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Dionysios Sofronas kreeg de cheque overhandigd door wethouder Marten Japenga. 

Duurzaamheidsprijs voor tuincoach Aardoom 
Dionysios Sofronas van Aard
oom Hoveniers is de winnaar 
van de Duurzaamheidsprijs 
2021. Hij won met het project 
Tuincoach. 

De prijs werd vorige week uit
gereikt in theater Het Kruispunt 
in Barendrecht, tijdens de op
names van de tweede editie van 
BAR-talk. Het doel van de Duur-

zaamheidsprijs is om bekendheid 
te geven aan lokale initiatieven 
van inwoners en organisaties 
die bijdragen aan een duurzame 
samenleving. Er waren acht in
zendingen. 

Aardoom Hoveniers kreeg een 
cheque ter waarde van 2.500 
euro. De hovenier bedacht een 
tuincoach die kan helpen bij het 
verduurzamen van een tuin of 

terrein. De hovenier merkt dat 
er veel over duurzaamheid wordt 
gepraat, maar dat veel tuin - en 
terreineigenaren moeite hebben 
om te gaan met wateroverlast en 
het vergroten van de biodiversiteit 
(variatie in de natuur). 

Gratis adviezen• 
Hoe vergroen je zonder veel on
derhoud? Wat is de juiste boom 

om te planten? Welke struiken 
trekken bijen en vlinders aan? 
Een gratis tuincoach moet dit 
soort vragen wegnemen. Met 
het gewonnen geld kan Aardoom 
de eerste· veertig gratis adviezen 
geven. Zo zorgt het hovenie.rs
project voor meer groen in de 
buitenruimte. Dit draagt bij aan 
betere opvang van water, minder 
hittestress in de zomer, verkoe-

Asielschip naar haven van Ridderkerk 
De gemeente Ridderkerk werkt 
mee aan de komst van een pas

sagierschip voor asielzoekers 

naar de haven van Ridderkerk. 
Het college van burgemeester 

· en wethouders heeft dat dins-
dag besloten.

Op het schip kan het COA aan
maximaal zeventig asielzoekers
opvang bieden tot uiterlijk 1 fe
bruari 2022.

Geschikt
Het schip krijgt een ligplaats aan
de passantensteiger voor de bin-

nenvaart in de haven van Ridder
kerk, waar onder meer het contai
nertransferium en de jachthaven 
zijn gevestigd. Deze locatie is na 
onderzoek geschikt bevonden. 

Eerder vielen twee andere loca
ties af: de kade van de Boelewerf 
in Bolnes (te dicht bij de vaar
route) en de haven bij De Schans 
(wegens bedrijfsactiviteiten). De 
gemeenteraad, belanghebben
den in de directe omgeving van 
de haven en de wijkoverleggen 
Drievliet/Het Zand, Slikkerveer 
en Centrum zijn door het college 
geïnformeerd. 

De gemeente vindt persoonlijk 
contact met belanghebbenden 
over dit onderwerp belangrijk. 
Daarom wordt de mogelijkheid 
geboden voor gesprek in de vorm 
van een inloop, verspreid over 
enkele dagdelen. De bijzonderhe
den hierover worden binnenkort 
bekendgemaakt.. Ook wordt een 
beheercommissie ingesteld waarin 
de belanghebbenden uit de directe 
omgeving zitting hebben. 

Achtergrond 
Door de ontwikkelingen in Af
ghanistan is er een verhoogde 

instroom van asielzoekers in ons 
land. Het Centraal Orgaan Op
vang Asielzoekers (COA) heeft 
een tekort aan opvangplaatsen. 
De asielzoekerscentra (AZC's) zit
ten overvol, door de verhoogde 
instroom in combinatie met de 
krapte op de woningmarkt. 

De gemeente Rotterdam en en
kele andere gemeenten in de regio 
willen rivierschepen inzetten als 
tijdelijke opvanglocatie. Andere 
gemeenten aan de rivier, waaron
der Ridderkerk, is gevraagd zich 
bij dit initiatief aan te sluiten om 
het COA te ontlasten. 

ling en betere leefom�tandigheden 
voor vlinders, bijen en vogels. 

De jury bestond uit leden van 
Duurzaamheidskring Ridderkerk. 
Zij prezen de hovenier: "Dit be
drijf mag dan al meer dan 200 
jaar in het vak zitten, ze gaan mee 
met de tijd. Het waren allemaal 
kwalitatief goede inzendingen. 
Er worden in Ridderkerk mooie 
initiatieven opgepakt:' 
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■ Verhuist u naar of
binnen Ridderkerk? Laat
het ons weten. Geef uw
verhuizing online door via
www.ridderkerk.nl/
verhuizen.

■ Alles over de coronamaat
regelen leest u op
www.rijksoverheid.nl en
www.rijnmondveilig.nl.
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