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Midden in het Sophiapark is het 
eerste Tiny Forest in Hendrik-Ido-
Ambacht verrezen. Een Tiny Forest 
is een dichtbegroeid, inheems bos 
ter grootte van een tennisbaan. Het 
kleine bos heeft wel grootse aspi-
raties.

De kinderen van De Wijngaard ga-
ven het de naam ‘Sophiawoud’. So-
wieso hebben de kinderen van de 
school een bijzondere band met het 
minibos. Ze hebben geholpen bij de 
aanleg, krijgen straks les in het bui-
tenlokaal en kunnen er volop spe-
len.

Tiny Forest Rangers
De leerlingen van De Wijngaard heb-
ben de komende jaren een bijzon-
dere rol: zij worden Tiny Forest Ran-
gers en beschermen en verzorgen 
het bos. Ze gaan onderzoek doen in 
het bos en leren er over de natuur 
door er zelf over te vertellen. Wet-
houder Ralph Lafleur is verheugd 
met de komst van de Tiny Forests: 

“In Ambacht hebben we een bijzon-
dere band met groen en bomen. 
Hier kunnen kinderen al jong leren 
over de Nederlandse natuur. Boven-
dien is het een prettige plek voor 
vlinders, vogels, bijen, kleine zoog-
dieren én de mensen uit de buurt.”

Eerste van drie Tiny Forests
Het is de bedoeling dat Ambacht drie 
Tiny Forests krijgt. Het planten van 
de minibossen gebeurt in samen-
werking met IVN Natuureducatie en 
de gemeente, met een financiële bij-
drage van de provincie Zuid-Holland. 
Op donderdag 9 december krijgt de 
buurt Kruiswiel een Tiny Forest dat 
gedeeld wordt door basisscholen 
Tweestroom en Villa Ambacht. De 
gemeente is nog op zoek naar een 
school die het derde minibosje wil 
adopteren. Geïnteresseerde scholen 
kunnen zich hiervoor aanmelden via 
de website van IVN Natuureducatie: 
www.ivn.nl/tinyforest/initiatiefnemer-
worden Wethouder Ralph Lafleur en Marleen de Gruijter van De Wijngaard onthullen samen met kinderen de naam 

‘Sophiawoud’.

‘Sophiawoud’ eerste
Tiny Forest in Ambacht

Steeds meer inwoners kiezen ervoor 
om hun koopwoning te isoleren. 
Hierdoor blijft uw woning warm in 
de winter en koel in de zomer. Zodat 
u prettiger woont en minder energie 
gebruikt. Zo kunt u tot honderden 
euro’s per jaar op uw energiereke-
ning besparen en het klimaat hel-
pen.

Samen met het Regionaal Energielo-
ket organiseert de gemeente een ac-
tie woningisolatie. Uitgangspunten 
zijn een scherpe prijs en installatie 
door een ervaren installateur uit de 
regio. De actie start woensdag 1 de-
cember. Ook iets voor u? U kunt zich 
tot en met vrijdag 11 maart 2022 in-
schrijven.

Zo werkt de vloer-, bodem-,
spouwmuurisolatieactie
De installateur bekijkt of uw woning 
geschikt is voor isolatie en u ont-
vangt een persoonlijke offerte. De 
installateur kan in december al deze 
eerste afspraak inplannen. U zit ner-
gens aan vast en beslist zelf of u uw 
woning wilt laten isoleren.

Informatieavond
In februari is er een online infor-
matieavond over woningisolatie en 
subsidies/leningen die u kunt aan-
vragen.

Andere acties
- De cadeaubonnenactie is groot suc-

ces. Bonnen die niet op tijd worden 
verzilverd, gaan naar de aanvragers 
die nu de wachtlijst staan;

- Op = op! Gratis telefonisch advies 
over verduurzamen van uw wo-
ning (waarde € 125,-);

- Plannen voor 2022: voor VVE’s 
informatieavond en project Zon; 
voor huurders actie witgoed en in-
formatieavond energie besparen; 
voor woningeigenaren informatie-
avond isolatie/glas, acties isolatie/ 
glas/zonnepanelen.

Inschrijven/aanmelden
voor alle acties
Dat kan via www.regionaalenergielo-
ket.nl/acties of via de QR code. Hebt 
u vragen? Neem gerust contact op 
met het Regionaal Energieloket via 
projecten@regionaalenergieloket.nl 
of 088-5254110.

Voordelige actie woningisolatie start 1 december

Duurzaamheid

De maandelijkse test van de alarmeringssirene is op maandag  6 december 2021 om 12.00 uur.
Kijk op www.ambachtveilig.nl wat u moet doen als de sirene op een ander moment gaat.

De inloopochtend geheugensteun 
voor mensen met dementie en ieder-
een die bij hen betrokken is, vindt 
normaal gesproken plaats op de 
eerste donderdag van de maand in 
Wielstaete. Vanwege het hoge aantal 
coronabesmettingen gaat de inloop-
ochtend op 2 december niet door.

Inloopochtend dementie-
vriendelijke gemeente gaat 
niet door
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Stel uw vragen over het recycletarief
Volgende week besluit de gemeente-
raad of er vanaf 2023 een recycleta-
rief komt in Ambacht. Het uitgangs-
punt: hoe beter u afval scheidt, hoe 
minder restafval u overhoudt. En 
dan houdt u meer geld over in de 
portemonnee. De helft van alle ge-
meenten werkt al met een recycle-
tarief. Maar voor Ambacht is het he-
lemaal nieuw. We begrijpen dat dit 
vragen oproept. Bedankt ook voor 
alle reacties die u hebt gegeven! We 
luisteren graag naar u, zodat we de 
plannen goed kunnen laten aanslui-
ten bij uw behoeften. Graag gaan we 
in op uw vragen.

Wat is een recycletarief?
Bij een recycletarief verandert de ma-
nier waarop u de jaarlijkse afvalstof-
fenheffing betaalt. De heffing bestaat 
dan uit twee delen: een basistarief en 
een variabel recycletarief voor iedere 
keer dat u uw restafval aanbiedt. Het 
basistarief wordt flink lager dan de 
huidige afvalstoffenheffing.

Hoeveel lager wordt het
basistarief, vergeleken met
de huidige afvalstoffenheffing?
Het is aan de gemeenteraad om 
de verlaging van het basistarief 
te bepalen. Voor het basistarief 
kan het zomaar gaan om een 
verlaging tussen de € 78,- en 
€ 108,- per jaar.

Wat wordt het variabele tarief?
Eén van de opties voor de gemeen-
teraad is een variabel tarief van 
€ 3,- voor iedere restafvalzak van 
60 liter. Aanbieden van herbruik-
baar huishoudelijk afval blijft gratis; 
denk aan GFT-E, oud papier, karton, 
plastic, blik en drinkpakken. Wie 
goed scheidt, houdt nog maar een 
klein beetje restafval over, waardoor 
goede scheiders ook onderaan de 
streep minder betalen.

En wat ga ik dan precies betalen?
Dat ligt eraan wat de exacte tarieven 
worden. Een slechte afvalscheider 
zal tussen de € 48 en € 78 meer 
betalen per jaar. Iemand die goed 
het afval scheidt, zal per jaar tussen 
de € 39 en € 69 voordeliger uit zijn. 

Waarom eigenlijk een recycletarief?
Een recycletarief stimuleert goed 
scheiden van afval. Dat is veel duur-
zamer en beter voor het milieu. Een 
recycletarief is bovendien nodig om 
de afvalheffingen betaalbaar te hou-
den. Restafval verbranden is duur en 
wordt door een verbrandingsbelas-
ting van het Rijk naar verwachting 
steeds duurder. Als we niets doen, 
gaat iedereen in Ambacht veel meer 
afvalheffingen betalen.

Waarom wordt een recycletarief 
ook wel een ‘eerlijker 
afvaltarief’ genoemd?
Nu betaalt iedereen via de af-
valstoffenheffing mee aan de 
verwerking van restafval van 
mensen die slecht scheiden. 
Dat is eigenlijk gek: als de bu-
ren erg onzuinig zijn met gas of 
elektriciteit betaal je daar ook 
niet aan mee. Bij een recycleta-
rief is dit eerlijker: de vervuiler 
betaalt dan.

Regelmatig ruim ik zwerfafval op, 
waar laat ik dan de afvalzak?
We waarderen iedereen die zich in-
zet voor schone straten en parken. 
Natuurlijk komen we met een oplos-
sing zodat u zwerfafval gratis kunt 
aanbieden. 

Wat doen jullie voor mensen die 
grote afvalzakken niet kunnen tillen?
De containers krijgen twee openin-
gen: één voor 60 liter-zakken en één 
voor 30 liter-zakken. Mensen die 
minder mobiel zijn, kunnen zo met 

kleinere afvalzakken over straat. Het 
recycletarief voor een zak van 30 liter 
wordt de helft van dat van 60 liter.

Hoe kan ik straks mijn
hondenpoepzakjes weggooien?
Dit kan dan straks alleen in de af-
valbakken of hondenpoep-bakken. 
Als deze er te weinig zijn binnen een 
redelijke afstand, plaatsen we extra 
bakken. 

Wat betekent dit voor mensen
met veel medisch afval?
Er komt een oplossing voor mensen 
met bijvoorbeeld stomamateriaal, in-
continentiemateriaal en dialysemateri-
aal. Met een eenmalige medische ver-
klaring betalen zij nooit méér dan het 
gemiddeld aantal inworpen van een 
(één- of meerpersoons)huishouden.

Leidt een recycletarief tot meer 
bijplaatsingen en dumpingen?
Dat blijkt mee te vallen. Ervarin-
gen van andere gemeenten wij-
zen uit dat een recyletarief niet 
leidt tot meer ongewenst dum-
pen van restafval. Om hinder en 
overlast zoveel mogelijk te voor-
komen, zijn controle en handha-
ving onderdeel van de plannen.

Wat als er een storing is bij de
container? En moet ik dan nog 
steeds betalen?
Onze ondergrondse containers zijn 
aan het einde van hun technische le-
vensduur: die gaan we allemaal ver-
vangen. De kans op storingen wordt 
hierdoor minimaal. Gaat er toch iets 

fout? Dan is een belletje met HVC ge-
noeg om niet te hoeven betalen voor 
een inworp.

Hoe denkt de gemeenteraad hierover?
In 2019 stemde de raad voor het on-
derzoeken van de mogelijkheden van 
een recycletarief. De uitkomsten van 
dit onderzoek zijn inmiddels met de 
raad besproken. In december besluit 
de raad of het recycletarief er komt.

Hebt u nog vragen? 
Ga naar de antwoorden op veel-
gestelde vragen via:
www.h-i-ambacht.nl/recycletarief

Of stuur uw vraag naar
duurzaam@h-i-ambacht.nl
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Om 20.00 uur
Raadsvergadering
Online te volgen

Om 20.00 uur
Commissie ABA-
Financiën
Online te volgen

Om 20.00 uur
Commissie WOS
Online te volgen

Om 20.00 uur
Commissie RZ-
De Volgerlanden
Online te volgen

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

Agenda

Collecte
Geen collecte
van 6 t/m 11 december 2021

Volg @gemeentehia
ook op social media

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

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

 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;
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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 u laten vac-
cineren tegen het coronavirus. Neem 
wel een geldig rijbewijs, paspoort of 
ID-kaart mee. De vaccinatie is gra-
tis. U vindt de prikbus op de par-
keerplaats bij Sporthal de Ridderhal 

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

De prikbus komt naar
Hendrik-Ido-Ambacht
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Openbare raadsvergadering maandag 6 december 2021
Op maandag 6 december a.s. vindt 
er een raadsvergadering plaats. Deze 
vergadering start om 20.00 uur en is 
digitaal te volgen. U kunt als publiek 
via de website van de gemeente 
de vergadering in beeld en geluid 
volgen: https://hendrikidoambacht.
raadsinformatie.nl/

Op de agenda staan de volgende 
vaste punten: opening, vaststelling 
van de agenda, spreekrecht burgers, 
vragenhalfuurtje raadsleden, notu-
len vorige raadsvergadering, lijst 
van ingekomen stukken en eventu-
ele mededelingen en de sluiting.

Op grond van de adviezen van de 
raadscommissies zijn de raadsvoor-
stellen onderverdeeld in hamerstuk-
ken (H) en debatstukken (D).
De raad behandelt de volgende 
voorstellen:
7.  Raadsvoorstellen Algemeen
  Bestuurlijke Aangelegen-
  heden - Financiën
7.1 H Winternota 2021
7.2 H Verordeningen leges en
  belastingen 2022
7.3 H Wijzigingsbesluit GR
  Drechtsteden
8.  Raadsvoorstellen Welzijn,
  Onderwijs en Sociale Zaken

8.1 H Meerjaren Onderhoudsplan
  (MJOP) 2021-2023 buitenbad
  zwembad “De Louwert”
8.2 H Evaluatie preventieplan
  2020/2021
9.  Raadsvoorstellen Ruimtelijke
  Zaken - De Volgerlanden
9.1 D Rapportage projecten
  structuurvisie 2e half jaar
  2021
9.2 D Beëindiging samenwerking
  De Volgerlanden
9.3 D Implementatievoorstel
  recycle tarief
9.4 H Vaststellen bestemmingsplan
  Plattelandswoning

  Langeweg 97 n.a.v. inwerking-
  treding Omgevingswet

U kunt de stukken via de gemeen-
tesite inzien: www.h-i-ambacht.nl/
gemeenteraad. In het scherm kunt 
u klikken op ‘Vergaderstukken’ in 
raadsinformatie. Wilt u uw mening 
geven over een agendapunt? Maak 
dan gebruik van het spreekrecht aan 
het begin van de vergadering. Dit 
dient u ten minste 48 uur voor aan-
vang van de vergadering te melden 
bij de griffier. De griffier is bereik-
baar via telefoonnummer 14 078 en 
e-mail gh.logt@h-i-ambacht.nl. Geef 

hierbij uw naam, (mail)adres, tele-
foonnummer en het onderwerp door 
waarover u iets wilt zeggen.

Tijdens de vergadering krijgt u maxi-
maal vijf minuten het woord van 
de voorzitter. Wanneer er meerdere 
insprekers zijn gaat dit in volgorde 
van aanmelding. Tenslotte doet de 
voorzitter of een lid van de raad een 
voorstel voor de behandeling van 
uw inbreng. De totale spreektijd be-
draagt dertig minuten. Meer over het 
spreekrecht kunt u lezen in de ge-
meentegids en op de gemeentesite.

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

Verleende besluiten APV en bijzondere wetten**
Bezembinder, het maken van huisaansluitingen door Oasen NV | Ecologieweg, de aanpassing 
van het LS- en MS net, de plaatsing van een nieuw distributiestation c.a. door Stedin 
Netten BV | Kringloopweg 8, geluidshinder i.v.m. vlinderen betonnen vloer | Kavel B, 
Ambachtsezoom, geluidshinder i.v.m. vlinderen betonnen vloer.

Nieuwe aanvragen*
De Baak 8, bouwen loods (wijzigingsaanvraag op verleende omgevingsvergunning) | 
Evertsenstraat 44, plaatsen dakkapel | Willem de Zwijgerstraat, vellen van 2 Noorse esdoorns 
en 2 gewone lindes.

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning op eigen verzoek*
Guldenweg 6, verlengen van de kap en plaatsen dakkapellen.

Verleende omgevingsvergunningen**
Keerweer 2A, bouwen woning | Laagland 2, realiseren uitbreiding woning | Rijksstraatweg 
42D, bouwen woning en paardenbak met mestbak en inrichten terrein | Watersnip 6, bouwen 
woning.

Besluit hogere waarde geluid woning**
Rijksstraatweg 42D

* 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.


