Verslag Actieweek
Hieronder volgt een puntsgewijze amenvatting van de input die is gegeven in de Wijkprikker.

Trots op ...
•
•
•
•
•
•
•

Ondanks de nabijheid van Rotterdam heeft Ambacht een rustig en veilig dorps karakter, waar toch alles te vinden is wat er nodig is.
Het mooie en kindvriendelijke groen en het behouden van groene ruimten in de Volgerlanden.
De gebruikskwaliteit van het water, voornamelijk aan en op ’t Waaltje.
De verschillende mogelijkheden van recreatie: de polders, de parken, het theater en het zwembad.
Voldoende aanbod voorzieningen voor jong en oud: sport en spel, plekken voor ontmoeting.
Het verzorgde en georganiseerde karakter van de wegen, straten, winkelcentra en leefomgeving.
De schaarse cultuurhistorische en archeologische plekjes.

Ter verbetering ...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verkeersveiligheid vergroten: o.a. verkeersstromen scheiden, autoluwe plekken en veilige oversteekplekken al
dan niet gefaciliteerd door een stoplicht
Parkeerproblematiek aanpakken: zowel voor autoverkeer in de wijken als stallingsplekken voor vrachtverkeer.
Geluidsoverlast omgevingslawaai (o.a. A16), mogelijkheden voor een geluidswal bekijken
Tegengaan van de toekomstige milieuvervuiling nabij Ambachtsezoom o.a. door aantrekking verkeer
Afvalinzameling en zwerfafval beter faciliteren
Ontmoeten aanmoedigen: faciliteren van ontmoetingsplekken in de buitenruimte en wijkcentra
Kwalitatieve wandelroutes faciliteren langs de Waal
Meer ruimte voor loslopende honden
Meer levensbestendige woningen
Weerstand grote duurzaamheidsingrepen
Faciliteren in opfleuring woonwijken
Faciliteren tegengaan verpaupering in nieuwbouwwijken
Aandacht voor de plaatselijke verwaarlozing in oud-Ambacht i.p.v. overmatige focus op Volgerlanden
Meer aandacht voor (oudere) jongeren: meer horeca en hangplekken toestaan en faciliteren
Meer kwalitatieve en veilige speel- en sportfaciliteiten, welke gelijkmatiger verdeeld zijn in de buitenruimte,
denk hierbij aan natuurvriendelijke alternatieven
Investeer in groen en biodiversiteit: bomen, struiken en veel bloemen. Zowel in woonbuurten als in parken en
bedrijventerreinen
Waterkwaliteit verbeteren van de wateren: o.a. recreatieplas Sandelingen en het Waaltje (tegen legionella en
blauwalg)
Klimaatmaatregelen faciliteren, o.a. financieren van regentonnen voor geïnteresseerden
Meer samenwerking met omliggende gemeenten (bijv. een fusie met Zwijndrecht)

Prikker
Woongebieden
Wijk Centrum
• Wonen: doortrekken van de renovatie van de Kerkstraat (Waalvisie), beter lokaal faciliteren in parkeervoorzieningen, kansen met omliggende dorpen benutten
• Veiligheid: verkeersveiligheid vergroten door lagere snelheden te hanteren en éénrichtingsstraten aanwijzen,
toegankelijkheid voor wandelaars en fietsers vergroten door verkeersscheiding
• Groen: biodiversiteit stimuleren, natuurinclusief bouwen de norm laten zijn en stroken langs wegen en paden
vergroenen
• Milieu, water en bodem: beter faciliteren in afvalscheiding, zwerfvuil en biodiversiteit in sloten
• Sport en spel: toevoegen van speelmogelijkheden en -plekken in de woongebieden en nabij scholen (voorbeeld: De Brink transformeren als speel- en sportplek, wordt regelmatig gebruikt sinds corona)

Wijk Krommeweg
• Wonen: faciliteren in betaalbare woningen voor iedereen
• Veiligheid: toegankelijkheid en verkeersveiligheid vergroten door veilige oversteekplekken, drempels in de
• woongebieden en wandelplekken aan te leggen
• Milieu, water en bodem: zwerfafval initiatieven het leven in roepen (middels wijkteams) en beter faciliteren in
afvalscheiding en hemelwaterafvoer. Ook geluidreducerende maatregelen nemen.
• Groen: meer kwalitatief groen in de woonwijk en het aanwezige groen beter onderhouden (collectief)
• Sport en spel: meer levendigheid creëren door toevoegen speelvoorzieningen voor oudere kinderen
• Voorzieningen: wildparkeren van fietsen tegengaan bij winkellint (overdekte stalling)
• Samenleving: rekening houden met digitalisering en inclusiviteit
• Energie en klimaat: de huidige woningmarkt zorgt ervoor dat er weinig ruimte overblijft voor o.a. isolatie. Hier
moet de gemeente een extra potje voor vrijmaken.
Wijk Volgerlanden
• Wonen: betaalbare woningen voor starters en ouderen, onderhoud van waterkanten en stoppen met het verlenen van vergunningen voor ‘lelijke’ dakopbouwen.
• Veiligheid: verkeersveiligheid vergroten op de hoofdwegen (kruising de Laan van Welhorst en Jacobusweg) door
het toevoegen van verkeerslichten. Er wordt te hard gereden, ook tijdens de lente en zomer wanneer er weer
motoren rijden. Bij de uitbreiding van de Vier Dorpjes zal hier extra aandacht voor moeten zijn.
• Milieu, water en bodem: afvalscheiding vergt veel eigen initiatief, neem Zwijndrecht als voorbeeld met het
faciliteren van afvalscheidingsbakken. Ook het faciliteren van voldoende vuilnisbakken voor hondenpoep nabij
grasveldjes.
• Groen: vergroten handhaving op hondenbezitters en het vergroten van het aantal bomen en (weide)bloemen
• Energie en klimaat: in deze wijk geen windmolens en zonneparken gewenst en mogelijkheden voor kleinere
initiatieven bekijken
• Sport en spel: ontbreken van kwalitatieve groene speelvoorzieningen voor (kleinere) kinderen. Ook groeit de
jeugd snel op waardoor de overlast alleen maar groter zal worden. Er moeten duurzame oplossingen komen
voor dit probleem.
• Voorzieningen: faciliteren in de parkeerproblematiek en behouden van de wandelroute van de Perenlaan
• Samenleving: handhaven op geluidsoverlast van jongeren

Polder Sandelingen-Ambacht
•
•

•
•
•
•

Een zeer gewaardeerde groene aanvulling van het dorp met een leuk strandje.
Meer (natuurlijke) elementen toevoegen in het park:
o
meer hoogteverschillen met bomen
o
een voedselbos
o
meer sportieve uitdaging creëren, zoals een beachvolleybalveld bij het strandje en een 400m trim
baan ter plaatse van de ijsbaan
o
concretere wandelroutes (vergelijkbaar met de hardlooproutes door Ambacht)
Paden in het park verbeteren: fietspaden verbreden en schelpenpaden verhogen zodat deze minder snel onder
water liggen
Zorgen dat de “natuur”, uitlaatroutes en recreatie goed en duidelijk gescheiden blijven in het park, zodat deze
elkaar niet in de weg zitten
Het vergroten van de biodiversiteit en het verkleinen van geluidsoverlast door het aanleggen van een Greenwall
tussen de A16 en het Sandelingenpark.
Verkeersveiligheid vergroten bij de Achterambachtseweg richting het Palmhoevepad door een wandelstrook aan
te leggen en de snelheid ter plaatse te verlagen. Er maken veel mensen gebruik van deze route.

Centrum
•
•
•
•
•
•

Het toevoegen van meerdere leuke terrasjes bij de centra, het is nu erg gefragmenteerd.
Meer ruimte voor JOP’s, speel- en sportfaciliteiten in de openbare ruimte.
Hoewel de gemeente op enkele plekken de veiligheid van fietsers probeert te waarborgen, zijn er verschillende
plekken nabij het centrum waar aandacht hiervoor mag zijn.
Scholen met een groen schoolplein zou beloond moeten worden.
Verduurzaming vergroten, bijvoorbeeld vergroening en energieopwekking.
Laat iedere Ambachter zelf bepalen wanneer zij recreëren. Hiermee wordt onder andere de zondagsopening
van het gloednieuwe binnenzwembad bedoelt.

Groene omgeving
•
•
•
•

Groen behouden zoals het is, geen bomen kappen als daar geen noodzaak voor is.
Meer bermbloemen voor opfleuring van de gemeente.
Nestkasten ophangen rondom gazons en sportvelden, dit is goed voor de vogels in de gemeente.
Ontwikkeling: in Coronatijd wandelen mensen vaker en langer. De toegankelijkheid faciliteren van gemeentelijk
groen: tekort aan bankjes in parken (zowel Baxpark als Sandelingenpark) en veiligheid van voetgangers waarborgen bij groen aan de randen van de gemeente (Sandelingenpark).

Bedrijventerreinen
•
•
•
•

Toegangswegen van Ambacht (entreegebieden) meer voorzien van groen.
De verkeerssituatie bij bedrijventerrein aan de Veersedijk is na de laatste renovatie sterk verbeterd (o.a.
éénrichtingsverkeer). Echter wordt er niet goed gehandhaafd op deze maatregel ter plaatse, wat ten koste gaat
van de verkeersveiligheid.
Duurzame energie (zoals zonneparken) faciliteren aan de randen van de gemeenten, zoals bij de bedrijventerreinen. Dit moet wegblijven nabij woongebieden.
In de wijk Krommeweg (achter de Ambachtse Zoom) is er veel last van geluidshinder door de kap van bomen
om het bedrijvenpark te kunnen realiseren. Er moeten geluid- en fijnstofreducerende voorzieningen getroffen
worden bij dit toekomstige bedrijvenpark.

Transformatiegebied
•
•

Bij de transformatie rekening houden met de aanlegplaatsen voor binnenvaartschepen.
Uitkijktoren creëren op de Veersedijk om de mogelijkheden voor de Sophiapolder te vergroten.

