Verslag Ontmoeting 2
Op donderdagavond 29 april kwamen bewoners en ondernemers bijeen in de tweede digitale Ontmoeting voor
de omgevingsvisie van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Tijdens de bijeenkomst praatten de inwoners mee
over de toekomst van de gemeente aan de hand van een aantal thema’s. Deze input wordt gebruikt om de
omgevingsvisie voor Ambacht te maken.
Avondvoorzitter Sanne van Dijken opende de avond met een inleiding over de avond waarin ook een aantal
spelregels voor een digitale bijeenkomst zijn gedeeld. Wethouder Ralph Lafleur heette iedere deelnemer welkom en stipte kort aan waar het deze avond over zou gaan. Daarna volgde een algemene uitleg over de Omgevingswet en de rol van omgevingsvisie door Sanne.
De enthousiaste spreker deze avond was Marc Rotmans. Hij nam de deelnemers mee vanuit zijn rol als ondernemer in Ambacht. Hij vertelde kort wat klimaatadaptatie inhoudt en liet de deelnemers kennismaken met
verschillende klimaatadaptieve maatregelen, zoals het aanleggen van een groen dak.
Na deze inleiding was het tijd voor de deelnemers om aan de slag te gaan. Op plenaire wijze hebben we alle
zes de thema’s behandeld: wonen en vrije tijd, Ambacht en ondernemen, Typisch Ambacht, gezond en veilig
leven, omgaan met klimaatverandering of groen en blauw. Wat voor type woningen willen we over 20 jaar? Hoe
zien wij de toekomst van het ondernemerschap in de gemeente? Hoe gaan we nu en in de toekomst om met
onze cultuur en erfgoed? Hoe zorgen we ervoor dat we ook straks nog voldoende omgevingskwaliteit hebben in
Ambacht? En hoe zorgen we samen dat we aan een klimaatadaptieve gemeente werken? Deze en vele andere
vragen stonden centraal tijdens deze avond. Deze inbreng wordt gebruikt door de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht om de omgevingsvisie op te stellen. Hieronder volgt een verslag van de belangrijkste punten die op tafel
zijn gekomen, gesorteerd per thema.

Hoe ziet u Ambacht over 20 jaar?
•

•

Een deelnemer gaf ‘ondernemend recreatief’ aan: dat inwoners in hun
vrije tijd echt kunnen genieten van het dorp en dat de openbare ruimte
zich daarvoor leent en daartoe uitnodigt. Meer beweegmogelijkheden
in de openbare ruimte.
Leefgroepen van verschillende leeftijden stimuleren waarmee je samen
kunt recreëren. Dat kan wijkgericht. Mensen leren elkaar beter kennen,
en dat zorgt voor meer sociale cohesie. En dat helpt weer om allerlei
problemen te voorkomen.

Wonen en vrije tijd

Zijn er voldoende woningen voor álle doelgroepen in onze gemeente? En wat voor
woningtypen zijn er over 10/20 jaar dan nodig?
• Er is volgens de deelnemers een tekort aan appartementen voor jongeren, ouderen
en empty nesters. Dat zie je aan de grote belangstelling voor het nieuwe plan in het
centrum. Een deelnemer gaf aan dat het onbekend is of iedereen blij wordt van
appartementen, waar veel door VVE’s geregeld wordt. Maar er lijkt toch veel
behoefte aan, ook als ze in het hogere segment zitten.
• Bouw ook voor ‘empty-nesters’: mensen waarvan de kinderen al uit huis zijn, wonen nu
vaak in wat grotere huizen (met veel grond). Dat is volgens een deelnemer “ouderwets wonen”. Als ze wat kleiner willen gaan wonen (appartementen of bungalows) en op diezelfde grond meer woningen geplaatst kunnen
worden, ontstaat er ruimte voor andere doorstromers. Dat effect werkt door op de hele woningmarkt. Helaas
zijn bepaalde type woningen en prijsklassen niet voldoende beschikbaar om die doorstroom op gang te brengen.
Welke uitdagingen ziet u in de toekomst voor onze maatschappelijke en sociale voorzieningen?
• Volgens de deelnemers zijn er over het algemeen voldoende voorzieningen: al veel diversiteit in het bestaande
aanbod en in ontwikkeling, bijvoorbeeld bij Hoogambacht.
• In de toekomst:
o moeten we in de gemeente wellicht meer sociale voorzieningen hebben, zoals ontmoetingsplekken voor
verschillende generaties
o moeten ontmoetingsplekken en bijvoorbeeld onderwijs echt een plek in de wijk krijgen. Hier moet de
locatie zich voor lenen en uitnodigend voor zijn

•

o moet de openbare ruimte geschikt voor mensen met weinig energie zoals ouderen en gehandicapten
o moet de omgeving zich lenen tot bewegen en sport, om onze gezondheidscrisis tegen te gaan. Dit is nu nog
te beperkt
Ambachtszoom is nu in ontwikkeling voor bedrijvigheid, maar die omgeving kan ook interessant zijn voor inwoners, om te wandelen en voor ontmoetingen. Groen en water trekt mensen aan. Het toevoegen van wat kleinschalige horeca voor ondernemers zou dit een boost kunnen geven. Er zijn misschien wel bewuste acties nodig
om mensen naar Ambachtsezoom te krijgen. Wellicht kan één van de gebouwen een sociaal-culturele functie
krijgen.

Ambacht en ondernemen

Hoe kijkt u naar het ondernemerschap in Ambacht? Welke kansen of uitdagingen komen
er op ons af?
• Iedereen werkt thuis en de verwachting is dat dat in de toekomst deels zo blijft.
Faciliteer dit door op fietsafstand centrale ontmoetings-/werkplekken te realiseren
zodat inwoners de mogelijkheid hebben om samen te (net)werken. Deze plek kun je
multifunctioneel insteken voor andere doelgroepen in de avond/het weekend
(bijvoorbeeld de bridgeclub).
• Jongeren trekken naar grote steden voor winkels en restaurants, omdat het hier minder
hip is. Dat is een uitdaging voor ondernemers.
• De kracht van Ambacht is ook samen zorgen dat het dorp aantrekkelijk blijft. Als je lokale ondersteuners steunt
in plaats van alles online bestellen, kunnen er meer ondernemers komen en worden de winkelgebieden aantrekkelijker. We kunnen als inwoners klagen dat er geen aantrekkelijke winkels zijn, maar het moet van twee
kanten komen.
• Deelnemers vinden dat we kleinschalige festivals moeten toestaan en daar de horeca bij betrekken (bijvoorbeeld de uitbreiding van terrassen). Als je lokaal zorgt voor evenementen, dan houden we de gemeente ook
aantrekkelijk en gezellig en is het goed voor de lokale ondernemingen.

Typisch Ambacht

Welke plekken in onze gemeente zijn voor jou uniek en heilig?
• De oude delen in Ambacht worden erg gewaardeerd. Hier oogt het knusser en zijn
verschillende bouwstijlen door elkaar te vinden. Ook het Sandelingenpark, het
Sophiapark en de Schoof zijn plekken waar de deelnemers graag komen.
• Ook het Waaltje is benoemd, echter:
o worden de plekken rondom het Waaltje steeds meer dicht gebouwd. De wens is dat
niet alle grond privédomein wordt, maar dat het ook toegankelijk blijft voor iedereen.
o moeten we het netjes houden, hierop moeten we handhaven.
• Hoe kunnen we Ambacht tot 2040 verder laten groeien zonder dat we het dorpse gevoel verliezen? Hoe gaan we
om met de snelle groei?
• De bouwstijl is Ambacht-eigen, dit past goed bij het dorp. Oude en nieuwe gedeelte vloeien mooi in elkaar
over. Er is verder niet veel ruimte meer om te groeien.
• Het dorpsgevoel is ondanks uitbreiding (de Volgerlanden) in het oude Ambacht bewaard gebleven. Maar we
moeten oppassen dat oude elementen niet te veel weg gaan vallen.
• In De Volgerlanden is het dorpse gevoel volgens de deelnemers anders dan in het oude dorp, maar de mensen
die daar wonen, vinden het daar wel dorps en prettig. De Volgerlanden is zoveel dichter op elkaar gebouwd dan
oude deel.
• Om het dorpse gevoel te behouden is er ook een wens dat de gemeente (sociale) initiatieven, verenigingen en
evenementen meer wil stimuleren en faciliteren.

Gezond en veilig leven

Inclusiviteit: hoe kunnen we er in de toekomst voor zorgen dat iedereen die dat wil,
zo goed mogelijk mee kan doen in de buurt?
• In de toekomst moeten we volgens de deelnemers waken over de toegankelijkheid
van de infrastructuur (wandel- en fietspaden waarbij mogelijk de auto te gast is).
• Laagdrempeligheid zit hem in het aanbod (frequentie) en in de accommodatie.
Voelt iedereen zich daar goed? Of zijn er drempels die voorkomen dat ergens
naartoe wordt gegaan?
• Er worden activiteiten georganiseerd bijvoorbeeld voor kinderen met een anderstalige achtergrond en die zie
je daar dan niet. Wellicht omdat het te lastig voor hen is om zich (online) in te schrijven. Wellicht om andere
redenen. Dat is lastig.
• Voor betrokken willen zijn als participant: Onder de Omgevingswet kan de burger overal in participeren. Als je
het belangrijk vindt wat er in de gemeente gebeurt, moet je daar in ieder geval aan meedoen. Maar veel mensen kunnen het niet opbrengen om te participeren om verschillende redenen. Wel erg jammer dat je die niet
bereikt.

•

Rekening houden met toegang voor gehandicapten om mee te participeren is ook inclusiviteit. Het VN-verdrag
voor gehandicapten is in 2016 door Nederland ondertekend en moet goed in omgevingsvisie verankerd worden.
Is belangrijk als het gaat om inclusiviteit.

Is er op dit moment veel overlast (o.a. geluid, geur, afval) in uw buurt? En waar moeten we rekening mee houden
in de toekomst?
• Vanuit de deelnemers is er een wisselende mening over deze vraag. Dit is erg afhankelijk van de plek waar je
woont in de gemeente.
• Op de Achterambachtseweg wordt heel veel gewandeld en gefietst, maar dat is op sommige momenten best gevaarlijk. Er wordt geregeld 60 km/h gereden. Daar moet bescherming voor voetgangers en fietsers aangebracht,
wellicht door obstakels om het verkeer af te remmen.
• Plekken waar ook door snelheid onveilige situaties ontstaan: kruising Weteringsingel/Reeweg, Graaf Willenlaan,
Laan van Welhorst en Antoniuslaan. Op doorgaande wegen in Ambacht zie je snel conflict tussen auto en fietser/voetgangers.
• Geluid: snelwegen en eerder ook vliegverkeer hoor je overal en altijd. Misschien zou het plaatsen van een geluidswal helpen.

Omgaan met Klimaatverandering

Welke klimaatmaatregelen vindt u passen bij onze gemeente? En wat mogen we daar straks
van zien in onze omgeving?
• Hiervoor zijn verschillende opties benoemd
o Energie: zonnepanelen en oudere woningen isoleren
o Waterberging: vergroenen van tuinen, groendaken, open bestrating en wadi’s
(plekken waar je tijdelijk water opvangt).
o Hittestress voorkomen: verneveling via fonteinen. Verneveling maakt de
temperatuur stabieler en vangt ook fijnstof af.
o Afvalvrije wijken en meer recyclen: ontmoedigen van het gebruik van plastic op bijvoorbeeld scholen:
drinkpakjes, plastic zakjes en goedkoop speelgoed. Als dit niet haalbaar is dan moeten we in ieder geval
meer plasticcontainers om goed te kunnen scheiden.

Groen en blauw

Hoe beleeft u het groen en water in de gemeente? Wat zou er in de toekomst nog kunnen
worden verbeterd aan mogelijkheden, functies en kwaliteiten?
• Er zijn volgens een deelnemer kansen aan de Noord: bij de watertaxi kan het nog wel
iets leuker gemaakt worden.
• Water om te varen en spelen: op de Noord mag je niet komen en de sloot is te klein.
Het zou leuk zijn als er wat meer grotere wateren zijn, naast het Waaltje. De sloten
verbreden zou een optie kunnen zijn volgens een deelnemer.
• Het zou volgens enkele deelnemers van toegevoegde waarde zijn om deze plekken te
combineren met horeca, hier liggen nog voldoende kansen.
• We moeten in de gemeente meer groen toevoegen, ook als dit ten koste gaat van bijvoorbeeld parkeerplaatsen,
sportvoorzieningen of woningbouw.
• Iedere deelnemer is het hiermee oneens, het is volgens hen wel belangrijk dat het huidige groen in ieder geval
groen blijft. Maar meer groen hoeft volgens de deelnemers niet ten koste te gaan van iets anders. Maar als dit
het gevolg is dan zouden we wijkgericht moeten kijken of parkeerplaatsen geschrapt kunnen worden (minder
auto’s nodig als gevolg van de Coronacrisis?) of woningbouwprojecten kunnen heroverwegen.
We kijken terug op een geslaagde tweede Ontmoeting. Wij bedanken wethouder Ralph Lafleur en Marc Rotmans
voor hun bijdrage. Tenslotte bedankt aan alle aanwezigen voor hun digitale deelname.

