Dé nieuwsbrief over duurzaamheid in en om HendrikIdo-Ambacht!

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Duurzaam Ambacht #13 - februari 2022

Goede voornemens
Beste lezer,
Evenals afgelopen jaar is energie ook dit jaar weer een
belangrijk thema. We hebben allemaal gemerkt dat de
energieprijzen aan het stijgen zijn. Dat maakt het juist zo
belangrijk om nu aan de slag te gaan met energie besparen.
Persoonlijk merkt u het verschil in uw portemonnee, maar
daarnaast is het ook goed voor het milieu. Er lopen
momenteel verschillende acties die de gemeente samen met
het Regionaal Energieloket organiseert om inwoners te
helpen met energie besparen.
U bent als inwoner niet de enige die zich bezig houdt met verduurzaming. Ook
organisaties en instanties gaan steeds meer stappen zetten. Zo ook woningcorporatie
Rhiant. In een interview verderop leest u waarom zij het belangrijk vinden om te
verduurzamen, welke stappen ze al hebben gezet en nog gaan zetten.
Naast energie is ook circulariteit een belangrijk thema dat bij duurzaamheid hoort.
Deze week is de Week van de Circulaire Economie en dus schenken we hier ook in deze
editie aandacht aan. Bij een circulaire economie gaan we er vanuit dat de producten
van nu de grondstoffen zijn voor later. Zo maakt men van uw gft+e afval compost, waar
nieuwe bomen of planten door groeien. Deze dragen vervolgens vruchten zodat het
cirkeltje weer rond is. En dat is nu juist waar het om draait.
Vind u deze nieuwsbrief inspirerend? Deel hem dan met uw vrienden, familie en/of
buren. Zo werken we samen aan een duurzaam Ambacht.
Veel leesplezier,
Wethouder Duurzaamheid
Ralph Lafleur

"We moeten energiezuinig gaan leven"
Rhiant werkt hard aan verduurzaming van haar
huurwoningen. Enerzijds opgelegd door het
coalitieakkoord van het kabinet, anderzijds vanuit een
maatschappelijk oogpunt. "We vinden verduurzaming
belangrijk, want we moeten iets doen aan het snel
veranderende klimaat", zegt directeur-bestuurder
Carlo Oostindie.
Carlo doet een greep uit de duurzaamheidsactiviteiten
van Rhiant: "We bieden gratis zonnepanelen aan onze
huurders aan, in De Volgerlanden-Oost sluiten we alle
woningen aan op een warmtenet en alle flats aan de
IJdenhove en Assendelftgaarde hebben inmiddels
Energielabel B. De komende tijd krijgen ál onze
woningen dit energielabel. Vanaf 2025 moet iedere
woning een energielabel A, B of C hebben."
Energielabel A
"Best een opgave", gaat Carlo verder, "maar we erkennen het belang van duurzaamheid.
Er moet simpelweg veel gebeuren om bijvoorbeeld grote veranderingen in ons klimaat
tegen te gaan. Daarom hebben we een routekaart uitgestippeld, waarop onder meer
staat dat uiterlijk in 2050 alle woningen standaard een Energielabel A hebben. Tot slot
zetten we in op uitbreiding van de hybride warmtepompen en het stimuleren van groen
gas."
Ledlampen/tochtstrips
In het Ondernemingsplan 2020-2024 van Rhiant staat onder meer: "We stimuleren
duurzaam gedrag; huurders weten wat zij zelf kunnen doen aan duurzaamheid", Carlo
voegt daaraan toe: "Mede daarom zijn we in het kader van verduurzaming actief naar
onze huurders toe. We informeren ze over alle, vaak simpele mogelijkheden om energie
te besparen. En dat loont steeds meer, vanwege de torenhoge gasprijzen. Van
ledlampen, tochtstrips, korter douchen, een trui dragen in plaats van de verwarming
hoger zetten tot het plaatsen van zonnepanelen." Energiezuinig leven is volgens Carlo
geen keuze meer. "De aarde warmt snel op, het klimaat verandert snel en mensen en
dieren ondervinden daar hinder van. We moeten én kunnen nu ingrijpen."
Verduurzaamde appartementen aan de IJdenhove

Acties voor energie besparen
Samen met het Regionaal Energieloket organiseert de gemeente nog tot juli 2022
verschillende acties om inwoners te helpen energie te besparen. Ook iets voor u?
Isolatieactie
Steeds meer inwoners kiezen ervoor om hun woning te isoleren. Hierdoor blijft de
woning warm in de winter en koel in de zomer. Daardoor woont u prettiger en gebruikt
u minder energie. Zo kunt u tot honderden euro’s per jaar op uw energierekening
besparen en het klimaat helpen.
Glasactie
Als u enkel glas of standaard dubbel glas heeft in huis, kunt u merken dat dit niet goed
isoleert. Door te kiezen voor HR++ of triple glas vermindert u het warmteverlies in huis.
Daardoor heeft u meer wooncomfort en kunt u zo'n 15 tot 25 procent op uw stookkosten
besparen.
Collectieve aankoop
De aanschaf van isolatie en/of isolerend glas is makkelijker, voordeliger en leuker
wanneer dat samen kan! Daarom organiseert de gemeente samen met het Regionaal
Energieloket een isolatie- en glasactie voor u en uw buren. Zo krijgt u dankzij
groepsvoordeel een scherpe prijs aangeboden. Wilt u zich aanmelden voor de actie? Ga
dan naar www.regionaalenergieloket.nl/acties, vul uw postcode in en klik op
isolatieactie. Daar staat precies uitgelegd hoe.
Meer weten?
Kom dan naar de gratis online informatieavond woningisolatie op 9 februari! Tijdens de
informatiebijeenkomst krijgt u meer informatie over de isolatieactie én over subsidies
en leningen die u kunt aanvragen. De gemeente, het Regionaal Energieloket en het
isolatiebedrijf zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.
Wanneer? Woensdag 9 februari van 19.30 tot 20.30 uur.
Aanmelden: via www.regionaalenergieloket.nl/acties > (Vul uw postcode in, Klik op
‘Isolatieactie’ en ‘Aanmelden informatieavond’ en ontvang een e-mail met de link).
Vragen?
Hebt u vragen over de actie of andere vragen over energiebesparen? Neem gerust
contact op met het Regionaal Energieloket via projecten@regionaalenergieloket.nl of
088-5254110.

Duurzame wandeltocht
Heeft u door de week of in het weekend wat vrije tijd over? Ga gezellig wandelen!
Tijdens de duurzame route door Ambacht komt u langs allerlei locaties waar u iets
kunt leren over uw eigen gemeente en duurzaamheid.
De duurzame wandelroute bestaat uit twee lussen: een korte route circa 3,5 km (1-2-34-5-6-1) en een langere route circa 6 km (1-6-7-8-9-10-11-1). Beide beginnen en
eindigen bij het gemeentehuis aan de Weteringsingel. Op www.h-iambacht.nl/duurzaamwandelen vindt u meer informatie over ieder punt op de route.
1. Gemeentehuis: Zon op dak
2. Oude begraafplaats:
groenonderhoud
3. Graafwillemlaan: bijenlint
4. Willem de Zwijger: afvalvrije
school
5. De Volgerlanden: warmtenet
6. De Louwert: duurzaam
zwembad
7. Sophiawoud: Tiny Forest
8. Ambachtsezoom: circulair
bedrijvenpark
9. Habbekrats: kringloopwinkel
10. Minibieb TBG
11. Baxpark: bomenroute

GFT+E scheiden voor de circulaire economie
Als mens hebben we de ‘circulaire economie’ niet
uitgevonden; die primeur was voor de natuur. Alles wat
groeit en bloeit kan volledig hergebruikt worden.
Daarom is het belangrijk dat we GFT en etensresten
goed scheiden bij ons huishoudelijk afval. Ze vormen de
basis voor een mooi nieuw product: compost. Een
bijzondere grondstof waarmee boeren de bodem van hun
akkers verbeteren. De basis voor compost bestaat uit
aardappelschillen, kippenbotjes en klokhuizen.
Compost is een bodemverbeteraar. Door compost toe te voegen aan de aarde komt er
meer structuur in de bodem, die ervoor zorgt dat zuurstof en water beter worden
opgeslagen. Ook zorgt compost ervoor dat er meer voeding komt voor het bodemleven
en worden planten zodoende beter beschermt tegen ziektes. De wortels van
bijvoorbeeld bieten krijgen daardoor meer voedsel, zuurstof en water waardoor ze
beter groeien.
Hoe schoner de ingezamelde gft-grondstoffen, hoe schoner de compost op het land van
de boeren. Gooi daarom alleen uw GFT en etensresten in de groene bak of container. Zo
kunnen uw etensresten de basis vormen voor de voedingswaarden van een nieuwe
maaltijd.

Eerste afval vrije school in Ambacht

Bekijk de video met Koos de Vuilnisman!
Onlangs ontving de Willem de Zwijgerschool als eerste Ambachtse basisschool het
keurmerk Afvalvrije School.
Wethouder Ralph Lafleur feliciteert de school: "Het is belangrijk dat kinderen al op
jonge leeftijd bewust worden dat bijna al het ‘afval’ herbruikbaar materiaal is. En als
je goed afval voorkomt en scheidt; heb je nog maar heel weinig restafval, is er meer
hergebruik en zorgen we samen voor een beter milieu."
In Ambacht zijn nog zes basisscholen goed op weg om een Afvalvrije School te worden:
SOL Krommeweg, SOL de Watervlinder, De Wijngaard, De Klimboom, SOL Admiraal en
SOL Villa Ambacht.

Kom langs tijdens de Energiebespaardag
Wilt u energie besparen in uw huis? Wat is dan de eerste stap? En wat levert het
meeste op? Samen met vrijwilligersorganisatie Drechtse Stromen organiseert de
gemeente op zaterdag 5 maart een Energiebespaardag in de wijk Kruiswiel om
inwoners te helpen met energie besparen.
Tijdens de Energiebespaardag komt er een kraam in de wijk Kruiswiel te staan. De
gecertificeerde energiecoaches van Drechtse Stromen staan tussen 12.00 en 17.00 uur
klaar om inwoners van tips en adviezen te voorzien. Wilt u ook langskomen? Houdt dan
de website van de gemeente en het gemeentenieuws in de gaten voor de exacte locatie
van de kraam.
Zelf energiecoach worden?
Wilt u anderen helpen energie te besparen? Er zijn gratis trainingsplekken beschikbaar
voor inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht die energiecoach willen worden bij Drechtse
Stromen. U kunt zich aanmelden via www.regionaalenergieloket.nl/hendrik-idoambacht/energiecoach

Inspiratietour in Ambachtsezoom
Deze week is de Week van de Circulaire Economie. Cirkelstad Zuid-Holland organiseert
een *virtuele* inspiratietour naar circulaire, inclusieve voorbeeldbouwprojecten in de
diverse Cirkelsteden en -regio’s. In samenwerking met Stichting TRACE wordt u elke
werkdag vanaf uw beeldscherm meegenomen naar de verschillende projecten en
rondgeleid over de locaties.
Woensdag 9 februari staat Ambachtsezoom in de spotlight. Gaat u tussen 13.00 – 13.30
uur ook mee op inspiratietour in Ambacht?
Meer info over het programma en hoe u zich aan kunt melden, leest u
op www.icircl.nl/inspiratietour-virtueel

Zeg het voort!
Leest u deze nieuwsbrief graag? Vertel uw buren,
vrienden en familie er ook over. We breiden ons
duurzame netwerk namelijk graag uit! Deze nieuwsbrief
is er om elkaar te inspireren.
Wij delen dan ook graag verhalen van Ambachters die
zich inzetten op het gebied van duurzaamheid. Bent u of
kent u een duurzame doener? En wilt u uw verhaal
delen? Stuur een mail naar duurzaam@h-i-ambacht.nl.

Duurzaam Ambacht
Gemeente Hendrik-IdoAmbacht
Weteringsingel 1

Nieuws of tips?
Hebt u nieuws of tips voor
de redactie? Mail ze
alstublieft:

www.h-iambacht.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.

