Oeverzone Waal

Polder met coulissen
WAALBOS

Handige informatie
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Net als vorig jaar ontvangt
u ook in 2014 van ons
een afvalkalender. Omdat
de kalender van 2013
op sommige punten niet
helemaal volledig was, kiezen
we er ook dit jaar voor om
de kalender bij u thuis te
bezorgen. We doen dit omdat
we het belangrijk vinden
dat iedereen in Ridderkerk
weet hoe de afvalinzameling
is georganiseerd. We werken
met verschillende organisaties
samen om het u zo makkelijk
mogelijk te maken uw afval
te scheiden. Wij vinden dat
erg belangrijk. We kunnen
hierdoor de kosten voor het
inzamelen van het afval laag
houden en een belangrijke
bijdrage leveren in het
voorkomen van onnodige
belasting van het milieu.

Alle informatie over afval
hebben we voor u in deze
handige kalender gezet. Zo
heeft u een duidelijk overzicht
wie nu wat doet en wanneer,
en wat uw eigen rol daarin
is. Bewaar deze afvalkalender
op een handige plek. De
afvalkalender is ook digitaal te
raadplegen op de website van
de gemeente.

gemeente zo goed meewerkt
om het afval te scheiden. Wij
merken dat het steeds beter
gaat. Maar het kan altijd nòg
beter.

Toepassing o.a. object bedrukking

Logo in dia-positief op zwart

Zie kleurgebruik van het logo

Logo in dia-positief op blauw

Groente-, fruit- en tuinafval (GFT):
U kunt uwLogo
GFT-afval
aanbieden in de bruine
in kleur
minicontainer of wegbrengen naar de
Toepassing standaard
milieustraat.
Snoeiafval
Snoeihout dat te groot is voor uw GFTminicontainer kunt u gratis naar de mileustraat
brengen of op afspraak door NV MAR laten
ophalen.
Plastic verpakkingen
U kunt uw plastic verpakkingen aanbieden in de
Logo
in grijstinten
gratis Plastic
Heroes
zakken of wegbrengen naar
de milieustraat.
Toepassing o.a. krant
Papier & karton
Via verenigingen, kerken, scholen, milieustraat of
ondergrondse containers.
Glas
In ondergrondse containers bij u in de buurt of
wegbrengen naar de milieustraat.
Textiel
Textiel krijgt
een tweede leven via de
Logo in zwart-wit
textielcontainers bij u in de buurt of afgeven
voor hergebruik.
Naast
Toepassing
o.a.nog
fax draagbare
kleding mag u ook versleten huistextiel zoals
handdoeken, tafellakens etc. aanbieden.

In Ridderkerk gooien we elk jaar per inwoner
ongeveer 230 kg restafval weg.Vraagt u zich ook
wel eens af hoe u beter uw afval kunt scheiden?
Om afval scheiden gemakkelijker te maken
vindt u hieronder een overzicht op welke wijze
u uw afval gescheiden aan kunt leveren in de
gemeente:

Wie denkt dat het scheiden van afval onzin
is, heeft het mis. Gescheiden ingezameld afval
wordt gerecycled, hergebruikt of als grondstof
gebruikt. Afval dat in de restafvalcontainer
verdwijnt wordt uiteindelijk verbrand. Dat
is jammer. Door afval apart te houden en
grondstoffen te recyclen kunnen we met elkaar
een bijdrage aan het milieu leveren. Helpt u ook
mee?
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en reken graag op u. Alleen
samen kunnen we het krijgen
zoals we het graag zouden
willen: een schone gemeente
zonder overlast van afval.

Gemeente Ridderkerk
Telefoon: 0180 - 451 234
E-mail: info@ridderkerk.nl
www.ridderkerk.nl

Vragen?

Kinderboerderij Dierenhof
Voor het wegbrengen van uw gebruikte oliën
en vetten en voor kapotte kleine elektrische
apparaten.
Oosterparkweg 17
2986 AJ Ridderkerk
Telefoon: 0180 - 427 072

Leger des Heils / Willy’s Boothiek
Burg. vd Wayfortstraat 32,
2981 AZ Ridderkerk
Telefoon: 0180 - 432 322

Stichting Kledingbank
Dr. Colijnstraat 40
2982 AC Ridderkerk
Telefoon: 06 - 4438 2705
info@stichtingkledingbankridderkerk.nl
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GEMEENTEBARENDRECHT

De maker heeft alle rechthebbenden van gebruikte afbeeldingen
GEMEENTEBARENDRECHT
geprobeerd te achterhalen. Personen of instanties die menen
aanspraak te maken op auteursrecht verzoeken wij contact op te
nemen met Mentink procesmanagement.

In samenwerking
met:
STANDAARDLOGO

Grofvuil
NV Milieuservices AVR - Ridderkerk
Soms is er afval dat niet in uw container past,
(NV MAR)
omdat het te groot of te zwaar is. Dit afval staat
Voor afspraken (ophalen grofvuil, snoeiafval,
bekend als grofvuil. U kunt dit afval gratis naar
metaal. wit-, en bruingoed & KGA), aanvragen
de milieustraat brengen of op afspraak laten
nieuwe pas ondergrondse container of melophalen.
dingen en vragen kunt u tijdens kantooruren
Klein Gevaarlijk Afval (KGA)
bellen met NV MAR
Wegbrengen naar de milieustraat of op afspraak
Telefoon: 0180 - 451 500
laten ophalen.
Let op: alleen met afspraak wordt het
Herbruikbare goederen
afval bij u opgehaald.
Alle goederen die nog een tweede leven waard
Hieronder
u verschillende
van het Noordpolder
logo.
zijn, kunt u wegbrengen
bijziet
of op
laten halen toepassingen
Milieustraat
uitvoeringen dienen te allen tijde
gebruikt
te worden. van afval en het aandoor een van deDeze
kringloopwinkels.
Voor
het wegbrengen
Oude oliën en vetten
vragen van een pas voor de milieustraat kunt
Gebruikte olie en vetten (uit de keuken)
u terecht bij Milieustraat Noordpolder.
kunt u brengen naar het inzamelpunt op
de Kinderboerderij of naar de Milieustraat
Crezeepolder 9
Noordpolder.
3341 LA Hendrik-Ido-Ambacht
Kapotte kleine elektrische apparaten
Telefoon: 0800 - 0700 (via HVC)
Breng deze naar het inzamelpunt op
E-mail: klantenservice@hvcgroep.nl
GEMEENTEBARENDRECHT
de Kinderboerderij of naar Milieustraat
Noordpolder.
Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag van 09.00 – 16.30 uur.
Metaal en wit- en bruingoed
De milieustraat is gesloten op zon- en feestVoor het ophalen van metaal, wit- en bruingoed
dagen.
kunt een afspraak maken met de NV MAR of
breng dit naar de Milieustraat Noordpolder.
Restafval
Recyclebare goederen
Aanbieden in de groene minicontainer, in de
Voor het wegbrengen of gratis laten ophalen
ondergrondse container bij u in de buurt of
van herbruikbare spullen kunt u terecht bij:
wegbrengen naar de milieustraat.
GEMEENTEBARENDRECHT
Opnieuw & Co
Ondergrondse containers
PC Hooftstraat 12
U kunt 24 uur per dag, 7 dagen in de week uw
2985 BK Ridderkerk
afval kwijt in de ondergrondse container bij u in
Telefoon: 078 - 641 79 66
de buurt.
www.opnieuwenco.nl
- Voor de restafvalcontainer heeft u
een toegangspas nodig.
Snuffelpand
- Op www.ridderkerk.nl vindt u een
Juliana van Stolbergstraat 46
overzicht van de ondergrondse containers
2983 HK Ridderkerk
GEMEENTEBARENDRECHT
in de gemeente.
Telefoon: 0180 - 415 939 / 417 521
- In verband met lawaai verzoeken wij u de
ondergrondse container voor glas alleen te
gebruik tussen 07.00 en 21.00 uur.

Deze poster is gemaakt door:
Arie den Ouden
Wij vinden het fijn dat u als
Annemieke Punter - BAR-organsiatie/afdeling
Ruimte
Wethouder
inwoner van onze mooie
Harro de Jong - buro harro
Duurt Snoeijers ADRESSEN
- anderplan
Laura Menkveld - Mentink procesmanagement
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Voor meer informatie:
Matthijs Beke - Mentink procesmanagement
015 - 36 15 111
Gewijzigde inzameldagen restafval en GFT telefoon:
GFT Nieuwjaarsdag woensdag 1 januari wordt zaterdag 4 januari
Restafval Nieuwjaarsdag woensdag 1 januari wordt zaterdag 4 januari - Grofvuil (geen route)
E-mail:
m.beke@bureaumentink.nl Ik wens u een goed jaar toe
GFT Tweede paasdag maandag 21 april wordt zaterdag
19 april
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Restafval Tweede paasdag maandag 21 april wordt zaterdag 19 april - Snoeiafval (geen route)
Restafval Hemelvaart donderdag 29 mei wordt zaterdag 31 mei
Restafval Tweede pinksterdag maandag 9 juni wordt zaterdag 7 juni
GFT Tweede pinksterdag maandag 9 juni wordt zaterdag 7 juni - Snoeiafval (geen route)
Restafval Eerste kerstdag donderdag 25 december wordt zaterdag 27 december
GFT Tweede kerstdag vrijdag 26 december wordt zaterdag 27 december
Restafval Tweede kerstdag vrijdag 26 december wordt zaterdag 27 december
GFT Nieuwjaarsdag donderdag 1 januari 2015 wordt zaterdag 3 januari
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GFT
maandag oneven weken
dinsdag even weken
woensdag oneven weken
vrijdag oneven weken
maandag even weken
dinsdag oneven weken
woensdag even weken
donderdag oneven weken
vrijdag even weken
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Restafval
maandag even weken
dinsdag oneven weken
woensdag even weken
vrijdag even weken
maandag oneven weken
dinsdag even weken
woensdag oneven weken
donderdag even weken
vrijdag oneven weken
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In de handreiking ‘Ruimte voor ruimtelijke kwaliteit’ vindt u
aanvullende informatie en inspiratie over hoe u uw droomlocatie in
het buitengebied van IJsselmonde nog mooier kunt maken. Bezoek
hiervoor de website www.mooiijsselmonde.nl. Wij nodigen u uit!

Tegelijkertijd weten wij ook dat wij de open ruimte niet in stand
houden door alleen nieuwe ontwikkelingen tegen te houden. De
vitaliteit van het buitengebied neemt dan in de loop van de tijd
af. Dit zien wij aan de glastuinbouwbedrijven in ons gebied. Zij
hebben nauwelijks groeimogelijkheden en verliezen langzaam hun
economische perspectief. Met de Regeling ruimte voor ruimte is
het mogelijk om nieuwe ontwikkelingen toe te staan in ruil voor
het saneren van het glas en bedrijfsgebouwen. Dit is op zich mooi,
maar de vraag is alleen hoe? Het slopen van glas in ruil voor de
terugplaatsing van woningen wil immers niet direct zeggen dat het
landschap er beter van wordt.

Veel mensen dromen ervan zelf een huis te bouwen in het
buitengebied: thuiskomen in een rustige omgeving, met ruimte om
je heen. Het stedelijk gebied heeft de afgelopen decennia ﬂink aan
ons buitengebied geknabbeld. Het is dan ook niet voor niets dat wij
ons buitengebied willen beschermen tegen nieuwe ontwikkelingen.
Zomaar nieuwe woningen bouwen is daarom niet mogelijk.

Bepaal in vier stappen hoe uw locatie kan
bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van dit
unieke gebied aan de hand van deze poster en
creëer uw eigen droomlocatie!

Mooi IJsselmonde

Mooi IJsselmonde
In vier stappen naar uw droomhuis
& meer kwaliteit in het buitengebied
RIDDERKERK

RIJSOORD

BARENDRECHT
WAALBOS
SANDELINGEN-AMBACHT

In welk landschapstype
bevindt
Uw locatie ZICH?
HENDRIK-IDO-AMBACHT

STAP 1

WAALBOS

HEERJANSDAM

SANDELINGEN-AMBACHT

WAALBOS

SANDELINGEN-AMBACHT

Open Polder

DEVELBOS

Dijkenlandschap

DEVELBOS

Bepaal met behulp van deze kaart het antwoord. Aan de hand
van hiervan gaat u aan de achterzijde van deze poster verder
met het invullen van uw droomplek.

WAALBOS
SANDELINGEN-AMBACHT

DEVELBOS

DEVELBOS

DEVELBOS

WAALBOS
SANDELINGEN-AMBACHT

ZWIJNDRECHT

STAP 2

WELKE BEBOUWINGSVORM Past
bij HET landschapstype?
Aan de hand van het landschapstype kunt u zien welke
bebouwingsvorm bij het landschap past waarin uw locatie
zich bevindt.

Elk landschapstype (zie voorzijde poster) vraagt om
haar eigen bebouwingsvorm. Een bebouwingsvorm
bestaat uit het geheel van gebouwen en beplanting.
Bebouwingsvormen in de polder hebben een ander
karakter dan bebouwingsvormen langs de dijk.
Om die reden heeft iedere bebouwingsvorm zijn
eigen spelregels. In de ‘Handreiking ruimte voor
ruimtelijke kwaliteit’ vindt u alle bebouwingsvormen
met hun spelregels, passend bij het landschap
waarin uw locatie zich bevindt. Wilt u een locatie
ontwikkelen? Dan bepaalt u in deze stap welke
bebouwingsvorm passend is op uw plek.

SchipperDouwesArchitectuur

BURO II & ARCHI+I

Voorbeeld: oeverschuur

Voorbeeld: schuurwoning

Voorbeeld: polderboerderij

STAP 3
WELKE BOUWSTENEN voor de
bebouwing KIEST U?

Voorbeeld: kapschuur

polder

dijk

Uw tuin maakt het geheel helemaal af. Uiteraard
bent u vrij om uw erf in te richten zoals u dat
wenst. Maar zou het niet mooi zijn als uw
tuin en uw woning het omringende landschap
nog beter tot hun recht laten komen? Gebruik
daarom karakteristieke, tuinachtige beplanting
aan de voorzijde van uw erf zoals beukenhagen,
fruitbomen, leilindes of een solitaire kastanjeboom.
Aan de achterzijde zorgt landschappelijke
beplanting voor een goede inpassing.
Deze streekeigen beplanting bestaat uit bekende
inheemse soorten zoals elzen, wilgen, populieren
en riet. De handreiking geeft u tal van ideëen en
voorbeelden voor de inrichting van uw erf.

2by4 Architects

BKVV Architecten

coulisse

oeverzone

Selecteer bouwstenen die passen bij de bebouwngsvorm en
bepaal zelf de stijl en sfeer van de architectuur.

Iedere bebouwingsvorm bestaat uit één of meer
bouwstenen voor de bebouwing. In de handreiking
is per bebouwingsvorm aangegeven uit welke
bouwstenen u kunt kiezen. De stijl en de sfeer van
deze bebouwing is afhankelijk van uw smaak.
U bepaalt zelf of de architectuur meer nostalgisch
of juist modern is. In de handreiking vindt u ook
tal van inspirerende voorbeelden voor hoofd- en
bijgebouwen.

STAP 4

Voorbeeld: dijkwoning

HOE BEPLANT U
UW NIEUWE erf?
Maak het geheel af met beplanting waarmee u recht doet aan
het omringende landschap.
Voorbeeld: solitaire bomen
Voorbeeld: strook of veld van riet

Voorbeeld: halfopen elzensingel

Voorbeeld: laagstam fruitbomen

Voorbeeld: leilindes

Voorbeeld: wilgenrij in slootrand

kijk voor meer inspiratie op:

Voorbeeld: dijkwoning met een haag langs de dijk en een halfopen
scherm van elzen aan de zijde van de polder

www.mooiijsselmonde.nl

