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Het thema van de collegeperiode 2018-2022 is 
‘Gewoon Ambacht’. Zelfbewust en bescheiden, 
krachtig en proactief. Precies zoals wij Ambachters 
zijn. We houden van onze gemeente, genieten van de 
omgeving en zorgen voor elkaar. Want zo doen wij dat 
in Ambacht!

De weg waar we als college in 2018 aan begonnen, 
slingerde vooral door de coronacrisis vaak 
onverwachte kanten op, maar we hielden zo veel 
mogelijk koers. In dit boekje leest u interviews met 
onze vier collegeleden en over wat we ons in 2018 
voornamen en sindsdien hebben bereikt. Dat deden 
we met elkaar waarvoor wij u hartelijk danken.

Het college van burgemeester en wethouders
Jan Heijkoop, André Flach,  
Ralph Lafleur en Steven van Die

Februari 2022

Voorwoord
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Burgemeester Jan Heijkoop voelt zich graag 
burgervader. Tijdens de afgelopen coronaperiode 
nam hij een stuk of 10 video’s op waarin hij 
inwoners een hart onder de riem stak. “Ik voel 
me heel erg betrokken bij het wel en wee van alle 
Ambachters.” De burgemeester blikt terug op een 
bewogen collegeperiode.

“Om corona kan ik niet heen. Het had én heeft een 
grote impact op de samenleving, ook in Ambacht. 
Zieke mensen, nabestaanden van overledenen, 
geïsoleerde ouderen, jongeren, horeca en 
winkeliers, zij kregen het zwaar te verduren. De 
avondklok maakte de situatie er niet beter op. 
Gelukkig kwamen er af en toe ook mooie initiatieven 
los in onze gemeente, zoals het onder water zetten 
van de Sandelingen voor een ijsbaan. Mijn advies 
is om beschaafd met elkaar te blijven omgaan, ook 
als meningen verschillen. In mijn video’s bleef ik dat 
benadrukken. Houd u aan de geldende regels en 
pas goed op elkaar, dan zijn we hopelijk snel van het 
virus en de beperkende maatregelen af.

Bestrijden criminaliteit
De afgelopen periode hebben we stappen gezet in 
het bestrijden van de criminaliteit in Ambacht. Dit 
deden we samen met onze partners zoals de politie, 
het Openbaar Ministerie en Regionale Informatie- 
en Expertise Centra (RIEC) met wie we regelmatig 
bijeenkomen om te bepreken wat we zien en horen. 
Ook inwoners en ondernemers speelden daarbij 
een belangrijke rol, bijvoorbeeld bij Meld Misdaad 
Anoniem, waarbij we ons hebben aangesloten. 
Het gaat om kleine zaken maar ook om activiteiten 
rondom drugs, huiselijk geweld, cybercriminaliteit 
en verslaving. Laten we met elkaar alert blijven op 
wat er om ons heen gebeurt.

Camerahandhaving
Een onderdeel van de bestrijding is de jaarlijkse 
Veiligheidsrapportage, waarin een breed overzicht 
van cijfers over onze veiligheid staat. Bijvoorbeeld 
over brand, water en verkeer. Aan de hand van 
die rapportage kunnen we waar nodig actie 
ondernemen. Zo nodig grijpen we direct en ad hoc 
in, zoals in de bestrijding van vuurwerkoverlast 

Bestuurs- en Beleidscoördinatie, Openbare Orde en Veiligheid, Kabinetszaken, 
Jumelage en Facilitaire zaken

Burgemeester Jan Heijkoop
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door jongeren. Dat doen we samen met de wijkagent, 
de boa’s, straatcoaches, naburige gemeenten en/of het 
jongerenwerk. Zij hebben vaak een vertrouwensrelatie 
met die jongeren en zien het eerste waar het misgaat. 
En door inzet van camerahandhaving verbeterden we de 
leefbaarheid, bijvoorbeeld in het gebied op en rond de 
Sophiapromenade.

Regionale samenwerking
Over het algemeen kijk ik met plezier en trots terug 
op de bijna afgelopen collegeperiode, waarin we 
ook in de regionale samenwerking grote stappen 
vooruit hebben gezet, zoals de overgang van 
het Servicecentrum Drechtsteden naar de 
Servicegemeente Dordrecht. Met een 
bemiddelende rol voor Hendrik-Ido-
Ambacht. Ik zie de toekomst van onze 
gemeente met vertrouwen tegemoet.”

“Ik zie de toekomst met 
vertrouwen tegemoet”

5



Economie, Onderwijshuisvesting,  
Financiën, Regio en De Volgerlanden

Wethouder
André Flach

Twee nieuwe basisscholen gebouwd en vijf in de 
planning, betaalbare woningen in het centrum, 
een Ondernemersfonds en een sterke band 
met de ondernemers in Ambacht. Wethouder 
André Flach kijkt in algemene zin verheugd 
terug op vier jaar college. Aan de hand van drie 
zelfgekozen onderwerpen neemt hij u mee naar de 
periode 2018-2022.

Huisvestingsplan scholen
“De meeste van onze schoolgebouwen waren meer 
dan 50 jaar oud en ze voldeden niet meer aan de 
eisen van deze tijd. Samen met de scholen heeft de 
gemeente daarom een huisvestingsplan geschreven 
voor nieuwe schoolgebouwen. Hierin hebben 

“Het gaat ons 
om goede 
samenwerking”
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Wethouder
André Flach

we afgesproken dat alle kinderen van Ambacht 
een schone, moderne, duurzame en frisse school 
krijgen. Twee scholen zijn inmiddels opgeleverd, 
te weten SOL Villa Ambacht en de Willem de 
Zwijgerschool. Nu werken we aan het ontwerpplan 
van vier scholen en eentje volgt na 2026. Het college 
heeft ervoor gekozen meer geld uit te geven aan de 
nieuwe schoolgebouwen dan dat we binnenkrijgen 
voor dat doel. Gewoon omdat we dat belangrijk 
vinden!
 
Centrumvisie
Op de centrale plek waar een bank en de Willem 
de Zwijgerschool stonden, ontstaat iets moois: een 
plek met veel groen, water en woningen. We bouwen 
daar 80 nieuwe woningen voor verschillende 
doelgroepen. Van die 80 komen er 25 betaalbare 
jongerenwoningen en 12 sociale huurwoningen. 
Precies zoals we in 2018 met elkaar hebben 
afgesproken in het collegeprogramma. De woningen 
komen midden in het centrum van Ambacht, waar we 
bijna de helft van de beschikbare ruimte reserveren 
voor groen en water. We zetten ook hier bewust in 
op kwaliteit en niet op winst voor de gemeente.
 
Lokaal Actieplan Economie
In 2021 was Ambacht de nummer 2 in de 
verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente van 
Zuid-Holland. Over twee jaar willen we bovenaan 
staan. Verder hebben we op verzoek van de 
ondernemers van Ambacht een Ondernemersfonds 
ingevoerd. Het fonds wordt gevuld door 

ondernemers en zij gaan ook zelf over de besteding 
aan gezamenlijke investeringen en activiteiten. 
Tijdens de afgelopen collegeperiode hebben we 
ons met de ondernemers op vier thema’s gericht. 
Als eerste stimuleerden we het lokaal ondernemen, 
waarbij een ondernemer, maar ook de gemeente 
vooral lokaal inkoopt en zodoende de lokale 
economie versterkt. Vervolgens staken we energie 
in het bevorderen van sociaal ondernemen. Om 
bijvoorbeeld de drempel te verlagen, willen 
we ondernemers ontzorgen bij het in dienst 
nemen van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Duurzaam ondernemen promoten we 
ook van harte. Ik vergelijk het wel eens met ICT. Bij 
de opkomst daarvan wilde een aantal ondernemers 
het uitstellen, dat kun je je nu niet meer voorstellen. 
Duurzaamheid is straks net zo belangrijk als 
ICT. Daarom adviseren wij nu al te investeren in 
verduurzaming van processen en gebouwen. Tot slot 
vragen we ondernemers bewust in de samenleving 
te staan en oog te hebben voor de omgeving 
waarin je onderneemt. We blijven de komende 
periode inzetten op de goede samenwerking met de 
ondernemers.”
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Vooruitkijken past wethouder Ralph Lafleur beter. 
Maar wanneer we het hem vragen wil hij best 
kort terugblikken op de afgelopen vier jaar van 
het college. Bewogen jaren waarin van alles tot 
stand kwam op het gebied van duurzaamheid, 
groenbeheer, mobiliteit en participatie. “Wat we al 
bereikt hebben is mooi, maar we zijn er nog niet.”

Duurzaamheid
“Niets doen aan duurzaamheid, aan het klimaat, 
aan de omgeving waarin we leven, is niet langer 
een optie. Aan de hand van het in 2019 opgestelde 
Lokaal Actieplan Duurzaamheid besteden we 
vrijwel voortdurend aandacht aan de luchtkwaliteit, 
biodiversiteit, onze aanpassing aan het 
veranderende klimaat en duurzame mobiliteit. Denk 
bijvoorbeeld aan het planten van 500 extra bomen, 
het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed, 
werken aan bewustwording door communicatie 
en educatie en het toewerken naar Hendrik-Ido-
Ambacht als Fairtrade-gemeente. We stimuleren 
inwoners hun hoeveelheid restafval te verminderen 
door hun afval beter te scheiden en werken aan 
een eerlijke verdeling van de afvalkosten. Komende 
tijd gaan we ook verder met de subsidies voor 

energiebesparende maatregelen. En omdat we in 
2050 allemaal van het gas af moeten zijn, helpen we 
iedereen om dat voor elkaar te krijgen.

Mobiliteit en verkeersveiligheid
Samen met onze inwoners, verschillende 
belangenpartijen en experts hebben we in 2021 
het Mobiliteitsplan 2021-2030 opgesteld. Hierin is 
onder meer aandacht voor de bereikbaarheid van 
Ambacht voor auto’s, fietsers en openbaar vervoer. 
En we hebben en houden extra oog voor kwetsbare 
verkeersdeelnemers, zoals ouderen, gehandicapten, 
kinderen, (brom)fietsers en voor de hulpdiensten. 
Het streven is nul verkeersslachtoffers en daarom 
hebben we ons aangesloten bij ‘maak een punt van 
nul’, met de focus op de grootste risicogroepen. In 
2022 starten we met de verdere uitwerking van de 
plannen.

Participatie
In 2018 hebben we als college afgesproken om 
betrokken partijen vanaf het begin te betrekken. 
Met elkaar willen we Hendrik-Ido-Ambacht 
beter maken, sterker. Met veranderingen, waar 
we met elkaar zo veel mogelijk achterstaan. 

Duurzaamheid, Ruimte, Mobiliteit en Wonen

Wethouder Ralph Lafleur
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Waar het kan willen we inwoners, partners en 
ondernemers daarom betrekken bij de plannen 
van de gemeente. Voor inwoners is participatie 
een belangrijke mogelijkheid een bijdrage te 
leveren aan hun fysieke leefomgeving of thema’s 
als duurzaamheid, mobiliteit en zorgvraagstukken 
in de gemeente. Waarom en hoe we dat doen, 
staat in de Participatienota ‘Ambachtse Aanpak’. 
De gemeente, inwoners en belanghebbenden 
staan in direct contact met elkaar en dat vergroot 
het wederzijds vertrouwen en de betrokkenheid. 
Mooie voorbeelden van participatie vind ik de 
totstandkoming van het nieuwe skatepark, een 
speeltuin in Kruiswiel en het inmiddels door de raad 
vastgestelde Mobiliteitsplan.

Ambacht is volop in beweging en ik merk steeds 
meer dat inwoners, partners en ondernemers 
zich betrokken voelen. Wanneer we met elkaar de 
schouders eronder blijven zetten, kijk ik met veel 
vertrouwen naar de toekomst van onze gemeente.”

“Met elkaar willen we 
Ambacht beter maken”
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Sociaal Domein, Onderwijs en Sport

Wethouder
Steven van Die

Een terugblik op de afgelopen collegeperiode 
maakt wethouder Steven van Die voornamelijk blij. 
Zeker, hij moest wennen aan zijn eerste periode 
als wethouder, maar nu ziet hij scherp waar hij 
zich op moet focussen. Hij kijkt met plezier terug 
op de ontwikkelingen van de schuldhulpverlening, 
het Sportakkoord en Cascade.

Preventieplan/schuldhulpverlening
“We ontdekten dat er in Ambacht meer inwoners 
in armoede en met schulden leefden dan we eerst 
dachten. Vanaf dat moment ondernamen we direct 
actie. Er kwam een geldadviseur, Ali Kocak. En 
op basis van betalingsachterstanden kregen de 
betrokken inwoners een brief van de gemeente om 
samen actie te ondernemen. Een eerste stap nemen 
is lastig, dat begrijp ik heel goed. Tegelijkertijd 
zitten we klaar om mensen te helpen. In een zo 
vroeg mogelijk stadium, precies zoals we voor ogen 
hebben met het Preventieplan Sociaal Domein 
2020-2024. We gaan samen op zoek naar rust en 
een oplossing. En, ook heel belangrijk, we vellen 
geen oordeel over de situatie van iemand met een 
schuld of betalingsachterstand. Een luisterend oor 
is vaak genoeg.
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Wethouder
Steven van Die

Sportakkoord
Een ander belangrijk thema in Ambacht is sporten. 
In juni 2020 presenteerden we daarom het 
zogenaamde Sportakkoord. Het streven is om met 
verschillende partijen (scholen, sportverenigingen, 
Hi5Ambacht en de gemeente) het sporten in 
algemene zin te bevorderen. Iedereen kent de 
voordelen van regelmatig sporten: het is goed voor 
je lijf en je hoofd en het verbetert de gezondheid. 
Daarom investeerden en investeren we onder 
meer in goede sportaccommodaties. We varen 
graag de koers die in het Nationaal Sportakkoord 
staat en waar we ons bij aansluiten: ‘Iedere 
Nederlander een leven lang plezier in sporten en 
bewegen. Ongehinderd door leeftijd, lichamelijke 
of geestelijke gezondheid, etnische achtergrond, 
seksuele geaardheid of sociale positie. Dat zou 
vanzelfsprekend moeten zijn. Belemmeringen die 
mensen nu nog ervaren nemen we weg.

Cascade
Van Cascade willen we in de toekomst een 
multifunctionele ontmoetingsplaats maken. De 
weg ernaartoe is in de afgelopen collegeperiode 
ingezet. Op dit moment ga je er nog heel gericht 

naartoe: voor een boek, voor een voorstelling, 
om te studeren enz. Het plan is straks een open 
ruimte met horeca, de bibliotheek, het theater 
en een terras. Een plek met een open entree 
waar je elkaar kunt ontmoeten. Tegelijkertijd met 
de verbouwing, die sowieso hard nodig is (het 
gebouw is ook alweer 25 jaar oud), kiezen we 
voor zo veel mogelijk duurzame opties, zodat het 
gebouw de komende jaren aan alle eisen voldoet. 
Momenteel werken we aan het schetsontwerp en 
het voorlopige ontwerp.”

“We hebben alle 
grote opgaven 
opgepakt en 
gerealiseerd.”
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Programma 1 

Sociaal,  
welzijn en  
educatie
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Preventieplan 
sociaal domein 
‘De Kracht van 
Ambacht’
Doel van het Preventieplan Sociaal Domein, 
vastgesteld door de gemeenteraad in december 
2020, is onze inwoners zoveel mogelijk zelfstandig 
en volwaardig te laten deelnemen aan de 
maatschappij. Het plan beschrijft hoe we zo vroeg 
mogelijk willen signaleren waar en wanneer er 
hulpvragen leven.

Het preventieplan richt het vizier onder meer 
op de schuldhulpverlening. Het gaat daarbij om 
achterstanden bij het betalen van de huur, het 
gas, water, elektriciteit en/of de zorgverzekering. 
Het doel van de nieuwe Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening is dat mensen met financiële 
problemen of schulden eerder in beeld komen 
en passende hulp krijgen aangeboden. Hierdoor 
stapelen schulden zich niet op en kan een eventuele 
hulpvraag laagdrempeliger worden opgepakt.

Verder presenteerden we het boekje Ambacht 
Sociaal, een hulpwijzer met alle aanspreekpunten 
voor ondersteuning. En lanceerden we de 
Ambacht Actief-app, met alle mogelijkheden voor 
activiteiten en vrijwilligerswerk. In 2021 lieten we 
ook een onderzoeksopdracht uitvoeren voor de 
doorontwikkeling van het Jeugdteam en Sociaal 
Wijkteam naar een 0 – 100+-team. In 2022 gaan we 
aan de slag met de uitkomsten van die opdracht.

Huisvestingsplan 
scholen
Verantwoordelijk wethouder André Flach zegt 
hierover onder meer: “Samen met de scholen heeft 
de gemeente een huisvestingsplan geschreven 
voor nieuwe schoolgebouwen. Hierin hebben 
we afgesproken dat alle kinderen van Ambacht 
een schone, moderne, duurzame en frisse school 
krijgen. Twee scholen zijn inmiddels opgeleverd, 
te weten SOL Villa Ambacht en de Willem de 
Zwijgerschool. Nu werken we aan het ontwerpplan 
van vier scholen en eentje volgt na 2026.”
Lees het gehele interview met wethouder André 
Flach op pagina 6.
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Cascade
“Van Cascade willen we in de toekomst een 
multifunctionele ontmoetingsplaats maken”, vertelt 
wethouder Steven van Die. “Nu ga je er nog heel 
gericht naartoe: voor een boek, een voorstelling, om 
te studeren enz. Het plan is straks een open ruimte 
met horeca, de bibliotheek, het theater en een 
terras. Een plek met een open entree waar je elkaar 
kunt ontmoeten. Tegelijkertijd met de verbouwing, 
kiezen we voor zo veel mogelijk duurzame opties, 
zodat het gebouw de komende jaren aan alle 
eisen voldoet. Momenteel werken we aan het 
schetsontwerp en het voorlopige ontwerp.”
Lees het gehele interview met wethouder Steven van 
Die op pagina 10.

CAI-Fonds
De stichting CAI-fonds heeft het kabelnetwerk 
verkocht en kreeg daarmee beschikking over 
een vermogen. In overleg met de gemeente zet 
de stichting dit in om voorzieningen voor de 
inwoners van Ambacht te kunnen realiseren. In 
gezamenlijkheid wordt zo een stevige impuls 
gegeven aan de Ambachtse samenleving. In vier 
jaar college kwam een groot aantal projecten tot 
stand, waaronder het zwembad, fitnesstoestellen, 
een hardloopbaan, het gebouw van het Historisch 
Genootschap, verfraaien van rotondes, fonteinen, 

de Hanging Baskets, een trapveldje en het 
Jeugdspeelpark. En denk ook aan de speeltuin 
in Kruiswiel, het Skatepark Baxpark en de 
Herinrichting Havenhoofd.

Versterken sociaal 
wijkteam
In 2018 hebben we een evaluatie van de taken 
en werkzaamheden van het Sociaal Wijkteam 
gedaan. Hier constateerden we dat bij de 
disciplines algemeen maatschappelijk werk, ggz-
ondersteuning en preventieve wijkverpleegkundige 
inzetversterking noodzakelijk was. Belangrijkste 
redenen voor de versterking waren de toename 
van het aantal zelfstandig wonende senioren 
met ondersteuningsvragen, de toename van 
GGZ-problematiek onder Ambachtse inwoners en 
een stijging van meervoudig complexe hulp- en 
ondersteuningsvragen. In 2018 en in 2019 hebben 
wij hiertoe het Sociaal Wijkteam incidenteel 
versterkt met extra formatie voor algemeen 
maatschappelijk werk, ggz-ondersteuning en 
preventieve wijkverpleegkundige inzet. In 2020 
hebben we gezorgd voor structurele borging van 
deze extra formatie. Op basis van de uitkomsten van 
het lokaal Preventieplan Sociaal Domein en onze 
ambitie om binnen de gemeente meer prioriteit te 
leggen bij preventie, vroegsignalering en integrale 
aanpak van hulp- en ondersteuningsvraagstukken, 
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hebben we een start gemaakt met de 
doorontwikkeling van het Jeugdteam en Sociaal 
Wijkteam naar een 0 – 100+-team.
Halverwege 2020 is een adviseur geldzaken 
toegevoegd aan het wijkteam. Dit is gedaan 
vanwege het toenemend aantal taken voor 
gemeenten op het gebied van armoede en 
schuldproblematiek. Zo heeft de gemeente 
op basis van de gewijzigde Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening per 1 januari 2021 
een wettelijke taak om mensen met een 
betalingsachterstand vroegtijdig hulp aan te bieden. 
De gemeente doet dat in samenwerking met het 
Sociaal Wijkteam.

Overdracht 
participatie-
plekken
Voor inwoners met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt zijn in de Drechtsteden in 2013 de 
participatieplekken ontwikkeld. Het gaat om een 
doelgroep waarvoor betaald werk een stap te ver is. 
De participatieplekken zijn bedoeld om inwoners 
dagstructuur te bieden, sociale contacten op te doen 
en basisvaardigheden te ontwikkelen met behoud 
van uitkering. Hiermee wordt deze doelgroep de 
mogelijkheid geboden om toch volwaardig mee te 
doen in de samenleving. De participatieplekken 

zijn vanaf de start in 2013 qua beleid, financiering 
en uitvoering gepositioneerd onder de Sociale 
Dienst Drechtsteden (SDD). Het lokaal positioneren 
van de participatieplekken geeft gemeenten meer 
sturingsmogelijkheden en de mogelijkheid om te 
participatieplekken beter op de lokale infrastructuur 
aan te laten sluiten.

Sportakkoord
Het Sportakkoord streeft naar plezier in sport voor 
iedereen. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, 
in een veilige en gezonde omgeving. Een leven 
lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. Het 
Sportakkoord is in 2021 tot stand gekomen aan de 
hand van vijf thema’s: sporten & bewegen, positieve 
sportcultuur, duurzame sportinfrastructuur, 
van jongs af aan vaardig in bewegen en vitale 
aanbieders. In september 2021 is het officiële 
startschot gegeven voor het lokale platform 
Sportakkoord. Een representatieve afvaardiging van 
Ambachtse sportverenigingen en maatschappelijke 
organisaties neemt hieraan deel. 
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Omgevingswet
De Omgevingswet is meerdere malen uitgesteld. 
Het uitstel geldt nu in ieder geval tot 1 oktober 
2022. Desondanks hebben we in de afgelopen jaren 
steeds stappen gezet om straks gereed te zijn voor 
de invoering van de wet. Zo hebben we begin 2019 
onze ambities vastgelegd in het Koersdocument. 
De ambities hebben we daarna uitgewerkt in een 
Plan van Aanpak. In 2020 zijn we gestart met de 
omgevingsvisie. In deze visie staan de belangrijkste 
strategische keuzes voor de fysieke leefomgeving. 
Participatie was en is een belangrijk onderdeel 
voor het maken van de visie: de inwoners hebben 
hier input voor gegeven. De ambitie is in 2022 de 
omgevingsvisie vast te kunnen stellen. 
De Omgevingswet maakt het traject van 
vergunningverlening klantvriendelijker en 
overzichtelijker. We zijn ook gestart met de 
voorbereidingen voor het Omgevingsplan. 
Dit Omgevingsplan vervangt straks alle 
bestemmingsplannen.

Centrumvisie
Uit het interview met wethouder André Flach: “Op 
de centrale plek waar een bank en de Willem de 
Zwijgerschool stonden, ontstaat iets moois: een 
plek met veel groen, water en woningen. We bouwen 
daar 80 nieuwe woningen voor verschillende 

doelgroepen. Van die 80 komen er 25 betaalbare 
jongerenwoningen en 12 sociale huurwoningen. 
De woningen komen midden in het centrum van 
Ambacht, waar we bijna de helft van de beschikbare 
ruimte reserveren voor groen en water.”
Lees het hele interview met wethouder André Flach 
op pagina 6.

Wonen
In 2019 stelden we de Woonvisie vast. Twee jaar 
later publiceerden we het uitvoeringsplan waarin 
onze woonvisie en het bouwprogramma onze focus 
houden. We richten ons op senioren die langer 
thuis wonen en de huisvesting van doelgroepen. We 
blijven scherp op kansen voor starters en hebben 
de samenwerking met de woningcorporaties in 
Hendrik-Ido-Ambacht een extra impuls gegeven.

Lokale economie
Lokale ondernemers zijn de economische kracht 
van onze gemeente. Zij spelen een cruciale rol om 
zaken in beweging te krijgen. Een sterke lokale 
economie levert werkgelegenheid op voor onze 
inwoners. Korte lijnen tussen bedrijven en gemeente 
zijn daarom erg belangrijk. Wethouder Economie 
André Flach heeft samen met bestuursleden van 
de VAO en de detailhandelsraad opnieuw een 
Actieplan Lokale economie opgesteld. “In 2021 was 
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“Aan de hand van het in 2019 opgestelde Lokaal 
Actieplan Duurzaamheid besteden we vrijwel 
voortdurend aandacht aan de luchtkwaliteit, 
biodiversiteit, onze aanpassing aan het veranderende 
klimaat en duurzame mobiliteit.”
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Ambacht de nummer 2 in de verkiezing MKB-
vriendelijkste gemeente van Zuid-Holland”, zegt 
de wethouder met gepaste trots. “Over twee jaar 
willen we bovenaan staan. Verder hebben we op 
verzoek van de ondernemers een Ondernemersfonds 
ingevoerd. Tijdens de afgelopen collegeperiode 
hebben we ons op vier thema’s gericht: lokaal -, 
sociaal -, duurzaam - en leefbaar ondernemen. We 
blijven de komende periode inzetten op de goede 
samenwerking met de ondernemers.”
Lees het hele interview met wethouder André Flach 
op pagina 6.

Bedrijven-
terreinen en 
Waterbusplein
Aan de zuidkant van Hendrik-Ido-Ambacht ontstaat 
het eerste bedrijvenpark van Nederland dat circulair, 
kleinschalig en energieneutraal wordt opgezet: 
Ambachtsezoom. Geheel volgens het cradle-to-
cradle principe, waarbij producten oneindig kunnen 
worden hergebruikt of onschadelijk kunnen worden 
afgebroken. Het park biedt kansen voor Ambachtse 
ondernemers en werkgelegenheid voor 450 tot 750 
mensen. De eerste palen zitten in de grond en er is 
inmiddels een fiets- en voetgangersburg geplaatst.
Bedrijventerrein Antoniapolder ondergaat een 
grote metamorfose en is volop in ontwikkeling. De 

gemeente heeft met lokale ondernemers gewerkt 
aan een prachtig plan voor het Waterbusplein. Dit 
plan maakt van het plein een levendige plek waar 
het fijn is om te werken, te ontmoeten of gewoon 
lekker aan het water te zitten met een glaasje wijn.

Duurzaamheid, 
milieu en afval
Het college besteedde de afgelopen vier jaar veel 
tijd en aandacht aan duurzaamheid, het milieu en 
afval. Wethouder Ralph Lafleur zegt daarover: “Aan 
de hand van het in 2019 opgestelde Lokaal Actieplan 
Duurzaamheid besteden we vrijwel voortdurend 
aandacht aan de luchtkwaliteit, biodiversiteit, 
onze aanpassing aan het veranderende klimaat en 
duurzame mobiliteit. Denk bijvoorbeeld aan het 
planten van 500 extra bomen, het verduurzamen 
van het gemeentelijk vastgoed, acties voor groene 
daken en bijenlinten, de kinderklimaattop, werken 
aan bewustwording door communicatie en educatie 
en het toewerken naar Hendrik-Ido-Ambacht als 
Fairtrade-gemeente. We werken momenteel aan het 
verminderen van het restafval en het hergebruik 
van al het andere afval. Met de invoering van een 
recycletarief voor restafval vanaf 1 januari 2024 
stimuleren we het scheiden van afval. De Ambachter 
krijgt invloed op de eigen afvalstoffenheffing. 
Hiermee belonen we de goede afvalscheider, 
anderen dagen we uit om het beter te doen. En 
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omdat we in 2050 allemaal van het gas af moeten 
zijn, helpen we iedereen om dat voor elkaar te 
krijgen.” 

Regionale 
Energiestrategie 
en Transitievisie 
Warmte
Op 5 juli 2021 stemde de gemeenteraad in met de 
Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) en stelde zij 
de (lokale) Transitievisie Warmte 2021 (TVW) vast. 
Beide zijn opgesteld na participatie en verschillende 
onderzoeken. Nu deze beleidsstukken officieel zijn 
vastgesteld, starten we met de uitvoering en is de 
verdere invulling afhankelijk van de financiële en 
wettelijke randvoorwaarden vanuit het Rijk.

Zowel de Regionale Energiestrategie als de 
Transitievisie Warmte zijn belangrijke documenten 
voor de aanpak en uitvoering van de energietransitie. 
De RES gaat over mobiliteit, energiebesparing, 
elektriciteit en warmte, de TVW gaat over warmte. 
De documenten hangen met elkaar samen. In de 
RES staat de Regionale Structuur Warmte. Hierin 
bespreken we de beschikbare warmtebronnen in de 
regio (zoals restwarmte, geothermie en aquathermie) 
en geven we onze regionale doelstelling weer. De 

TVW’s sluiten hierop aan met een lokale aanpak. Er 
liggen per wijk uitvoeringsplannen met een eerste 
doorkijk van mogelijkheden tot realisatie. Ook komt 
er een warmtenet.

Bomen-
beleidsplan  
2018-2033
In het Bomenbeleidsplan 2018-2033 staat hoe we in 
Ambacht tot een duurzaam bomenbestand komen. 
Met ruimte en aandacht voor onze inwoners. Dat 
doen we door het planten van 500 extra bomen, het 
versterken van de biodiversiteit (bijvoorbeeld door 
bijenbeplanting, bijenlinten en een bijenhotel), het 
verminderen van bomenoverlast en het planten 
van de juiste boom op de juiste plaats. Voor alle 
beschermwaardige bomen ontwikkelden we een 
Groene Kaart.
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Buiten-  
ruimte
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“Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling 
van kinderen. Het is gezond. Bovendien 
draagt een aantrekkelijke speelruimte bij 
aan de leefbaarheid van een wijk. Via het 
Speelruimteplan streven we naar gezonde, 
openbare speel- en sportruimten voor 
iedereen.”

Groen- en 
buitenruimte
In het coalitieakkoord van 2018 is afgesproken 
binnen vier jaar 500 extra bomen te planten 
in Hendrik-Ido-Ambacht. En dat gaat lukken. 
Wethouder Ralph Lafleur zei daarover destijds: 
“Bomen brengen de natuur het dorp in en hebben 
een gunstige invloed op het welzijn van mens en 
dier. En ze zetten CO2 om in zuurstof. Alle reden dus 
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om zuinig te zijn op onze bomen en de komende 
tijd bomen te herplanten en 500 extra bomen te 
plaatsen.”
In 2020 stelde de gemeente het Speelruimteplan 
2020-2030 vast. Spelen is belangrijk voor de 
ontwikkeling van kinderen. Het is gezond. 
Bovendien draagt een aantrekkelijke speelruimte 
bij aan de leefbaarheid van een wijk. Via het 
Speelruimteplan streven we naar gezonde, openbare 
speel- en sportruimten voor iedereen. Daarbij 
speelt ook inclusiviteit (iedereen kan meedoen), 
vergroening en (sociaal) welzijn een belangrijke rol. 
Het plan kwam tot stand in overleg met jongeren en 
andere belanghebbenden.
Om het zwerfafval in onze gemeente terug te 
dringen, stelden we in 2019 het actieplan Zwerfafval 
2019-2023 op. Het plan focust zich met name op 
gescheiden afvalbakken in de buitenruimte, de 
landelijke Opschoondag en de afvalvrije scholen. 
Inmiddels is een aantal stappen gezet. 

Verkeer en 
vervoer
In de afgelopen 10 jaar is de bereikbaarheid van 
onze gemeente verbeterd voor de auto, het ov en de 
fiets. Ook op het gebied van verkeersveiligheid en 
leefbaarheid boekten we resultaten. De koers van 
de afgelopen jaren zetten we in hoofdlijnen voort via 
het Mobiliteitsplan 2021-2030. Het gaat hierin om 

een juiste balans tussen bereikbaarheid, veiligheid, 
duurzaamheid en leefbaarheid. In het interview met 
wethouder Ralph Lafleur (pagina 8), zegt hij over 
dit onderwerp: “We hebben en houden extra oog 
voor kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals ouderen, 
gehandicapten, kinderen en (brom)fietsers, en voor 
de hulpdiensten. Doel is vermindering van het aantal 
verkeersslachtoffers met de focus op de grootste 
risicogroepen.”

Grondstoffen-
beleidsplan
In 2019 heeft de gemeenteraad het 
Grondstoffenbeleidsplan 2019-2023 vastgesteld. 
In 2020 is al een aantal aspecten uit het plan 
gerealiseerd: het stimuleren van het gebruik van de 
minicontainer voor oud papier en karton, het betalen 
voor het ophalen van grofvuil, de apothekersroute 
voor medicijnafval en de afvalvrije school. Inmiddels 
zijn er zes basisscholen die goed op weg zijn om een 
afvalvrije school te worden en heeft één school het 
keurmerk  gehaald.
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Programma 4 

Veiligheid,  
dienst- 
verlening, 
bestuur en 
middelen
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Corona- 
maatregelen
Burgemeester Jan Heijkoop gaat op pagina 4 van 
dit terugblikboekje in op de coronasituatie in onze 
gemeente. Hij zegt onder meer: “Corona had én 
heeft een grote impact op de samenleving, ook 
in Ambacht. Zieke mensen, nabestaanden van 
overledenen, geïsoleerde ouderen, jongeren, horeca 
en winkeliers, zij kregen het zwaar te verduren. 
Mijn advies is om beschaafd met elkaar te blijven 
omgaan, ook als meningen verschillen. In mijn 
video’s bleef ik dat benadrukken.”

Samen met 
inwoners
Inwoners, ondernemers en organisaties inspraak 
geven en zo mogelijk laten meebeslissen over 
belangrijke gebeurtenissen in Hendrik-Ido-Ambacht. 
Dat is de kern van de zogenaamde Participatienota 
‘Gewoon Ambacht’, vastgesteld in januari 2021. 
Want de kennis, ervaring en creativiteit van iedereen 
zijn hard nodig in het verder bouwen van onze 
gemeente. Het motto is: in Ambacht doet iedereen 
mee, samen zijn we Ambacht.

Preventie- en 
Handhavingsplan 
Alcohol
Een van de doelen van dit plan is het alcoholgebruik 
onder jongeren af te laten nemen. Maar we wilden en 
willen ook de kennis en het aantal handvatten voor 
ouders vergroten om alcoholgebruik bespreekbaar te 
maken en een minder vanzelfsprekende koppeling te 
zien tussen sport en alcohol. Het plan is vastgesteld 
in 2020 en loopt door tot 2023. We gaan dus nog 
verder met voorlichting voor jongeren en hun 
ouders en het bevorderen van deskundigheid bij 
hulpverleners en handhavers. 

Beleidsregels 
wietkwekerijen
De Opiumwet regelt alles rondom verboden 
middelen. In 2020 stelden we de beleidsregels 
bestuurlijke handhaving vast, dat de gemeente 
meer mogelijkheden geeft om doeltreffend op te 
treden. Een van de mogelijkheden is het sluiten 
van een pand waarin voorwerpen of stoffen worden 
aangetroffen die bestemd zijn voor het telen of 
bereiden van drugs. Dit is de afgelopen periode een 
aantal keren het geval geweest. 
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Beleidsplan 
Integrale 
Veiligheid
In 2018 is het Beleidsplan Integrale Veiligheid 2018-
2021 samengesteld door de gemeente en externe 
partners. Het plan beoogt het veiligheidsniveau in 
Hendrik-Ido-Ambacht te behouden én te verbeteren. 
Er zijn vijf onderdelen in het plan, ieder met eigen 
actiepunten:
1. Veilige woon- en leefomgeving. Denk aan aanpak 

verwarde personen, professionaliseren van 
buurtpreventie, inzet op bewonersparticipatie 
en het nader uitwerken van de Wet aanpak 
woonoverlast.

2. Bedrijvigheid en Veiligheid 
Voorbeelden zijn evenemententoezicht en 

rampenbestrijding en een onderzoek naar 
samenwerking tussen gemeente en ondernemers.

3. Jeugd en Veiligheid 
Hierbij kunt u denken aan een preventieve 
aanpak van jongeren, creëren van 
ontmoetingsvoorzieningen en inzet op online 
pesten en sexting.

4. Fysieke veiligheid 
Zoals een wervingscampagne voor 
brandweervrijwilligers, een onderzoek naar de 
gevolgen voor brandweerzorg bij veranderend 
gebruik Sophiapolder, het in standhouden 
van de te waterlaatplaats aan de Noordoevers 
en deelname aan regionale doorontwikkeling 
bevolkingszorg. 

5. Integriteit en Veiligheid 
Denk aan het voorkomen van cybercriminaliteit, 
het tegengaan van radicalisering, het beleid om 
drugspanden te sluiten en bewustwording creëren 
van ondermijning.
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De Veiligheidsrapportage van 2020 laat een 
groot aantal dalende cijfers zien als het gaat om 
incidenten in Ambacht. Bijvoorbeeld op het gebied 
van woninginbraak en autodiefstal. Het aantal 
bedreigingen, mishandelingen, zedendelicten en 
overvallen namen in 2020 in meer of mindere mate 
toe. Tegelijkertijd zijn er incidenten die toenemen en 
waar we de komende jaren extra aandacht aan zullen 
besteden, zoals de overlast door verwarde personen 
en jeugdoverlast.

Dienstverlening
In 2020 werd het versneld mogelijk gemaakt 
om digitaal aangifte te doen van een geboorte. 
Ook is de lerende chatbot Gem (afkorting van 
Gemeente) geïntroduceerd in de Drechtsteden. Gem 
beantwoordt 24 uur per dag vragen over verhuizen, 
paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten. De 
chatbot geeft ook antwoord op andere eenvoudige 
vragen.

Regionale 
samenwerking
In Hendrik-Ido-Ambacht vinden we het van groot 
belang om oog te houden voor de eigen identiteit. 
Tegelijkertijd werken we hard mee aan regionale 
samenwerking met omliggende gemeenten, waar 

onze gemeente óók van profiteert. We nemen 
regelmatig het initiatief om gezamenlijk de regio 
en dus alle afzonderlijke gemeenten te versterken. 
Zoals bij de Regiodeal, een samenwerkingsverband 
tussen de Drechtsteden, de gemeente Gorinchem, 
de provincie Zuid-Holland Zuid, bedrijven en 
onderwijsinstellingen. Het Rijk verdubbelt de 
investering van 22,5 miljoen euro voor dynamische 
oevers, het toepassen van innovatie in de 
maakindustrie en een betere aansluiting van 
onderwijs op de arbeidsmarkt.
De Drechtraad, een samenwerkingsverband met de 
gemeenteraden van alle Drechtsteden, hield per 1 
januari 2022 op te bestaan. Dat wil niet zeggen dat 
de samenwerking tussen de zeven gemeenten stopt. 
Integendeel, want de samenwerking zet zich de 
komende jaren op een andere, minder formele wijze 
voort, zodat oog voor de eigen gemeente en oog 
voor de regio hand in hand blijven gaan.
Eind 2021 introduceerde de regio Smart Delta 
Drechtsteden, waarin, onder het motto ‘Slim samen 
vooruit’, bedrijven, onderwijs en overheid nauw 
samenwerken. Bouwen aan de energietransitie, 
slimme technologie, toegepaste innovatie, hoger 
onderwijs en een goede bereikbaarheid van de regio.

Financiën
De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft een gezond 
financieel beleid. Dat zorgt er onder meer voor dat 
de onroerendezaakbelasting, met uitzondering 
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van de inflatiecorrectie, niet extra werd verhoogd. 
Ook in het jaar 2021 sloten we de begroting van 
de gemeente af met een positief resultaat. De 
inkomsten en uitgaven vonden plaats aan de hand 
van de actiepunten in het in 2018 vastgestelde 
collegeprogramma.

“Inwoners, ondernemers en organisaties 
inspraak geven en zo mogelijk laten 
meebeslissen over belangrijke 
gebeurtenissen in Hendrik-Ido-Ambacht. 
Dat is de kern van de zogenaamde 
Participatienota ‘Gewoon Ambacht’, 
vastgesteld in januari 2021. Want de kennis, 
ervaring en creativiteit van iedereen zijn 
hard nodig in het verder bouwen van onze 
gemeente.”
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