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De dagen worden korter en mensen 
met een houtkachel of open haard 
steken deze zeker nu, graag aan. 
Maar hoe doet u dit bewust en met 
minder rook en geur voor uzelf en 
uw buren?

Stook bewust
Ondanks dat we een open haard as-
sociëren met gezelligheid komen er 
bij het stoken van hout altijd schade-
lijke stoffen vrij. En dat is een risico 
voor de gezondheid van iedereen: 
voor buurtbewoners, maar ook voor 
uzelf. En er zijn ook mensen die last 
hebben van de geur van houtrook. 
Wist u dat een paar veranderingen 
in de manier van stoken, de uitstoot 
van schadelijke stoffen vermindert? 
Verderop geven we u hiervoor graag 
wat tips.  

Stookalert instellen
Het RIVM geeft een stookalert af als 
zij op basis van de verwachte weers-
omstandigheden en luchtkwaliteit 
afraadt om hout te stoken. Dit kunt 
u zien op www.rivm.nl/stookalert en 
in de Stookwijzer op https://www.

stookwijzer.nu. Via de website van 
het RIVM kunt u eenvoudig instellen 
dat u een mail ontvangt bij ongun-
stige weersomstandigheden. 

Wat kunt u doen bij rookoverlast? 
Zit u ’s zomers in de rook van de 
buren, of dringt ’s winters de rook 
van een open haard van de buren 
bij u naar binnen? Probeer dit altijd 
eerst samen te bespreken. Komt u 
er niet uit? Vraag dan de wijkagent 
of buurbemiddeling of ze willen be-
middelen.

8 tips
Tot slot geven we u 8 nuttige stook-
tips:
1. Gebruik alleen droog hout
2. Houd het bij schoon,  

onbewerkt hout
3. Leg het meest brandbare mate-

riaal bovenop (op z’n Zwitsers)
4. Sla soms een dagje over
5. Laat de schoorsteen vegen
6. Zet de luchttoevoer  

helemaal open
7. Zorg voor ventilatie
8. Herken goed vuur

Het is de Europese Week van de Afvalvermindering. Biedt u deze week uw 
afval gescheiden aan? Dan kunt u zomaar aangesproken worden door ie-
mand van de gemeente die u een horecacheque overhandigt. Met de actie 
‘boffen met grondstoffen’ wil wethouder Ralph Lafleur inwoners belonen 
wanneer ze hun grondstoffen gescheiden aan straat zetten of aanbieden 
bij de ondergrondse container. Doet u mee?

Meer tips? Bijvoorbeeld over hoe u energie kunt besparen? Kijk op OZHZ.nl/schonelucht.

Stook bewust en houd rekening met elkaar

U wilt niet stoken, maar …

Wil u als ondernemer ontdekken 
hoe u kunt besparen op uw ener-
gierekening? Klimaatveranderingen 
vragen aandacht en ontwikkelingen 
zoals de energietransitie, maken on-
dernemen ook niet altijd eenvoudig. 
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht wil 
energiebesparing stimuleren door 
het aanbieden van een gratis ener-
giescan. Ook voor bedrijven begint 
de energietransitie met energie be-
sparen.

Adviseur komt langs
Om de energiescan bij u uit te voe-
ren komt er een gespecialiseerde 
adviseur van Klimaatroute bij uw 
winkel of bedrijf langs. De adviseur 
kijkt onder andere naar verlichting, 

verwarming en isolatie. Een ener-
giescan geeft inzicht in haalbare 
en betaalbare energiebesparende 
maatregelen. De ervaring leert dat 
er gemiddeld 30% bespaard kan 
worden op de energierekening.

Aanmelden gratis energiescan
Is uw bedrijf gevestigd in gemeente 
Hendrik-Ido-Ambacht en is uw ener-
gieverbruik per jaar lager dan 50.000 
kWh elektriciteit of 25.000 m3 aard-
gas? Dan kunt u zich nu aanmel-
den voor een gratis scan. Mail voor 
vragen of om mee te doen nu naar 
s.evertse@klimaatroute.nl. Er is een 
beperkt aantal scans beschikbaar 
en OP=OP! U krijgt bericht als u de 
scan, ter waarde van enkele honder-

den euro’s, gratis voor uw bedrijf 
kunt laten uitvoeren.

Zakelijk Regionaal Energieloket
Wilt u als ondernemer meer weten 
over energiebesparing of verduur-
zaming van uw bedrijfspand? Start 
dan bij het zakelijk Regionaal Ener-
gieloket. Daar vindt u informatie 
voor bedrijven over verduurzamen: 
van energiebesparingstips, subsi-
dies en wet- en regelgeving tot ad-
vies over het duurzaam opwekken 
van elektriciteit. Een energiezuinige 
bedrijfsvoering is toekomstbesten-
dig én slim. Ga dus snel naar ons 
eigen gemeentelijke energieloket: 
https://zakelijk.regionaalenergieloket.
nl/hendrik-ido-ambacht/

De nieuwe gemeentegids Thuis in 
Ambacht najaar 2021/2022 is uit. 
Een kleurrijke en handige wegwijzer 
voor alle inwoners van de gemeen-
te. De gids wordt huis-aan-huis 
verspreid, maar kan ook afgehaald 
worden op het gemeentehuis, in de 
bibliotheek, bij het Historisch Ge-
nootschap en De Blije Borgh.

U kunt de papieren gids lezen, 
maar de gids is ook in te zien via 
https://issuu.com/thuisinambacht/
docs/thuis_inambacht_2021_issuu. 
In de gemeentegids staat de meest 
actuele informatie over verenigin-

gen, scholen, stichtingen, bedrij-
ven en instellingen in Hendrik-Ido-
Ambacht. Daarnaast bevat de gids 
vanzelfsprekend de nodige gege-
vens over het gemeentebestuur, de 
ambtelijke organisatie, onze wijze 
van dienst verlenen en de produc-
ten en diensten waarvoor u bij ons 
terechtkunt.

Actueel houden
U kunt de gegevens van uw ver-
eniging, instelling of organisa-
tie online actueel houden door 
wijzigingen door te geven via 
communicatie@h-i-ambacht.nl.

In Ambacht zijn we trots op ons groen 
en onze bomen. Bomen brengen niet 
alleen groen en sfeer, ze houden ook 
water vast bij hevige regenval en 
geven schaduw bij hitte. Deze week 
zijn we weer gestart met de jaarlijkse 
boomveiligheidsinspectie.

Elke gemeentelijke boom wordt om 
de drie jaar gecontroleerd of deze 
nog gezond en veilig is. Hierbij kij-
ken we onder andere wat een boom 
nodig heeft om gezond te blijven, 
bijvoorbeeld door de groeiplaats te 
verbeteren of door te snoeien. Soms 
moet een boom verwijderd worden, 
vanwege de veiligheid of om ruimte 
te geven aan andere bomen. Voor 
elke boom die we verwijderen, her-
planten we een boom. Dat kan niet 
altijd op dezelfde plek. In het verle-
den zijn helaas soms bomen aange-
plant op locaties waar ze niet goed 
kunnen ontwikkelen. Belangrijk is 
dat de juiste boom op de juiste plek 

komt te staan zodat het ook echt een 
toekomstboom kan worden.

Meer kwaliteit en biodiversiteit
In december gaan we ook veel bo-
men herplanten en gaan we extra 
bomen aanplanten. Hiermee zijn we 
goed op weg om in het voorjaar het 
doel van 500 extra bomen voor onze 
groene gemeente te halen. Begin vol-
gend jaar gaan we ook op verschil-
lende plekken groen renoveren. De 

afgelopen jaren zijn we flink bezig 
geweest om groenvakken aan te pak-
ken. Dat is nodig, omdat er in de pe-
riode vanaf 2010 een aantal bezuini-
gingsrondes in het groenonderhoud 
is geweest. Met de renovaties zorgen 
we voor meer kwaliteit en biodiversi-
teit van ons groen.

Welke bomen we gaan verwijderen en 
planten vindt u op:
www.h-i-ambacht.nl/bomen

Gratis energiescan voor ondernemers
Nieuwe gemeentegids 
‘Thuis in Ambacht’ 
2021/2022 is verschenen

Inspectie en onderhoud van van bomen en groen

Ondernemers
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Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen

Om 20.00 uur
Commissie WOS
Online te volgen

Om 20.00 uur
Commissie RZ-
De Volgerlanden
Online te volgen

Om 20.00 uur
Commissie ABA-
Financiën
Online te volgen

Meer informatie over de
activiteiten kunt u vinden
op www.h-i-ambacht.nl

Agenda

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Collecte
Het Leger des Heils
van 29 t/m 4 december 2021

Werk in de wijk

 Ambachtsezoom: bouw- en 
woonrijp maken toekomstig 
bedrijvenpark.

 Eind december 2021.

 Inrichten Waterbusplein,
 tot voorjaar 2022

 Hark en deel Schoffel; 
aanbrengen definitieve rijbaan;

 week 45 t/m 48

 Watersnip (tot aan Onderdijkse 
Rijweg); aanbrengen 
definitieve bestrating;

 tot en met week 46

 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 en met week 10 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); 

• Veegwagen, maaien en 
schoffelen in hele gemeente, 
doorlopend;

• Controle en snoei van alle 
bomen: april 2021 - oktober 
2022;

• Diverse locaties - rijdende 
afzetting van GKB in verband 
met snoeiwerkzaamheden t/m 
september

1 6

7

2

3

4

5

Op bezoek bij onze duurzame boom-
kwekerij Huverba in Opheusden. Hier 
staan 354 biologisch geteelde bomen 
die in februari naar bedrijvenpark 
Ambachtsezoom verhuizen. Het zijn 
inheemse soorten, zoals de knotwilg, 
vogelkers, ruwe berk, veldesdoorn, 
gele kornoelje en goudels. De bomen 
worden op de kwekerij op dezelfde 
kleigrond geteeld als in Ambacht-
sezoom. Dat zorgt ervoor de bomen 
sneller aanslaan op hun nieuwe plek 
op het bedrijvenpark.

Mooi en nuttig
Bedrijvenpark Ambachtsezoom is 
bijzonder vanwege de circulaire in-
richting. De materialen die worden 
gebruikt in de bedrijfspanden en het 
openbaar gebied zijn zo duurzaam 
mogelijk. Alle materialen kunnen, als 

ze hun dienst hebben bewezen, la-
ter worden hergebruikt. Bij de bouw 
wordt er daarom op gelet dat alle 
constructies makkelijk uit elkaar kun-
nen worden gehaald. In plaats van 
lijm worden bijvoorbeeld bouten ge-
bruikt om verschillende materialen te 
koppelen.

Op het duurzame bedrijvenpark ko-
men veel bomen en andere planten. 
De bedrijfspanden krijgen groene da-
ken. Groen is mooi om te zien, zorgt 
voor een betere waterhuishouding, 
schonere lucht, verkoeling op warme 
dagen en meer biodiversiteit.

Meer weten? 
Kijk dan op www.ambachtsezoom.nl en 
volg @Ambachtsezoom op LinkedIn.

Vanaf dinsdag 7 tot en met zaterdag 
11 december staat de mobiele vac-
cinatiebus geparkeerd aan de Hoge 
Kade 60 in Hendrik-Ido-Ambacht.

U kunt zonder afspraak langsgaan om 
u te laten vaccineren tegen het coro-
navirus. Vergeet niet om een geldig 
rijbewijs, paspoort of ID-kaart mee te 
nemen. Vaccineren tegen corona is 
gratis. U vindt de prikbus ter hoogte 
van de parkeerplaats bij Sporthal de 

Ridderhal en u kunt hier tussen 12.00 
- 18.00 uur terecht. Ook voor vragen 
mag u langskomen.

Voor 2022 biedt de Sociale Dienst 
Drechtsteden weer de mogelijkheid 
om een gemeentepolis af te sluiten 
via VGZ. U sluit hiermee een basis- 
en een aanvullende ziektekosten-
verzekering af die veel zorgkosten 
ruim vergoedt. U betaalt voor deze 
uitgebreide zorgverzekering minder 
dan normaal, want de sociale dienst 
betaalt mee en de verzekeraar geeft 
korting.

Voor wie is de Gemeentepolis
Drechtsteden?
U kunt gebruik maken van de ge-
meentepolis als het inkomen van 

uw huishouden niet meer is dan 
€ 2388,20 bruto per maand. Het in-
komen van uw huishouden is het 
bruto inkomen van uzelf plus het 
bruto inkomen van uw partner. Het 
inkomen van inwonende kinderen of 
andere huisgenoten telt niet mee. Als 
u alleen woont, telt alleen uw eigen 
inkomen mee.

Wat is de Gemeentepolis
Drechtsteden?
U sluit de verzekering af bij zorg-
verzekeraar VGZ. U kunt kiezen uit 
verschillende pakketten. Op www.ge-
zondverzekerd.nl/drechtsteden kunt 

u de verschillende pakketten met 
elkaar vergelijken en u aanmelden 
voor de verzekering. Aanmelden kan 
tot en met 31 december 2021.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de gemeen-
tepolis van Drechtsteden? Kijk dan 
op de website van de Sociale Dienst 
Drechtsteden:
www.socialedienstdrechtsteden.nl/zd.

Op bezoek bij de bomen

De prikbus komt naar 
Ambacht

Korting op uw zorgverzekering met de 
Gemeentepolis Drechtsteden

Clup is een woensdagmiddaggroep 
voor kinderen in de leeftijd van 4 
tot18 jaar met een diagnose au-
tisme.

Het idee van Clup! is om kinderen, 
onder begeleiding van autismede-
skundigen, te stimuleren in hun 
ontwikkeling op het gebied van so-
ciale vaardigheden en zelfvertrou-
wen. Daarnaast is er ruimte voor 
ontspanning. In samenwerking met 

Hi5Ambacht worden het komende 
jaar vier culturele workshops aan-
geboden.

Vanuit Jeugdteam Ambacht is in 
samenwerking met Boba op 1 juli 
2020 de AutiPoli van start gegaan. 
Dit is een hulptraject van een jaar 
waarbij ouders handvatten krijgen 
om hun kind met autisme zelfstan-
dig te kunnen begeleiden. Behalve 
de begeleiding en ondersteuning 

voor ouders kunnen de kinderen 
op woensdagmiddag aansluiten 
bij ‘Clup!’. Er is momenteel ruimte 
bij Clup! voor kinderen uit de ge-
meente die niet deelnemen aan de 
AutiPoli. Clup! wordt wekelijks ge-
organiseerd op woensdagmiddag in 
SOL Villa Ambacht.

Interesse? Neem dan contact op 
met Milou Boogaard m.boogaard@
jeugdteamszhz.nl

Clup! stimuleert kinderen met autisme

Sociaal

ONTDEK 
ACTIVITEITEN. 

VOOR IEDEREEN.

VIND ONS IN 
DE AMBACHT 
ACTIEF APP

A0 Sandwich-bord

A5 raamsticker
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Colofon POSTADRES

Postbus 34

3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht

14 078

gemeente@h-i-ambacht.nl

www.h-i-ambacht.nl

GEMEENTEWINKEL

Afspraak maken? Kijk op: www.h-i-ambacht.nl

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE

www.fixi.nl

Bij spoed, ook buiten kantoortijden (078) 770 8100

INLOOPPUNTEN

(zie www.sophia.nl voor openingstijden)

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam

• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam

• Tromplaan 49, sociaal wijkteam

Sinds kort 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.

Officiële publicaties

Nieuwe aanvragen*
diverse locaties, vellen van 45 bomen | Hooftlaanje 114, plaatsen tweede dakkapel op 
zijdakvlak | Touwslagershof 2 en 4, verhoging nok en plaatsen dakkapel.

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning op eigen verzoek*
Amandelgaarde 28, realiseren nieuwe schuur met overkapping.

* 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.


