Verslag Ontmoeting 1
Op dinsdagavond 20 april kwamen bewoners en ondernemers bijeen in de eerste 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 Laura Neijenhuis 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 Laura.
De enthousiaste spreker deze avond was Linda Zuijderwijk. Zij nam de deelnemers mee vanuit haar rol als
socioloog, onderzoeker en adviseur in de beleving van de openbare ruimte. Zij liet de deelnemers nadenken
over het verschil in de beleving van straten, pleinen en parken tussen bewoners.
Na dit plenaire deel was het tijd voor de deelnemers om aan de slag te gaan. Zij schoven digitaal aan bij twee
van de zes thema’s: 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.

Wonen en vrije tijd

Aan de deelnemers zijn de volgende vragen gesteld: welke onderwerpen binnen
dit thema vind je belangrijk? Wat vind je hier goed aan en wat kan er beter?
•

•

•

•

•
•
•

Volgens de deelnemers zijn er te weinig toegankelijke woningen voor starters en
senioren. Het bouwen van (kleinere) 3-kamerwoningen of appartementen zou
volgens enkelen bijdragen aan de doorstroming van senioren waardoor er een
gezondere doorloop van woningen zou zijn. Als mogelijke ontwikkellocatie is de
schoollocatie naast de Shell (Weteringsingel) toegewezen.
Echter is benoemd dat bij het toestaan van hoogbouw de angst ontstaat om het dorpse karakter te verliezen.
We moeten er in ieder geval voor waken dat we de authentieke stukken van Ambacht behouden, denkend aan
de Vrouwgelenweg, Kerkstraat, Dorpsstraat en de Oranjebuurt. Ook moeten we waken voor onze natuur en
groene stukken in de gemeente, dit moet niet verder terugdringen.
De structuur van het wegennet voor autoverkeer voldoet aan de wensen volgens de deelnemers, zolang we er
niet veel ontwikkellocaties bij krijgen. Echter ontbreken er fietspaden/stroken op veel (doorgaande) wegen.
Ook is het openbaar vervoer matig genoemd door een deelnemer, niet iedere plek in de gemeente is goed en
gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer.
Over de ontmoetingsplekken en recreatiemogelijkheden in de gemeente zijn de meningen verdeeld. Enerzijds
lovende woorden over onder andere het Waaltje, de Sophiapolder, de parken en de zomerparkdag. Anderzijds
is er ook een hoop te verbeteren: er is wel veel groen, maar er zijn geen échte ontmoetingsplaatsen voor de
verschillende doelgroepen. Voor de jeugd is specifiek benoemd dat er een sociaal honk en/of uitgaansgelegenheid ontbreekt. Voor de kleinere kinderen (en hun ouders) is meegegeven dat de speeltuinen in het ‘oude’ Ambacht zijn verouderd en dus minder aantrekkelijk zijn voor gebruik. De gemeente moet volgens de deelnemers
in gesprek gaan met jeugdwerkers en hen ook activiteiten aanbieden.
Op dit moment zijn er veel beperkingen in de regelgeving bij het organiseren van evenementen, deelnemers
geven aan dat het prettig zou zijn als dit versoepeld wordt.
Op dit zijn de sportmogelijkheden in de gemeente voldoende, maar hebben in het Baxpark ook geen ruimte
om uit te breiden zonder dat dit ten koste gaat van het groen. Volgens de deelnemers moet de gemeente alert
blijven op het behoud en mogelijke uitbreiding als de gemeente in de toekomst groeit.
Leegstand neemt steeds meer toe, wat resulteert in volledig vertrek van bepaalde sectoren, zoals banken. Dit
komt volgens de deelnemers door de te hoge huurprijzen van winkelruimtes en een lange huurtermijn (per 5
jaar). Dit resulteert in een sfeerloos centrum, hoe komen we uit deze neerwaartse spiraal?

•
•

Het gemis aan sfeer komt volgens de deelnemers ook doordat er een horeca- en uitgaansplein mist in het centrum en er te weinig horeca is bij de parken. Dit zou goed zijn voor de levendigheid en vermaak voor de jeugd.
In de toekomst moeten we er volgens de deelnemers voor waken dat de supermarkten en huisartsen in de
gemeente goed verspreid in de verschillende kleinere winkelcentra aanwezig blijven, met name om ouderen
zelfstandig te houden. Ook is er een tekort aan huisartsen opgemerkt en de wens dat er dichter bij een huisartsenpost moet komen (bijvoorbeeld bij de Zeester).

Ambacht en ondernemen
•

•
•

•
•
•

Eén van de deelnemers is zzp’er en geeft aan dat het ondernemersklimaat prima is.
Er is voldoende betrokkenheid van netwerkorganisaties. Anderen hebben weinig beeld
bij het ondernemerschap in Ambacht omdat zij te kort werkzaam zijn of geen
ondernemer in de gemeente zijn.
Volgens de deelnemers is er in Ambacht een tekort aan techneuten en de technische
scholing die hierbij hoort. Dit komt door de afname van ROC’s (regionale opleidingscentra), wat ook in Ambacht
is te merken. Naast het tekort aan technische scholing is er ook een tekort aan scholing voor de zorg.
De huidige Coronacrisis heeft weinig invloed op de sectoren van de aanwezige deelnemers. Zij realiseren zich
wel dat de horecaondernemers en winkeleigenaren in de gemeente het zwaar hebben in deze tijd. Zij zullen
mogelijk (lokaal) geholpen moeten worden in de toekomst om het hoofd boven water te houden. Echter zijn
de deelnemers unaniem niet bereid om meer gemeentelijke belasting te gaan betalen om dit te realiseren.
Er werken meer mensen thuis in deze tijd, maar waarschijnlijk ook in de toekomst. Dit heeft invloed op de
openbare ruimte. Een deelnemer heeft aangegeven dat er meer wordt en zal worden gewandeld, de gemeente
moet hierop inspelen door meer en kwalitatief betere wandelroutes te faciliteren.
Een deelnemer geeft aan dat het vanuit de VAO gemakkelijker is geworden om in deze tijd in contact te komen
met de gemeente, dit zou na deze crisis behouden moeten worden. Het faciliteren en ontzorgen vanuit de
gemeente is meermalen benoemd. Het hebben van zo min mogelijk regels is een pré.
Als (inwoners van de) gemeente moeten we ons meer gaan focussen op lokale producten in plaats van massale
import. Op welke manier de gemeente dit kan faciliteren is de vraag.

Typisch Ambacht
•
•

•
•

•
•

•

Wat Ambacht volgens de deelnemers uniek maakt, is de hechte gemeenschap, de
zondagsrust en het sociale en dorpse karakter ondanks dat de gemeente de
afgelopen jaren fors gegroeid is en tussen de grote steden ligt.
De “heilige” plekjes in Ambacht zijn volgens de deelnemers het Perenlaantje, de
groene gebieden en de karakteristieke gebouwen in de gemeente (o.a. aan de
Vrouwgelenweg). De Oude Haven is qua plek nog intact, maar het zou volgens een
deelnemer een aanwinst zijn om de echte Oude Haven weer in zijn oude staat terug te brengen.
De deelnemers geven aan dat Ambacht nog wel dorps is, doordat de Volgerlanden door enkelen wordt gezien als
een “nieuw dorp binnen Ambacht”. Hoewel de Volgerlanden steeds stedelijker wordt, geeft een deelnemer aan
dat het nog steeds wel als dorps aanvoelt.
Ieder gebied in Ambacht heeft een eigen identiteit, met andere inwoners. We hoeven volgens de deelnemers
de voorzieningen dan ook niet te concentreren, maar iedere wijk verspreid voorzien van verschillende voorzieningen. Er is op het gebied van voorzieningen achteruitgang in de wijk Krommeweg. Daarnaast moeten we
aandacht hebben voor (sociale) voorzieningen in het groen en nabij de Schoof.
Ambacht zal haar dorpse gevoel volgens de deelnemers niet zo gauw verliezen, ook als de gemeente in de toekomst zal groeien. De saamhorigheid is en blijft bestaan. Dit is de afgelopen jaren ook niet veranderd.
Om het dorpse rustige gevoel te behouden, geven de deelnemers aan dat er geen uitgaansgelegenheden gerealiseerd moeten worden midden in de gemeente. Aan de rand zou wel een optie kunnen zijn om het sociale
karakter te behouden en te versterken. Ook het behoud van de zondagsrust (m.u.v. de horeca en het zwembad)
is volgens de deelnemers waardevol.
Wat volgens de deelnemers een punt van aandacht is, is aandacht houden voor vrijwilligers. Dit is een landelijk
probleem, maar ook Ambacht heeft hiermee te maken.

Gezond en veilig leven

Aan de deelnemers zijn de volgende vragen gesteld: welke onderwerpen vind je
belangrijk? Wat vind je hieraan goed en wat kan er beter?
• De sociale veiligheid in de gemeente krijgt volgens de deelnemers een voldoende. De
ouderen kunnen er veilig over straat. Wel wordt er gedeald in parken en rustige straten.
• In het kader van verkeersveiligheid valt er wel een hoop te verbeteren. Hoewel een
optimale verkeersveiligheid niet bestaat en de infrastructuur prima is, is het grootste
probleem het scheiden van verkeerstromen: de fietsers, wandelaars en autoverkeer. Daarnaast is het aantrekkelijk om hard te rijden in de gemeente (onder andere de Graaf Willemlaan en Reeweg) door het gebrek aan
handhaving en drempels en veel geasfalteerde wegen. Ook is er op verschillende plekken een parkeerprobleem.

•

•

•

•

Deelnemers geven aan dat er een grote rol ligt bij de kerken op het gebied van inclusiviteit en sociale cohesie in de gemeente. Ook is er een groot gedeelte van de inwoners niet aangesloten bij een kerk, voor mensen
die hier behoefte aan hebben zou er bij de Schoof een plek moeten komen voor dagbesteding of een ontmoetingsplek waar er met andere inwoners een kopje koffie kan worden gedronken. Voor dit soort dingen heeft de
gemeente alleen te weinig vrijwilligers volgens de deelnemers. In de buitenruimte moeten we ervoor zorgen
dat ook mensen met een beperking zich kunnen verplaatsen.
Eenzaamheid ligt op de loer, zeker in deze tijd. Deelnemers geven aan dat we als gemeente onze maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen door deze eenzame inwoners in beeld brengen. In Ambacht kunnen
we dit tegengaan door (preventief) meer te faciliteren, zoals een dorpshuis of buurtcentra. Ook is er verschillende keren benoemd dat er gezellige laagdrempelige ontmoetingsplekken missen in de gemeente. Wellicht zou
dit samen met de sociale sector/partners opgepakt moeten worden in de toekomst.
De leefomgeving in Ambacht scoort volgens de deelnemers wisselend op gezondheid. De één vindt dat er voldoende groen in de gemeente is, de ander geeft aan dat de gemeente groener moet. Dit zit hem voornamelijk
in het perspectief: in de gemeente zijn er mooie parken, maar de wijken zijn erg versteend. Het gebrek aan
verbonden groen is niet goed voor de biodiversiteit. Ook zijn (woon)wijken zonder groen niet aantrekkelijk om
in te wandelen, te fietsen en te sporten. Dit komt ook door het gebrek aan verbonden fiets- en wandelroutes,
hier zou meer aandacht voor moeten zijn.
In het kader van het milieu zijn de deelnemers stellig: hier moeten we in de toekomst iets aan doen op verschillende vlakken. In de gemeente moeten er meer afvalbakken zijn om zwerfvuil te verminderen en er moet
een beter systeem komen voor het inzamelen van plasticafval. Dit zou de gemeente kunnen faciliteren en
stimuleren (door bijvoorbeeld subsidies). Ook is het de wens dat er iets gedaan wordt aan de geluidshinder en
de CO2-uitstoot van de snelwegen en doorgaande wegen. Hier is voornamelijk last van in en nabij de Sandelingenpark. Volgens een deelnemer moet de gemeente speciale “wonderbomen” planten die dit probleem kunnen
verminderen.

Omgaan met Klimaatverandering
•

•

•
•
•

De klimaatmaatregelen die de deelnemers het beste bij de gemeente vinden passen,
zijn maatregelen aan en rondom hun eigen woning. Hierbij kan gedacht worden aan
zonnepanelen, groendaken, isoleren en tegels uit de tuin. Daarnaast vinden de
deelnemers de functie van waterbuffering op pleinen en het onderhouden van bomen
op particulier terrein goede maatregelen.
Volgens de deelnemers heeft de gemeente hier een voorbeeldrol in. De deelnemers
geven aan dat voor de huidige bewoners prettig zou zijn als de gemeente de inwoners
stimuleert door kaders te stellen (niet verplichten), ondersteuning te bieden en initiatief te nemen. De grootste winst valt volgens de deelnemers te behalen het geven van voorlichting voor bewoners (van nieuwbouwwoningen). Ook zou de gemeente kinderen meer moeten betrekken bij de mogelijke maatregelen.
Inwoners zijn volgens de deelnemers verantwoordelijk om bewustere keuzes te maken om een steentje bij te
dragen. Ook zou het helpen als zij naasten (buren, vrienden en familie) enthousiast maken om ook wat te doen.
Op die manier heeft het volgens hun meer impact dan als de gemeente het opdraagt.
De deelnemers kwamen met het idee dat we BTW moeten verhogen op ‘schadelijke’ producten en de BTW op
‘gezonde’ producten te verlagen. Dit zou een stimulerender effect hebben. Ook zorgt dit ervoor dat duurzaamheid betaalbaarder wordt, voor ieder zijn of haar portemonnee.
Bij de stellingen kwam duidelijk naar voren dat de deelnemers bereid zijn om tegels te vervangen door groen,
meer bereid zijn om de fiets (in plaats van de auto) te pakken en dat zij vinden dat de overheid het voortouw
moet nemen in de klimaatverandering.

Groen en blauw
•
•
•
•

Deelnemers geven aan dat de beleving en de verdeling van groen en water voldoende
tot goed scoort. Er is veel groen en bomen (voornamelijk in de parken) en water in
een rustige omgeving.
Er zou nabij het Waaltje een ‘te water laat-plaats’ moeten komen voor mensen die
een bootje hebben maar geen aanleg- of steigerplaats. Ook de oever moet
toegankelijker worden voor een bredere groep.
De functie van De Brink zou met name gericht moeten zijn op de kinderen en een functie naar de omliggende
wijk. Deze samenhang is vanzelfsprekend. Ook zou er een betere aansluiting van De Brink op het speel- en leerplein van onderwijs en kinderopvang (duidelijkere integratie) moeten zijn.
Bij de stellingen kwam duidelijk naar voren dat de deelnemers vinden dat inwoners overwegend zelf verantwoordelijk zijn voor het groen en water in de gemeente. Ook staat groen hoog in het vaandel en vinden zij dit
belangrijker dan de groei van de gemeente.

We kijken terug op een geslaagde eerste Ontmoeting. Wij bedanken de tafelhosts voor hun inzet om de avond en
wethouder Ralph Lafleur en Linda Zuijderwijk voor hun bijdrage. Tenslotte bedankt aan alle aanwezigen voor hun
digitale deelname.

