deze mooie nieuwsbrief en de aanleg van verschillende
bijenlinten. En herinnert u zich de groendakactie nog? Door deze
actie is Ambacht weer een stukje groener geworden. Nog vrij
recent hielden wij een enquête over aardgasvrij wonen, ruim 700
betrokken Ambachters vulden deze in. Hieruit blijkt dat velen van u al heel bewust bezig zijn
met het verminderen van hun energieverbruik.
Verderop kunt u meer lezen over de resultaten van zowel de groendakactie als de enquête.
Ook leest u hoe u voor de kerstperiode kunt meepraten over twee thema’s die belangrijk zijn
voor de Regionale Energiestrategie: 'Zon in restruimten' en 'Zoekgebieden voor opwek van
grootschalige duurzame energie'. Doet u (weer) mee?
Deze nieuwsbrief staat vol duurzame kersttips om u te inspireren voor de komende
feestdagen. Maar wat houdt een milieuvriendelijke kerst eigenlijk in? Waarschijnlijk heeft
ieder er een eigen beeld bij hoe duurzaamheid tijdens de feestdagen kan worden toegepast.
Zelf kies ik voor kerstverlichting met led lampjes, wat energie bespaart. Ook eten we op
tweede kerstdag de restjes van de vorige dag om verspilling te voorkomen. Waar het
natuurlijk vooral om gaat is dat we allemaal wat doen, zij het iets groot of iets kleins.
Alvast fijne feestdagen toegewenst en een gelukkig nieuwjaar!
Veel leesplezier,
Ralph Lafleur
wethouder Duurzaamheid

Resultaten: groendakactie en enquête
De groendakactie
die van augustus tot oktober
liep is een geslaagde actie
geworden. Ambacht kleurt
steeds groener.
Een groendak is een duurzame en
milieubewuste investering. Een groendak
vormt een perfecte waterbuffering,
stimuleert de biodiversiteit en zorgt voor
isolatie. De dakbeplanting heeft een
warmte-isolerend effect waardoor het
binnenshuis in de zomer koeler en in de
winter warmer blijft. Dat scheelt weer op
de energierekening.
We hebben twee winnaars blij mogen
maken met 10 vierkante meter gratis
groendak. Negentien mensen gaven akkoord
op de definitieve offerte. De eindstand: 289
vierkante meter meer groendak in
Ambacht! Wat een mooi resultaat.

De enquête
over aardgasvrij wonen die
we in oktober en november
hielden, heeft veel reacties
opgeleverd. Ruim 700
inwoners deden mee.
Uit de enquête blijkt dat veel Ambachters
het logisch vinden om te beginnen met het
aardgasvrij maken van woningen in buurten
waar toch al gewerkt gaat
worden. Bijvoorbeeld waar vervanging
plaatsvindt van de riolering of het gasnet.
De meesten vinden betaalbaarheid het
belangrijkst bij de overstap naar
aardgasvrij wonen. Ook comfort en
keuzevrijheid worden veel genoemd. De
grootste zorg zijn de kosten. Een deel geeft
aan niet van het aardgas af te willen. Lees
meer over de resultaten op
denkmee.drechtstedenenergie.nl/hia.

''Duurzaamheid moet betaalbaar zijn''
Oud-wethouder Duurzaamheid Floor van
de Velde ziet hoe belangrijk
duurzaamheid aan het worden is. Daarom
is hij als bestuurslid van Drechtse
Stromen dagelijks bezig om zich in te
zetten voor een betere wereld.
Drechtse Stromen is een stichting voor en
door inwoners van de Drechtsteden en zet
zich in om samen energie te besparen en
lokaal op te wekken. "Ik hou me vooral
bezig met het werven van vrijwilligers, die
wij energiecoaches noemen," vertelt Floor.
"Zij worden opgeleid tot adviseur
woningisolatie, zowel voor particulieren als
groepen."
Zonnepanelen
Een van de mijlpalen van de Drechtse
Stromen is de oprichting van de
energiecoöperatie 'Zon op Ambacht'. Floor:
"Hierin kunnen inwoners met elkaar de
aanschaf van zonnepanelen financieren en
deze plaatsen op een groot dak in de buurt.
Dit is bijvoorbeeld ook gebeurd op het dak
van het gemeentehuis."
Betaalbaar
Daarnaast regelde de stichting een
zogenaamde ‘Blok voor Blok’-aanpak in de
Jan Evertstaat. "De hele buurt ontving een
uitnodiging voor een
voorlichtingsbijeenkomst", laat Floor
weten, "waarna een aantal inwoners
isolatiemaatregelen nam. Deze aanpak gaan
we herhalen om nog meer inwoners te
stimuleren beter te isoleren. Misschien op
een iets andere manier. Waar wij vooral

aandacht voor hebben is dat het betaalbaar
moet zijn voor mensen."
Fairtrade Gemeenten
Sinds een jaar is Floor van de Velde ook
voorzitter van de kerngroep (bestuur) en de
werkgroep (vertegenwoordigers van diverse
branches) van Fairtrade Gemeenten, die
met eerlijke handel streeft naar een wereld
waarin iedereen een kans op ontwikkeling
krijgt. "We zijn druk bezig met het
certificeren van bijvoorbeeld
supermarkten’’, zegt Floor. "Het doel is dat
we eind volgend jaar alles gehad hebben:
van kerken tot sportscholen. Zodoende
maken wij van Ambacht een Fairtrade
Gemeente."

Bladeren: opvegen of laten liggen?
Bladeren van de bomen zorgen als compost voor gezonde tuinen, groenstroken en parken. We
zien dat de zomers steeds droger worden. Door afvallende bladeren te laten liggen kunt u uw
tuin wapenen voor de zomer van volgend jaar. Want als we nu de blaadjes laten liggen,
hebben we tegen de zomer een verteerde humuslaag die als een spons het water zal
vasthouden.
Ook op straat laten we als gemeente blaadjes vooral liggen. Met de veegwagen halen we
bladeren wel van de weg af; voor de verkeersveiligheid en om ervoor te zorgen dat water
goed weg kan naar het riool. Op voetpaden wordt door de veegwagen niet geveegd, daar blijft
het dus liggen totdat het op straat of in het plantsoen waait.
Tips voor de tuin
Een paar blaadjes maken uw gazon niet kapot, teveel bladeren wel. Hark ze ofwel weg en
leg ze onder een boom of in de moestuin.
Er over heen rijden met de grasmachine is ook een optie: zo versnippert u ze en hoeft u
uw gazon niet meer te bemesten.

Tips voor een groene kerst
Adopteer een kerstboom!
Miljoenen kerstbomen
verdwijnen elk jaar na
afloop van de feestdagen in
de verbrandingsoven.
Bij adopteereenkerstboom.nl kunt u een
biologische kerstboom huren, die in januari
weer wordt teruggeplant. Elke boom heeft
een uniek nummer zodat u volgend jaar
dezelfde boom kunt adopteren.
Lichtpuntje
Lampjes in de tuin en in de
boom geven veel
gezelligheid, maar die leuke
twinkelaars slurpen energie.
Gelukkig zijn er genoeg alternatieven voor
traditionele kerstverlichting te vinden.
Led lampjes hebben bijvoorbeeld niet
alleen een lager energie verbruik, maar ook
een hoger aantal branduren dan gewone
verlichting.

Denk mee over de energietransitie
De komende weken kunt u meedenken over twee
onderwerpen voor de Regionale Energiestrategie (RES): 'zon
in restruimten' en 'opwekking van grootschalige energie in
drie zoekgebieden'. Deze eerste participatieronde loopt tot
en met 18 december.
Zon in restruimten
In de enquête kunt u aangeven hoe u aankijkt tegen zonnepanelen langs bijvoorbeeld
fietspaden of op een braakliggend terrein. Op een interactieve kaart kunt u aangeven welke
locatie u hiervoor geschikt vindt.
Grootschalige energie in zoekgebieden
In de Drechtsteden zijn drie zoekgebieden voor de opwekking van grootschalige duurzame
energie met zonneparken en windturbines. De zoekgebieden zijn niet in onze gemeente, maar
wel belangrijk.
Per zoekgebied is er een online bijeenkomst:
maandag 14 december 2020 voor zoekgebied bij Kijfhoek;
dinsdag 15 december 2020 voor zoekgebied langs de A16 bij Dordrecht en Zwijndrecht;
donderdag 17 december 2020 voor zoekgebied langs de A15 bij Dordrecht, Papendrecht,
Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam.
Meedoen aan de enquête en/of aanmelden voor de bijeenkomsten?
Dat kan via het participatieplatform: denkmee.drechtstedenenergie.nl/hia.
Hier vindt u ook achtergrondinformatie over deze onderwerpen.

Doe de gratis huisscan
Kent u het digitale energieloket van de gemeente al? Hier
vindt u informatie en tips over energie besparen, duurzaam
wonen, acties en subsidies. U kunt hier ook de gratis online
Huisscan doen. Hiermee ziet u in een paar minuten hoe u
honderden euro's per jaar kunt besparen op uw
energierekening.
U kunt de informatie en het stappenplan met indicatie van
de kosten en besparingen direct bewaren. Dat is handig als u wilt besparen op uw
energierekening, maar niet goed weet waar te beginnen. En of u de investering wel
terugverdient? De huisscan vindt u op www.regionaalenergieloket.nl/huisscan.
Wilt u meer weten?
Neem dan gerust contact op. Het team van het energieloket zit voor u klaar van maandag tot
en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur, via telefoonnummer 088 525 4110 (lokaal tarief) en via
e-mail vragen@regionaalenergieloket.nl.
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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.

