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‘Gewoon Ambacht’
zegt veel als thema.
Het zegt iets over onze
identiteit, onze historie,
over hoe we met elkaar
omgaan, over onze
buitenruimte, over onze
verenigingen, kerken en
nog veel meer.

Gewoon Ambacht
Met het coalitieprogramma “Gewoon Ambacht” gaan SGP-ChristenUnie,
Gemeente Belangen en CDA de komende 4 jaar hun samenwerking aan. Een
periode waarin veel te doen staat. En dat in een tijd waarin maatschappelijke,
economische, culturele en sociale ontwikkelingen in onze omgeving zich steeds
sneller voltrekken. Door onze positie in deze veranderende omgeving voortdurend
te herijken, kunnen wij als openbaar bestuur goed functioneren. Dat betekent dus
dat de stijl van werken van het college mee zal bewegen met de ontwikkelingen in
onze omgeving.
“Gewoon Ambacht” zegt veel als thema. Het zegt iets

We hechten veel waarde aan rust en aan het respect

over onze identiteit, onze historie, over hoe we met

voor de levensbeschouwelijke aspecten binnen onze

elkaar omgaan, over onze buitenruimte, over onze

gemeente. De zondag als dag van rust, bezinning en

verenigingen, kerken en nog veel meer. Het heeft iets

ontmoeting is daarin een belangrijke waarde. Dat willen

van ‘doe maar gewoon dan doe je gek genoeg’. En

we zo houden door de huidige openingstijden van

tegelijkertijd is het zelfbewust, ‘ja, zo doen we dat

winkels, sport- en recreatievoorzieningen op zondag te

gewoon in Ambacht, of zo vinden wij dat gewoon’. Wij

houden zoals het is.

zijn ervan overtuigd dat veel Ambachters houden van
Ambacht zoals het is en willen dat wij dat zo houden en

REGIO

waar nodig verbeteren. Gewoon voor de Ambachters!

De Ambachtse identiteit is voor ons het uitgangspunt
bij ons handelen in de regio. Om het beste voor onze
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IDENTITEIT

inwoners te bereiken, is het van belang om soepel

Voor de meeste inwoners van ons dorp is de Ambachtse

te bewegen tussen de verschillende schaalniveaus.

identiteit een dagelijks merkbare waarde. Veel groen op

“Gewoon Ambacht” betekent dat we open staan voor de

allerlei plekken, een ruime opzet met singels en brede

regio. Daarbij is het uitgangspunt dat die samenwerking

wegen, het dorpse karakter van onze gemeente en een

meerwaarde moet opleveren voor onze inwoners

rustige en veilige leefomgeving in een stedelijke regio.

in termen van kwaliteit, identiteit, functionaliteit,

Wij kijken naar elkaar om en hebben respect voor elkaar

bereikbaarheid en financiën. Uitgangspunten die

en voor elkaars culturele en religieuze achtergronden.

randvoorwaardelijk zijn voor een sterke zelfstandige

gemeente met haar eigen identiteit. Wat ons betreft

we actief gebruik van relevante social media voor

moet de nadruk in de samenwerking gelegd worden op

onze communicatie met inwoners en bedrijven. We

het versterken van de economie, het verbeteren van de

blijven voortdurend op zoek naar de beste manier van

bereikbaarheid, het verbeteren van de arbeidsmarkt

communiceren met onze inwoners en bedrijven

en het bieden van maatschappelijke ondersteuning

Er is in Ambacht ruimte voor eigen initiatief, creativiteit,

en goede zorg. Juist op deze punten biedt de regio

eigen verantwoordelijkheid en ondernemerschap.

meerwaarde voor onze inwoners.

“Gewoon Ambacht” wil zeggen dat we ons daarbij
opstellen als een goede partner van maatschappelijke

BESTUURSSTIJL

initiatieven. Wij geven daarbij ruimte en stimuleren

Onze bestuursstijl kenmerkt zich door een balans

en faciliteren particulier initiatief. We stimuleren

tussen daadkracht en verbinding. De besluiten die

burgerparticipatie liever vanuit betrokkenheid dan

we nemen zijn duidelijk en maar voor één uitleg

vanuit ongenoegen. Zo doen we dat in Ambacht!

vatbaar. Daarnaast zullen we de komende vier

Deze uitgangspunten nemen we op in een nieuwe

jaren met ontwikkelingen geconfronteerd worden,

participatienota die we gaan opstellen.

die we nu nog niet kunnen voorzien. Daarom gaan
we investeren in betekenisvolle verbindingen met

SOCIAAL

inwoners, verenigingen, maatschappelijke instellingen

In Ambacht moet iedereen gewoon mee kunnen doen.

en bedrijven. Samen met hen willen we immers ook

Dit moet zo blijven. Daarbij letten we vooral op onze

die onvoorziene ontwikkelingen het hoofd kunnen

dorpsgenoten bij wie dat om wat voor reden dan ook

bieden. Dat kan alleen als de onderlinge relaties

niet zelf lukt. Al ruim drie jaar zijn we als gemeente

goed en open zijn. Het gemeentebestuur is open,

verantwoordelijk voor jeugdhulp, de Participatiewet,

transparant en benaderbaar. We betrekken daar waar

de aansluiting op passend onderwijs en de Wmo. We

mogelijk inwoners, instellingen en bedrijven bij de

kunnen hierdoor betekenisvolle hulp en ondersteuning

totstandkoming en uitvoering van beleid. Met elkaar

bieden die heel dicht bij mensen komt. Door te kiezen

zijn we gewoon Ambacht! We dagen onze inwoners uit

voor ondersteuning dichtbij kan de kwaliteit van de

hun kennis, ervaring, creativiteit en kunde in te zetten

ondersteuning op peil gehouden of zelfs verbeterd

voor de ontwikkeling van Ambacht. En daar waar dat

worden. Daarnaast zien we dat de rol van het eigen

niet kan, nemen we zelf de verantwoordelijkheid om

netwerk en sociale omgeving steeds belangrijker is

keuzes te maken en pakken we door. En uiteraard

geworden. De komende jaren investeren we vooral in

rapporteren we over al deze keuzes transparant

preventie en hulp aan de voorkant. Want samen met

richting de gemeenteraad. Ook richting onze inwoners,

betrokken inwoners en met onze maatschappelijke

instellingen en bedrijven communiceren we hier

partners willen we ervoor zorgen dat er in Ambacht

duidelijk en transparant over. Naast de vertrouwde

gewoon niemand buiten de boot valt.

communicatiemiddelen als brief en telefoon, maken
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DUURZAAM
“Gewoon Ambacht” betekent ook dat we als een goed
rentmeester met de aarde en onze omgeving omgaan.
We moeten nu op zoek naar een goede balans tussen
mens, economie en milieu. We gaan aan de slag met
uitdagingen als de energietransitie en de verdere
scheiding van afval. Door Ambacht gewoon groen
en duurzaam te houden denken we niet alleen aan
de mensen met wie we onze huidige gemeenschap
vormen, maar ook met de mensen die deze zelfde
gemeenschap na ons voort zullen zetten. Er is geen tijd
te verliezen, dus we stellen hier een nieuw actieplan
duurzaamheid voor op.
				

TOT SLOT
Dit coalitieprogramma wordt nader uitgewerkt met
concrete acties in een collegeprogramma.

“Gewoon Ambacht” betekent
ook dat we als een goed
rentmeester met de aarde en
onze omgeving omgaan.
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Programma 1

Sociaal,
Welzijn en
Educatie

Programma 1

Sociaal, Welzijn
en Educatie
Hendrik-Ido-Ambacht heeft een goed voorzieningenniveau. Dat niveau houden
we op peil met bereikbare voorzieningen voor jong en oud. We willen veel
aandacht besteden aan het innoveren van de zorg, samen met onze inwoners
en maatschappelijke partners. Daarbij zoeken we balans met een gezond
financieel beleid.
SOCIAAL

In de eerste jaren van de decentralisaties hebben

Vanaf 2015 zijn we als gemeente verantwoordelijk voor

we ons vooral geconcentreerd op continuïteit van

een groot deel van de sociale voorzieningen.

zorg, zodat niemand buiten de boot valt. Preventie is

Onze opdracht is zorg zo nabij mogelijk bij onze

daardoor nog wat op de achtergrond gebleven en per

inwoners te organiseren, en hen te helpen hun

decentralisatie aangepakt. Met een sterk beleid op het

eigen problemen op te lossen. De persoon die zorg

gebied van preventie- en vroege signalering zetten we

nodig heeft, staat centraal. De zorg sluit aan bij

in op duurzame preventie. Zo kan op termijn de omslag

het persoonlijk netwerk en de levensbeschouwing

naar de voorkant worden gemaakt. Dat leidt tot meer

van de cliënt. We vinden het belangrijk dat mensen

gezonde mensen en minder mensen met risico’s op

de keuze blijven houden tussen zorg in natura en

problemen.

persoonsgebonden budget.
We stellen een preventieplan op van 0 tot 100 jaar en
Onze inwoners lopen regelmatig aan tegen de schotten

maken hiervoor budget vrij. Preventie vraagt alertheid

tussen de verschillende wetten. Dit speelt zeker

vanuit de gehele samenleving: van professionals

voor onze inwoners met meervoudige problemen.

en inwoners. Het preventieplan is decentralisatie-

Vaak speelt laaggeletterdheid hierbij een rol. Bij

overstijgend en dit stellen we op samen met de partners

meervoudige problematiek is de weg naar werk

in ons netwerk. Specifieke aandachtspunten voor dit

veelal uit het zicht geraakt, wat weer leidt tot mindere

preventieplan zijn:

gezondheid en schulden. De kans op een neerwaartse

• Als gemeente hebben we de beschikking over een

spiraal is groot.

groot aantal digitale gegevens. Wanneer we deze big
data op de juiste wijze verwerken, zijn deze van grote

Preventie
We streven er naar dat zo min mogelijk inwoners
afhankelijk zijn van zware zorg en ondersteuning.

gaan opdoen;
• monitoren van de inzet in preventie en daaraan

Zonder de juiste begeleiding, voorlichting of

gerelateerd monitoren van het gebruik van

ondersteuning kunnen kleine problemen uitgroeien

maatwerkvoorzieningen;

tot complexe, omvangrijke ondersteuningsvragen.
Om te voorkomen dat inwoners blijvend zwaardere
vormen van ondersteuning nodig hebben, moeten we
problemen eerder signaleren. Deze zijn dan vaak nog
te overzien en met eigen kracht of een relatief licht
instrument op te lossen.
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waarde voor ons beleid. Hier moeten we ervaring mee

• een meerjarige aanpak met een meerjarige
financiering;
• een gelabeld budget voor preventie in de begroting.

met jonge kinderen of mensen die voor een ernstig
zieke partner zorgen, vrijstellen van sollicitatieplicht.
Dat geldt ook voor mensen in de bijstand die
een substantieel deel van hun tijd besteden aan
vrijwilligerswerk. Wij stimuleren dat mensen meedoen,
als tegenprestatie voor de bijstand. Wij spannen ons er
regionaal voor in dat ook zij vrijgesteld kunnen worden
van sollicitatieplicht.
Als mensen niet (meer) kunnen werken staan wij voor

Dit betekent dat wij:
• inwoners zo min mogelijk afhankelijk

een ruimhartig minimabeleid, waarbij we met name
willen voorkomen dat kinderen in armoede moeten
opgroeien.

willen laten zijn van zware zorg en
ondersteuning
• een preventieplan opstellen van 0 tot
100 jaar en hier budget aan labelen.

Dit betekent dat wij:
• stimuleren dat iedereen meedoet naar
vermogen en daarvoor kansen krijgt;

Participatie

• ons regionaal inspannen voor het vrijstellen
van de sollicitatieplicht voor alleenstaande

Een sterke lokale economie is belangrijk om een sociale

ouders met jonge kinderen, mensen die voor

arbeidsmarkt te creëren met werk voor onze inwoners.

een ernstig zieke partner zorgen, of mensen

Wij verwachten dat onze lokale bedrijven hierin hun

die een substantieel deel van hun tijd

maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Wij

besteden aan vrijwilligerswerk.

vinden het belangrijk dat iedereen meedoet naar
vermogen en daarvoor ook kansen krijgt.

Zorg
Werk zorgt voor een inkomen en een sociale

In de komende vier jaar zetten we belangrijke stappen

structuur. In het bijzonder richten wij onze aandacht

in het innoveren en het zo flexibel mogelijk organiseren

op inwoners met een laag inkomen. Door te zorgen

van de zorg. Daarvoor willen we de kennis en ervaring

voor voldoende werkgelegenheid en participatie-

van onze inwoners en de betrokken organisaties

instrumenten, vergroten we hun kansen op een baan.

benutten. We willen hen met elkaar verbinden en hún

Participatiemogelijkheden creëren we bij voorkeur

oplossingen en ideeën ondersteunen.

bij lokale organisaties. We trekken daarin samen op
met onze regionale partners zoals de Sociale Dienst

Al onze inwoners hebben recht op een goede, gezonde

Drechtsteden, om elkaars kracht optimaal te benutten.

en veilige thuissituatie. Als gemeente bieden we
passende hulp bij mishandeling van kinderen en

Het is op lokaal niveau belangrijk om taken gelijk te

ouderen. We ondersteunen wanneer de gezonde

waarderen. Niet alleen betaald werk is waardevol. Dat

thuissituatie er niet is en grijpen in waar dat bedreigend

geldt net zo goed voor mantelzorg, ondersteuning en

is voor de persoon in kwestie of diens omgeving.

vrijwilligerswerk. Deze moeten daarom gestimuleerd en
gewaardeerd worden. Wij willen alleenstaande ouders

Het aantal mensen met dementie neemt de komende
jaren toe. Mensen met dementie moeten zo lang
mogelijk thuis en dus in een vertrouwde omgeving
kunnen blijven wonen. Samen met maatschappelijke
partners werken we aan een dementievriendelijke
gemeente. In de omgevingsvisie geven we dit verder
vorm.

13

Kwetsbare groepen

We zien dat steeds meer kinderen om financiële

Als gemeente hebben wij de taak kwetsbare groepen

redenen niet mee kunnen doen, aan activiteiten

inwoners voldoende ondersteuning te bieden. Het gaat

die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn.

om mensen voor wie deelnemen aan de samenleving

Kinderen staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Wij willen

niet vanzelfsprekend is. Hendrik-Ido-Ambacht heeft

voorkomen dat kinderen uit gezinnen met minimale

de komende jaren grote uitdagingen op de gebieden

financiële middelen worden uitgesloten. Het SMS

jeugdhulp, ouderenzorg en Beschermd Wonen. Extra

Kinderfonds is daarbij een belangrijk instrument. Het

inspanningen voor deze groepen zijn geboden. Dit

bereik van deze voorzieningen willen we uitbreiden,

geven wij vorm samen met onze welzijnsinstellingen,

door de bekendheid te vergroten. Hierbij zien wij een

maatschappelijke instellingen, kerken, professionals en

belangrijke rol voor onze verenigingen, Hi5 Ambacht en

vrijwilligers.

het sociaal wijkteam.

Jongeren
Jongeren zijn de toekomst. Het is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van onze samenleving hen een
gezond leefklimaat te bieden en de kans om zich
te ontplooien. Hendrik-Ido-Ambacht moet voor de
opgroeiende jeugd een fijne plek zijn om te wonen,
waarin ze zichzelf kunnen zijn. De belangrijkste
verantwoordelijkheid voor onze jongeren ligt in de

Dit betekent dat wij:
• een samenhangend aanbod van preventie en
zorg, zo dichtbij mogelijk aanbieden;
• ons zorgaanbod blijvend verbeteren
en innoveren;
• voorzieningen voor kinderen in armoede
beter vindbaar maken.

gezinnen. Daarnaast spelen netwerken van vrienden,
scholen, kerken en verenigingen een belangrijke rol in

Ouderen

de vorming.

Van ouderen wordt in de huidige tijd nog veel verwacht.
Zelfstandig thuis wonen, zelf hulp organiseren,

Als gemeente bieden we preventie, zorg en

mantelzorg en vrijwilligerswerk doen. Ouderen

ondersteuning aan jongeren bij wie het leven (even)

zijn langer vitaal. Veel ouderen kunnen die taken

uit de rails loopt. Ook bieden we faciliteiten aan

nog prima aan, en hebben daarbij eigenlijk geen

waar jongeren zichzelf kunnen zijn en zich kunnen

hulp nodig. Er is echter ook een groeiende groep

ontspannen. Dit samenhangende aanbod van preventie

mensen die wel afhankelijker wordt van de hulp van

en zorg bieden wij zo dichtbij mogelijk aan. Met de

anderen. Voor hen moeten we er zijn als het nodig is.

meeste kinderen gaat het goed. Waar extra jeugdhulp

Mantelzorgers, vrijwilligers uit het persoonlijk netwerk,

en gezinsondersteuning nodig is, moet dat snel

maatschappelijke organisaties, verenigingen, kerken

beschikbaar zijn. We moeten voorkomen dat kinderen

en mede-inwoners leveren hieraan een waardevolle

tussen wal en schip belanden.

bijdrage. Samen vormen we een respectvol netwerk
om de ouderen heen; dit is de generatie die onze

Belangrijk is doorlopend te blijven werken aan het

samenleving mede vorm heeft gegeven.

verbeteren en innoveren van ons aanbod, bijvoorbeeld
via pilots. Het Jeugdteam is de spil in ons lokale

Als gemeente hebben we de opgave onze partners

aanbod van jeugd- en opvoedhulp. Daarbij wordt

samen te laten werken, zowel in aanbod als in de wijze

nauw samengewerkt met partners als het onderwijs,

waarop ouderen worden benaderd. Door ondersteuning

jongerenwerk, huisartsen, Hi5 Ambacht en de

te bieden bij mantelzorg en vrijwilligerswerk, door

Serviceorganisatie Jeugd ZHZ.

vervoer aan te bieden met de Drechthopper of
door kleine aanpassingen te doen in de woning of
hulpmiddelen ter beschikking te stellen. Ook kunnen
wij verbindingen leggen tussen onze partners;
scholen kunnen bijvoorbeeld betrokken worden om
eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan.
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Zorgaanbod zichtbaar en vindbaar
Dit betekent dat wij:
• bevorderen dat organisaties effectief en
doelgericht met elkaar samenwerken in de
zorg voor ouderen;
• uitwerken hoe scholen een rol kunnen
spelen bij het verminderen van eenzaamheid
onder ouderen.

Het is niet eenvoudig de weg te vinden in het veld
van zorg en welzijn. Er zijn tal van voorzieningen,
wetten en zorgaanbieders. Dit alles maakt het voor
zorgvragenden, hun netwerk én professionals lastig
overzicht te krijgen en de meest passende oplossing
te vinden. Het geven van goede en betrouwbare
informatie, en advies voor inwoners met een vraag is
daarmee een belangrijke taak voor de gemeente.

Beschermd wonen

Het sociaal wijkteam fungeert als spin in het web.

Met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning

Het sociaal wijkteam speelt een belangrijke rol in het

(Wmo) 2015 hebben we als gemeente de taak

vindbaar maken van ons voorzieningenaanbod, zowel

gekregen om beschermd wonen te organiseren voor

voor inwoners als professionals. Ook de digitale Sociale

inwoners die dat nodig hebben. Een groot deel van

Kaart is een nuttig instrument voor het vinden van de

deze mensen woont nu in een zorginstelling. In lijn

juiste voorziening. We vinden het van belang dat het

met het gedachtegoed van de participatiesamenleving

netwerk rond zorgbehoevenden en professionals een

is het beleid er op gericht deze mensen zoveel

goede verbinding heeft met het wijkteam. Zij moeten

mogelijk onderdeel te laten zijn van de samenleving

makkelijk signalen kwijt kunnen over inwoners die

en zelfstandig te laten wonen. Dit betekent een

zorg nodig hebben en/of zorg mijden. Zorgmijders zijn

transformatie van beschermd wonen naar beschermd

vaak moeilijk te bewegen. Schaamte speelt hierbij een

thuis.

belangrijke rol. Vaak zijn dit mensen in eenzaamheid, in
armoede of die laaggeletterd zijn.

We ontwikkelen een visie op deze transformatie, die
diverse vraagstukken met zich mee brengt. Zo moeten

We versterken de toegang tot de zorg en de

er voldoende geschikte en betaalbare woningen zijn.

vindbaarheid van onze voorzieningen. We versterken

Ook moet er een pakket van begeleiding worden

daarvoor het sociaal wijkteam, afgestemd op de

georganiseerd vanuit een zorginstelling en vraagt

lokale opgaven in onze gemeente. Specifieke

dit ondersteuning door het Sociaal Wijkteam. In

aandachtspunten daarbij zijn:

Hendrik-Ido-Ambacht bieden Yulius, Syndion en Eleos

• het gebruiken van big data;

gezamenlijk 100 plaatsen. Met deze organisaties gaan

• het equiperen van professionals in het veld zodat zij

wij in gesprek over hun plannen en de effecten van deze
transformatie.

een doorverwijsrol kunnen vervullen;
• in de wijk aanwezig zijn en mensen leren kennen.

Dit betekent dat wij:

Dit betekent dat wij:

• spreken met zorgaanbieders over hun

• goede, betrouwbare informatie en advies

plannen;
• een visie ontwikkelen op beschermd wonen
en beschermd thuis.

bieden aan mensen met een zorgvraag;
• het sociaal wijkteam versterken, afgestemd op
de lokale opgaven in Hendrik-Ido-Ambacht.

15

WELZIJN, SPORT EN CULTUUR
Hendrik-Ido-Ambacht kent een rijk verenigingsleven.
Door het veelzijdige aanbod is er voor iedereen wat
te vinden. Sport en cultuur vormen daarmee een
belangrijke onderdeel van onze sociale infrastructuur.
Verenigingen zijn een belangrijke ontmoetingsplaats
en waardevol voor onze inwoners. Genoeg en goede
vrijwilligers zijn onmisbaar om het verenigingsleven
bloeiend te houden.
Sport is gezond, leert jongeren en ouderen samen te
werken in een team en respect te hebben voor elkaar.
Sport draagt zo bij aan een lichamelijk, geestelijk en
sociaal welbevinden. Naast sport zijn ook kunst en
cultuur belangrijk voor de ontwikkeling en participatie
van onze inwoners. Cultuur verrijkt, verbindt en
zorgt voor begrip. We willen dat de cultuur- en

Dit betekent dat wij:
• de kwaliteit van onze accommodaties op een
goed peil houden;
• nieuwe kunstgrasvelden aanleggen zonder
rubbergranulaat;
• Cascade versterken tot een multifunctionele
ontmoetingsplaats voor alle inwoners.

sportvoorzieningen voor alle inwoners toegankelijk zijn
en blijven.

Vrijwilligerswerk
Vele vrijwilligers maken onze samenleving. We zien

Goede sportaccommodaties

dat het steeds moeilijker is om vrijwilligers te vinden.

Het aanbod aan vrijetijdsvoorzieningen en

Niet alleen bij sportverenigingen maar ook organisaties

-activiteiten is groot in Hendrik-Ido-Ambacht. We

die zich bezig houden met welzijnswerk. Daarbij zien

zien dat onze inwoners grote waarde hechten aan

we ook dat het moeilijk is jongeren voor dit werk te

onze sportvoorzieningen. We zetten in op een goede

enthousiasmeren, waardoor het vrijwilligersbestand

kwaliteit van onze accommodaties voor binnen- en

vergrijst. Het verenigingsleven en welzijnswerk dreigen

buitensport, met een divers aanbod voor jong en oud.

daardoor onder druk te komen.

We ondersteunen sport in de volle breedte. Bekostiging
van (semi)professionele sport is geen gemeentelijke

Gezamenlijk met de betrokken organisaties stellen we

taak. Wanneer we nieuwe accommodaties realiseren

daarom vrijwilligersbeleid op. Als gemeente hebben we

of bestaande vernieuwen, kiezen we voor duurzame

daarbij een stimulerende en faciliterende rol. Specifieke

oplossingen. Kunstgrasvelden bevatten geen

aandachtspunten voor dit vrijwilligersbeleid zijn:

rubbergranulaat.

• vrijwilligerswerk door jongeren;
• gevaar van overvraging bij de combinatie van werk,

Cascade multifunctionele ontmoetingsplaats
In de afgelopen periode hebben we het gebruik
van Cascade gestimuleerd. Dit heeft zijn vruchten

mantelzorg en vrijwilligerswerk;
• vrijwilligers voor bijzondere doelgroepen GGZ en
statushouders.

afgeworpen: steeds meer organisaties maken van
de locatie gebruik, waaronder het Sociaal Wijkteam.

We zien dat veel mensen nog wel vrijwilligerswerk

Cascade ontwikkelt zich tot een ontmoetingsplaats;

willen doen, maar niet meer met een structureel

het is een belangrijke factor geworden in onze

karakter. Tegelijkertijd is er bij verenigingen maar

sociale structuur. We gaan deze sociale functie van

ook bij kwetsbare inwoners een behoefte aan

Cascade versterken, zodat het een multifunctionele

ondersteuning bij kortdurende, projectmatige klussen.

ontmoetingsplaats wordt voor alle inwoners: het

We zien kansen om met de inzet van sociale media

Hart van Ambacht.

vrijwilligers voor deze klussen vraag en aanbod bij
elkaar te brengen. Dit werken we samen met een
geschikte maatschappelijke partner uit.
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Kwaliteit schoolgebouwen
Dit betekent dat wij:
• vrijwilligersbeleid opstellen samen met onze
verenigingen en welzijnsorganisaties;
• samen met een maatschappelijke partner
uitwerken hoe sociale media laagdrempelig
in te zetten om vraag en aanbod van
vrijwilligerswerk bij elkaar te brengen.

Vooral de scholen in de wijk Centrum vragen deze
periode om een kwaliteitsimpuls. We zien dat meer
kleinschaligheid en nabijheid een positieve bijdrage
leveren aan de onderwijskwaliteit. Als nieuwbouw
noodzakelijk is, laten we die goed aansluiten op de
omgeving. Daarbij laten we de clustergedachte los.
Het scholencluster is een goede oplossing geweest
om de snelle groei van De Volgerlanden en de komst
van veel jonge gezinnen op te kunnen vangen. Door de

Evenementen

verdere groei van de wijk zien we nu echter dat de druk

Wij vinden dat het aanbod van activiteiten en

in en rond dit cluster toeneemt. We monitoren deze

evenementen aantrekkelijk moet blijven. Koningsdag

ontwikkeling.

en Zomerparkdag zijn Ambachtse evenementen. Deze
evenementen zijn samenbindend en qua programma en

Samen met de scholen stellen wij een nieuw Integraal

opzet voor alle Ambachters fijn om te bezoeken.

Huisvestings Plan op. Onze uitgangspunten voor dit
plan zijn:

De evenementennota is het kader aan de hand
waarvan we ideeën en het huidig aanbod aan culturele
activiteiten en evenementen toetsen. De huidige status
quo aan activiteiten en evenementen en de huidige
wet- en regelgeving zijn hierbij het uitgangspunt.

• het versterken van de relatie tussen onderwijs
en zorg;
• het vrijmaken van een substantieel budget om te
investeren in schoolgebouwen;
• het inzetten op kleinere scholen met meer ruimte en

Wijzigingen en nieuwe activiteiten toetsen we op de

aandacht voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Dit werkt

impact die deze hebben op de omgeving omtrent

preventief voor de jeugdhulp;

omgevingsgeluid en verkeersintensiteit. Daarnaast is
het voor ons belangrijk dat initiatieven, organisatorisch

• efficiënt gebruik van de beschikbare lokalen; de
beschikbare ruimten worden zoveel mogelijk ingezet.

en financieel, mede gedragen worden vanuit de
samenleving en dat deze aansluiten bij de (culturele)

Talentontwikkeling en gezondheid

identiteit van de gemeente.

Een van de belangrijkste doelen in het sociale domein
is talentontwikkeling. We stimuleren een gezonde

EDUCATIE

leefstijl voor kinderen. Door een gezonde leefomgeving

We willen kinderen en jongeren alle kansen bieden

op school, met voldoende mogelijkheden om binnen en

zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Goede en

buiten te sporten, stimuleren we spelen en bewegen.

eigentijdse schoolgebouwen zijn daarvoor een

Daarnaast is Hi5Ambacht een belangrijke partner door

essentieel middel, maar geen doel op zich. We

het organiseren van sportieve en culturele activiteiten.

bieden kinderen en professionals eigentijdse en

We willen muziekonderwijs op school toevoegen

duurzame schoolgebouwen, gezonder, energiezuiniger

aan het aanbod van Hi5, om cultureel talenten te

en beter geschikt voor onderwijs in de 21e eeuw.

stimuleren.

Schoolgebouwen moeten bijdragen aan een gezonde
leefstijl en talentontwikkeling. De decentralisaties
bieden mogelijkheden om ook op het vlak van
huisvesting verbindingen te leggen, onder meer tussen
passend onderwijs, jeugdhulp en maatschappelijke
ondersteuning. Met een divers aanbod kunnen ouders
kiezen voor het onderwijs van hun voorkeur.

Dit betekent dat wij:
• verbindingen stimuleren tussen
onderwijshuisvesting en passend
onderwijs, jeugdhulp en maatschappelijke
ondersteuning
• samen met de scholen een nieuw Integraal
Huisvestings Plan opstellen en realiseren;
• muziekonderwijs op scholen facultatief
toevoegen aan het cultuuraanbod van Hi5.
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Programma 2

Ruimtelijke
Ordening,
Economie
en Wonen

Programma 2

Ruimtelijke Ordening,
Economie en Wonen
Hendrik-Ido-Ambacht is een fijne, rustige gemeente om in te wonen. We hebben
een eigen identiteit met een dorps karakter en een ruim opgezette, groene structuur.
Een groene omgeving is gezond en maakt het aantrekkelijk om er te wonen.
Deze hoge kwaliteit van wonen en leven willen we graag zo houden.
Tegelijkertijd wonen we in een stedelijke omgeving en zoeken we naar balans tussen
wonen, werken en milieu. Dat betekent dat we goede afwegingen moeten maken en
duurzaam en bewust om moeten gaan met de ruimte die nog beschikbaar is.
Zo kunnen we zorgen voor een aantrekkelijk woon- en werkklimaat.
Op 1 januari 2021 gaat de Omgevingswet in werking. Met deze wet wil de overheid
de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen, zodat de
fysieke leefomgeving verbetert. We bereiden ons voor op de implementatie van deze wet.
EEN GROENER AMBACHT

DUURZAAM OP ALLE BELEIDSTERREINEN

Hendrik-Ido-Ambacht is een groene en ruim opgezette

Duurzaam spreekt voor ons voor zich. We moeten de

gemeente, maar het kan nog veel groener! Een nog

aarde immers als een goed rentmeester beheren en

steviger groen karakter zorgt voor een fijner woon-

overdragen aan nieuwe generaties. Wij hebben de

en leefklimaat waardoor het voor onze inwoners

aarde in bruikleen van onze kinderen; dat geeft ons een

aantrekkelijker en makkelijker wordt te bewegen,

belangrijke verantwoordelijkheid om er zuinig mee om

ontspannen en recreëren. Een groene omgeving is een

te gaan.

gezonde omgeving en houdt ons dorp leefbaar.
Wij richten ons daarom niet alleen op het behouden van
de hoogwaardige, ruime en groene leefomgeving, maar
we zetten ons nadrukkelijk in op het versterken hiervan.

Dit betekent dat wij:
• 500 extra bomen planten. Dit zijn éxtra bomen,
dus bovenop de bomen die we herplanten;
• het Sandelingenpark niet verder bebouwen;
• een weloverwogen keuze maken voor de gebieden
in onze gemeente die nog niet ontwikkeld zijn of
vrijkomen. Deze gebieden houden we groen tenzij
er stevige argumenten zijn om ze te bebouwen.
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Dit betekent dat we een goede balans moeten vinden

Duurzame energie

tussen mens, economie en milieu. Dit is een opgave

Duurzame energie is ons uitgangspunt. Nieuwe

waar we nú mee bezig moeten zijn. Wat we nu doen

woningen en gebouwen zijn (nagenoeg) energieneutraal

heeft immers gevolgen voor later. Als we dit niet doen

en worden, als dat haalbaar is, niet meer aangesloten

en teveel blijven vragen van de aarde, tast dit de

op gas. Het warmtenet is een serieus alternatief. Ook

aarde nog verder aan. Door duurzaam te handelen,

bestaande woningen zullen in de toekomst gefaseerd

kunnen we blijven voorzien in onze behoeften. In het

van het gas af moeten. We onderzoeken of en hoe we

belang van onze toekomst en de toekomst van onze

inwoners kunnen stimuleren dit te doen.

kinderen kunnen wij dit niet laten liggen en moeten
we toekomstgerichte keuzes maken. Duurzaamheid

Windmolens kunnen een goede bijdrage leveren

moet daarom als vanzelfsprekend terug komen in alle

aan duurzame energie, maar wij zien hiervoor geen

beleidsterreinen.

plek in onze gemeente. Wij vinden (grootschalige)
ontwikkelingen op nationaal niveau een beter alternatief.

Samen met onze partners stellen wij een nieuw lokaal
actieplan duurzaamheid op. Daarin nemen wij in ieder

De zon is een schone en duurzame energiebron waar

geval de volgende onderdelen op:

we volop gebruik van kunnen en moeten maken. Dat

• een lokaal programma voor de energiestrategie;

kan meer dan we nu doen. Er zijn nog veel daken waar

• duurzame energie;

zonnepanelen op kunnen. We stimuleren het gebruik van

• luchtkwaliteit;

zonnepanelen.

• de voorbeeldrol van de gemeente;
• Fairtrade gemeente;

Luchtkwaliteit

• klimaatadaptatie.

De lucht in onze gemeente is bovengemiddeld vervuild.
Dit is niet goed voor onze gezondheid. De invloed die wij

Deze onderdelen werken we hieronder verder uit.

lokaal hebben op het verbeteren van de luchtkwaliteit
is beperkt. Het tegengaan van uitstoot van gassen is

Energiestrategie

een landelijk probleem. In de regio Drechtsteden blijven

De energietransitie is één van de belangrijkste

we inzetten op verbetering van de luchtkwaliteit. Daar

maatschappelijke opgaven de komende decennia.

blijven we regionaal aan werken.

Europa, het Rijk en de gemeenten hebben ambitieuze

In een verdiepingsonderzoek naar fijnstof bekijken

doelstellingen opgesteld om CO2-neutraal te worden. Wij

we welke innovaties er elders in het land zijn. Deze

hebben hierin als gemeente een belangrijke rol, vanwege

informatie gebruiken we als input voor mogelijke

onze taken in de ruimtelijke ordening en de gebouwde

maatregelen die we lokaal zelf kunnen nemen. We

omgeving.

moeten ons samen met onze inwoners sterk maken voor
het terugdringen van fijnstof.

Onze gemeente heeft, samen met onder andere
alle andere gemeenten in de Drechtsteden,

Voorbeeldrol

woningcorporaties, waterschappen, het ministerie,

Duurzaam handelen is ons uitgangspunt. Als

de provincie, Stedin en de Omgevingsdienst, het

gemeente dragen we daarvoor een belangrijke

Energieakkoord Drechtsteden ondertekend. Dit

verantwoordelijkheid. Dat betekent dat wij zelf het

betekent dat we samen werken aan een energieneutraal

goede voorbeeld moeten geven. Ons inkoop- en

Drechtsteden in 2050 en een energieneutrale gebouwde

investeringsbeleid is duurzaam. In onze voorstellen

omgeving in 2035. Wij geven lokaal uitvoering aan

nemen we steeds een paragraaf duurzaamheid op.

deze energiestrategie. We stellen hier, samen met onze
partners, een lokaal programma voor op. Dit programma

Fairtrade gemeente

is onderdeel van het lokaal actieplan duurzaamheid.

In een Fairtrade gemeente zorgen inwoners, winkels,
bedrijven en de lokale overheid samen voor eerlijke
handel. Hendrik-Ido-Ambacht wordt zo snel mogelijk een
Fairtrade gemeente.
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Klimaatadaptatie

We bouwen weloverwogen

Heel Europa ondervindt de negatieve gevolgen van

Dit betekent niet dat we helemaal stoppen met bouwen.

klimaatverandering. Het is niet zeker hoe groot de

Het betekent wel dat we voor plekken die vrij zijn of vrij

veranderingen zijn en hoe snel ze plaatsvinden. Maar

komen weloverwogen bekijken óf en hoe we daar willen

als we niet op de klimaatverandering anticiperen, kan

bebouwen. Ons uitgangspunt is dat groen, water en

dit leiden tot schade. Wij moeten ons aanpassen aan

parken belangrijker zijn dan stenen. Groen en wonen

het klimaat en de effecten daarvan. Dit doen we met

moeten in balans zijn; kwaliteit van leven staat bovenaan.

klimaatadaptatie. Op deze manier beperken we de
schade die kan ontstaan met klimaatverandering.

Voor elke locatie die vrij komt of nu al vrij is, maken
wij deze overweging. Voor een aantal van deze locaties

Dit betekent dat wij:
• samen met onze partners een nieuw lokaal actieplan
duurzaamheid opstellen;
• de komende vier jaar een forse stap zetten om woningen
van het gas los te krijgen;
• onderzoeken of we inwoners kunnen stimuleren hun
woningen van het gas af te krijgen;
• samen met onze partners een lokaal programma maken
voor de energiestrategie, als onderdeel van het actieplan
duurzaamheid;
• actief beleid voeren op zonnepanelen;
• een verdiepingsonderzoek uitvoeren naar
fijnstofproblematiek;
• duurzame keuzes maken voor gemeentelijke gebouwen;
• een paragraaf duurzaamheid opnemen in onze
voorstellen;
• zorgen voor voldoende laadpalen voor elektrische auto’s
en fietsen;
• ervoor zorgen dat Hendrik-Ido-Ambacht een Fairtrade
gemeente wordt;
• klimaatadaptatie inzetten om de schade die gepaard kan
gaan met klimaatverandering te beperken.

hebben wij hiervoor uitgangspunten geformuleerd.
• De locatie aan de Steenbakkerstraat krijgt een groene
invulling, gecombineerd met spelen. Samen met
bewoners kijken we naar de specifieke invulling van
dit gebied.
• Aan de Graaf Willemlaan/Van Godewijckstraat
(het gebied tegenover De Schoof ) zien wij een
ontwikkeling van groen en bebouwing. Groen is op
deze locatie een belangrijke invulling.
• Voor de locatie aan de Alewijnstraat vinden wij
bebouwing met een zorgfunctie een logische
invulling, vanwege de directe nabijheid van de Blije
Borgh. Ook hier zorgen we voor een combinatie met
groen, zij het dat de bebouwing de grootste invulling
van het gebied zal zijn.
• Aan de Weteringsingel/Van Ticheltplantsoen
staan nu een schoolgebouw en het Shell-station.
Dit gebied ligt in het hart van onze gemeente;
het is een centrumlocatie waar veel verschillende
mogelijkheden zijn. We vinden het belangrijk hier met
onze inwoners samen over na te denken. Hier gaan
we niet over één nacht ijs. De komende jaren laten
we de invulling van deze locatie zoals hij nu is. In
deze periode stellen we een visie op voor dit gebied,

WONEN: KWALITEIT VAN LEVEN
STAAT BOVENAAN

waarbij we onze inwoners betrekken.
• Voor het gebied aan de Weteringsingel/Witte de

Ambacht is een prettige gemeente om in te wonen.

Withstraat (Sporthal en school) zien wij een invulling

Onze gemeente heeft een dorps karakter en heeft prima

met maatschappelijke bebouwing.

voorzieningen. Met de realisatie van het zwembad,
het nieuwe Jeugdspeelpark en scholen wordt het nog
aangenamer en prettiger om hier te wonen.

• Het groene gebied langs de Reeweg/Tromplaan
behoudt een groene invulling.
• We staan positief tegenover bebouwing van de
Noordoevers en private initiatieven om het gebied
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Onze gemeente heeft de afgelopen decennia een

te saneren en te bebouwen. Noordoevers wordt een

flinke ontwikkeling meegemaakt; er is fors gebouwd.

wijk die wat betreft schaal en omvang past bij en

Ons uitgangspunt is dat we in Ambacht de grens van

herkenbaar is als wijk van Hendrik-Ido-Ambacht.

bouwen hebben bereikt. Wij hebben goed bijgedragen

Groen krijgt een duidelijke plek in dit gebied.

aan de huisvestingsopgave; lokaal én regionaal. Dit

De rivier maakt deze plek bijzonder. Wij zorgen

betekent dat we geen grootschalige woningbouw meer

ervoor dat de rivier goed te benaderen is met een

voor ogen hebben.

wandelpromenade.

Ons woonprogramma is evenwichtig

GEMEENTE IN BALANS

In Hendrik-Ido-Ambacht hebben we een voldoende

In de afgelopen decennia is onze gemeente snel

percentage aan sociale woningbouw. Wij vinden dat

gegroeid. In De Volgerlanden zijn inmiddels ruim 3800

we hebben voldaan aan onze opgave op dat punt. Ons

woningen gebouwd. Ook de komende jaren wordt

woonprogramma moet evenwichtig zijn. Dit is voor ons

nog volop gebouwd. Daarmee groeien we naar een

een programma waarin geen sociale woningbouw meer

gemeente met 33.000-35.000 inwoners. De vraag

wordt toegevoegd, behalve voor speciale doelgroepen.

komt daarmee op wat we aan voorzieningen nodig
hebben als we dat inwonertal hebben bereikt. Zijn onze

Ouderen zijn een doelgroep die onze aandacht

voorzieningen voldoende in omvang om deze groei op

verdienen. Wij willen ons richten op woonzorg-

te vangen? Of misschien groeien onze verenigingen wel

wonen. Vanuit deze gedachte zijn wij erg positief over

zo hard dat de capaciteit te klein wordt? Onze gemeente

initiatieven voor woonvormen voor ouderen. Dit gaat

moet in balans zijn: voorzieningen moeten passen bij

vereenzaming tegen. Deze initiatieven stimuleren wij.

de omvang van de bevolking. Ondanks de groei van de

Ouderen wonen steeds langer zelfstandig. Wij zorgen

gemeente, vinden we daarbij wel dat het huidige woon-

voor voldoende levensloopbestendige woningen en

en leefklimaat en het herkenbare dorpse karakter van

voorzieningen, met name nabij het centrum.

Hendrik-Ido-Ambacht worden bewaard.

Wij zijn alert op kansen voor starters op de

Deze periode gebruiken we dan ook om ons voor te

woningmarkt.

bereiden op onze groei naar een volwassen gemeente.
We kijken vóóruit en voeren een verkenning ‘Gemeente
in balans’ uit waarbij we de ontwikkeling van onze

Dit betekent dat wij:
• kiezen voor groen, tenzij er goede
argumenten zijn om te bouwen;
• alert zijn op kansen voor starters op de
woningmarkt;
• zorgen dat de rivier langs de Noordoevers
te benaderen is door middel van een
wandelpromenade;
• initiatieven voor woonvormen voor ouderen
stimuleren;
• zorgen voor voldoende
levensloopbestendige woningen.

bevolkingsopbouw en -omvang confronteren met de
ontwikkeling van het gemeentelijk voorzieningenniveau.
We nemen dit op in de Omgevingsvisie.

ONDERNEMEN IN AMBACHT
Lokale ondernemers zijn de economische kracht van
onze gemeente. Zij spelen een cruciale rol om zaken
in beweging te krijgen. Een sterke lokale economie
met voldoende bedrijvigheid is belangrijk. Dat levert
immers werkgelegenheid op voor onze inwoners. Wij
hechten daarom veel waarde aan ons bedrijfsleven
en een goed ondernemersklimaat. Wij vinden het
belangrijk dat het bedrijfsleven goede kansen heeft om
zich te ontwikkelen. Er moeten korte lijnen zijn tussen
bedrijven en de gemeente.
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Nieuw actieplan lokale economie

plek voor. Wij bekijken welke fondsen kunnen worden

We willen ons lokaal economisch beleid actief

ingezet om startende ondernemers te faciliteren en

versterken. Bedrijven moeten kunnen excelleren.

stimuleren.

Het vestigingsklimaat moet daarom goed zijn; voor
gevestigde bedrijven én voor starters. Wij stellen in deze

Gebiedsvisie Centrumgebied

periode samen met ondernemers een nieuw Actieplan

Nu is besloten de bestemmingsplanprocedure voor

Lokale Economie op. Dit actieplan is de leidraad voor de

uitbreiding van De Schoof stop te zetten, is een nieuwe

samenwerking tussen gemeente en ondernemers. Wij

visie nodig op de ruimtelijke en functionele invulling

hechten aan een doorlopend gesprek met winkeliers en

van de gronden rondom de Schoof waarop deze

ondernemers over toekomstplannen.

ontwikkeling was gepland. Voordat we starten met een
nieuw bestemmingsplan, hebben we eerst een duidelijk

Het Actieplan Lokale Economie bevat een economische

beeld nodig wat we met dit gebied voor ogen hebben.

agenda waarin we:

We maken daarom een visie met een weloverwogen

• opnemen dat we lokale ondernemers uitnodigen bij

beeld voor de toekomst van dit gebied.

een aanbestedingsprocedure;
• ervoor zorgen dat bedrijven zich welkom voelen in

De Schoof is het hoofdwinkelcentrum van onze

Hendrik-Ido-Ambacht. Nieuwe bedrijven kunnen

gemeente en heeft een belangrijke functie voor de

snel door alle procedures heen (een ‘rode loper’

dagelijkse boodschappen. Maar het is ook een plek

benadering);

waar mensen elkaar ontmoeten. Wij vinden dat De

• onderzoeken of draagvlak bij de bedrijven aanwezig is

Schoof veel meer dan nu een plek moet zijn waar

voor een ondernemersfonds. Een ondernemersfonds

mensen elkaar treffen. Het is daarom belangrijk dat

kan zorgen voor draagkracht en draagvlak voor het

geïnvesteerd wordt in dit gebied.

ontwikkelen van gezamenlijke activiteiten binnen een
winkelgebied of op een bedrijventerrein;
• onderzoeken hoe lokale ondernemers kunnen
bijdragen aan de energietransitie;
• startende ondernemers stimuleren zich voor langere
tijd te vestigen in Hendrik-Ido-Ambacht.

Wij stellen een gebiedsvisie op voor het centrumgebied
waarin we:
• aangeven hoe we het gebied aantrekkelijker kunnen
maken zodat mensen elkaar daar kunnen treffen;
• aangeven hoe we invulling geven aan het gebied
tegenover De Schoof (Graaf Willemlaan/Van

Bedrijventerreinen
Er zijn veel ontwikkelingen op bedrijventerreinen in
onze gemeente. Het bedrijventerrein Ambachtsezoom
wordt ontwikkeld tot een onderscheidend en zeer

Godewijckstraat);
• een wandelpromenade tussen de Schoof en Cascade
opnemen;
• de Graaf Willemlaan in tact laten.

duurzaam bedrijventerrein. De Antoniapolder wordt
verder geherstructureerd tot een kwalitatief en

Detailhandel

hoogwaardig bedrijventerrein. Aan de rivier de Noord

In de detailhandel verandert veel en in een razend

wordt het Waterbusplein een unieke locatie waar

tempo. We hebben te maken met internetwinkelen,

voor onze inwoners veel te beleven zal zijn en waar

veranderd koopgedrag, technologische ontwikkelingen,

ondernemers elkaar ontmoeten en stimuleren in

vergrijzing en een veranderend winkelbeeld. Deze

innovatie en samenwerking.

veranderingen vragen om een toekomstgericht
beleid. Dit betekent dat ons huidig detailhandelbeleid

Deze bedrijventerreinen zijn van groot belang voor

wordt aangepast aan de ontwikkelingen. We bouwen

de ontwikkeling van onze economie en voor onze

daarmee aan toekomstbestendige detailhandel in onze

werkgelegenheid. Uitgangspunten bij de (her)

gemeente.

ontwikkeling van deze terreinen zijn duurzaamheid en
hoge kwaliteit.

Sinds juli 2013 zijn gemeenten verantwoordelijk voor
beleid rondom winkelopenstelling. De winkels in
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In Hendrik-Ido-Ambacht ontvangen we graag startende

Hendrik-Ido-Ambacht zijn op zondag gesloten. Wij

ondernemers. Het Waterbusplein is daar een ideale

vinden dat openstelling op zondag niet past binnen

de Ambachtse identiteit. Wij actualiseren onze

In deze visie nemen we in ieder geval op:

winkeltijdenverordening uit 2006. Daarin verankeren

• de toekomstbestendigheid van onze detailhandel;

wij deze positie van de zondag. We onderzoeken de

• dat De Schoof niet wordt uitgebreid maar wel wordt

wenselijkheid en haalbaarheid van openstelling van
winkels op de volgende dagen na 13:00 uur en voor

verbeterd;
• dat de eigenaars en winkeliers en van De Schoof

zover het geen zondagen betreft:

een belangrijke verantwoordelijkheid hebben in de

• Nieuwjaarsdag

verbetering van ons hoofdwinkelcentrum.

• Tweede Paasdag
• Hemelvaartsdag
• Tweede Pinksterdag
• Tweede Kerstdag
De beëindiging van de procedure voor uitbreiding van
De Schoof vraagt om een nieuwe visie op detailhandel.
Wij starten daarom zo snel mogelijk met het opstellen
van een nieuwe detailhandelsstructuurvisie. Dit doen
we samen met bewoners en ondernemers.

Dit betekent dat wij:
• zorgen voor een doorlopend gesprek met
winkeliers en ondernemers;
• een nieuw Actieplan Lokale Economie
maken;
• actief bekijken hoe we startende
ondernemers kunnen faciliteren;
• een gebiedsvisie maken voor De Schoof;
• zo snel mogelijk starten met een
detailhandelsstructuurvisie;
• de winkeltijdenverordening aanpassen.
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Buitenruimte

Programma 3

Buitenruimte
Hendrik-Ido-Ambacht heeft een groen karakter. Dit heeft een positieve invloed
op de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners. Daarom houden
we bij de invulling van de buitenruimte nog meer rekening met de Ambachtse
wensen en behoeften. De omgeving moet prettig, schoon en veilig zijn. Dit is
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, bedrijven en gemeente.
BUITENRUIMTE

ONDERHOUDSNIVEAU

De groene openbare ruimte vervult vaak een centrale rol

Wij hechten veel waarde aan een blijvend goed

in de buurt. Voor ouderen zijn onze groenvoorzieningen

onderhoudsniveau van ons groen en onze wegen.

een plek om te wandelen en buurtgenoten te

Het niveau van onderhoud is wel afhankelijk van

ontmoeten. Kinderen spelen er buiten, wat goed is voor

de beschikbare financiële middelen. Bij het stellen

hun gezondheid en motoriek. We zorgen voor een goed

van prioriteiten zijn veiligheid, duurzaamheid en

speelaanbod en actualiseren het speelruimtebeleid.

begaanbaarheid belangrijke criteria.

Omdat elke plek uniek is en de wensen van inwoners
ook, richten we onze speel- en groengebieden in samen

Ons openbaar gebied richten we duurzaam in en we

met de omwonenden.

versterken de biodiversiteit. We nemen de natuur
als vertrekpunt en kiezen voor eerlijke producten en

Een belangrijke bron van ergernis van veel inwoners

materialen die op duurzaamheid hoog scoren. Om de

is de overlast van hondenpoep. We dringen de

biodiversiteit te versterken, bieden we bijen en andere

overlast van hondenpoep terug door hondenbezitters

verstuivers een geschikte leefomgeving, voldoende

goede faciliteiten aan te bieden, in de vorm van

voedsel en nestgelegenheid. Bijvoorbeeld door een

voldoende afvalbakken. Daarnaast intensiveren we

grote variatie te creëren in gras- en groenstroken.

de communicatie over ons beleid en spreken we bij
overtreding hondenbezitters aan op hun gedrag.

Het VN Verdrag Voor de Rechten Van Personen Met
een Handicap is een belangrijk richtsnoer voor

Ook zwerfafval zorgt voor veel ergernis. Wij hebben

de wijze waarop wij onze buitenruimte en onze

extra aandacht voor afval dat bewust of onbewust wordt

openbare gebouwen inrichten. Alle voorzieningen

achtergelaten op plekken waar het niet hoort.

zijn toegankelijk voor iedereen en iedereen kan er

Dit betekent dat wij:
• het speelruimteplan actualiseren;
• speel- en groengebieden samen met
omwonenden inrichten;
• de overlast van hondenpoep terugdringen;
• extra aandacht hebben voor zwerfafval.
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zelfstandig gebruik van maken. Nieuwe voorzieningen
ontwerpen we zo, dat ze voor alle inwoners toegankelijk
zijn en bestaande voorzieningen passen we daarop
aan. We willen dat iedereen er kan verblijven en andere
mensen kan ontmoeten.

• het ophalen van grofvuil niet meer gratis aanbieden,
geredeneerd vanuit de gedachte dat de vervuiler
betaalt;
• een goede communicatiestrategie naar onze
inwoners opnemen.
Bij het onderzoek en het opstellen van dit plan

Dit betekent dat wij:
• ons openbaar gebied duurzaam inrichten en

maken we gebruik van goede voorbeelden in andere
gemeenten.

de biodiversiteit versterken;
• ervoor zorgen dat onze openbare
voorzieningen en gebouwen voor iedereen

Dit betekent dat wij:

toegankelijk zijn.

• een nieuw afvalbeleidsplan opstellen waarbij
we uitgaan van optimalisatie van het huidige

AFVAL

systeem van afvalinzameling.

In onze gemeente wordt minder afval gescheiden
dan in vergelijkbare gemeenten. De rijksoverheid
scherpt de milieudoelstellingen steeds verder

VERKEER EN VERVOER

aan en neemt daarvoor ook maatregelen. Extra

Onze gemeente ligt op een centrale plek in het land. Dat

afvalstoffenbelasting op het restafval betekent

brengt regelmatig problemen met bereikbaarheid met

voor ons dat wij een doorlopend financieel tekort

zich mee. We liggen ingeklemd tussen de snelwegen

hebben op afvalverwijdering. De druk op het

A15 en A16. Met name in de ochtend- en avondspits is

bijsturen op afvalbeleid neemt hierdoor toe. Er is een

het druk en is er filevorming bij de op- en afritten. Zowel

sprong voorwaarts nodig in het verhogen van het

de Sandelingenknoop als de knoop bij het Noordeinde

afvalscheidingspercentage.

worden dit jaar aangepakt, wat tot een verbetering

We hebben heldere kaders nodig op de onderdelen

leidt. We monitoren de effecten van deze aanpassingen.

milieu, service en kosten. Deze kaders leggen wij vast in

We spannen ons in om uiteindelijk in samenwerking

een nieuw grondstoffenbeleidsplan waarin we:

met alle relevante partners een extra viaduct aan te

• de optimalisatie van het huidige systeem

leggen bij de Sandelingenknoop. We actualiseren ons

onderzoeken. Daarbij bekijken we of we de

gemeentelijk verkeer- en vervoerplan.

bestaande molsystemen ook kunnen gebruiken voor
de inzameling van plastic. Er komen geen extra

Openbaar Vervoer

kliko’s bij;

We stimuleren onze inwoners meer gebruik te maken

• uitgaan van het belonen van niet-vervuilers. Het

van het openbaar vervoer. Dit draagt bij aan het

principe dat de vervuiler betaalt en de niet-vervuiler

terugdringen van de autospits en heeft een positief

wordt beloond, stimuleert duurzaam gedrag en

effect op de luchtkwaliteit.

handelen, waardoor de scheiding van afval groter
wordt. Wij gaan budgettair neutraal om met dit

Aanvullend op de regionale busverbindingen is er

principe;

behoefte aan lokaal fijnmazig openbaar vervoer. In

• voorstellen doen om het ontstane tekort te
verminderen door de kosten omlaag te brengen;

een lokaal OV-netwerk kunnen belangrijke locaties
als De Schoof, Cascade en het Waterbusplein met
elkaar verbonden worden. Daarbij zien wij kansen om
elektrische voertuigen in te zetten. Wij gaan met Qbuzz
en lokale partners in gesprek over de wijze waarop dit
vorm kan krijgen.
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Naast vervoer over de weg zien wij kansen voor het

De groei van het autobezit geeft parkeerproblemen in

uitbreiden van vervoer over water. De Waterbus heeft

zowel de oudere woonwijken van onze gemeente als

in de afgelopen jaren een sterke positie opgebouwd.

in De Volgerlanden. Door de toenemende parkeerdruk

We stimuleren het gebruik van de Waterbus door

staat de verblijfskwaliteit in buurten onder druk. We

een aantrekkelijk Waterbusplein met voldoende

stellen een parkeernota op waarin we de knelpunten in

parkeergelegenheid voor auto en fiets. Wij spannen

beeld brengen en bezien waar ingrepen nodig zijn.

ons in voor meer vervoersmogelijkheden over water,
bijvoorbeeld de inzet van watertaxi’s. Dit doen wij

In Hendrik-Ido-Ambacht is het parkeren van grote

samen met onze regiopartners.

voertuigen op de openbare weg niet toegestaan. We
zijn van mening dat in de afweging van de invulling

Parkeren en bereikbaarheid

van de ruimte door wonen, bedrijven en groen onze

Het is belangrijk te blijven werken aan

gemeente (letterlijk) niet de ruimte biedt voor een

verkeersveiligheid. We bevorderen verkeersveilig

(bewaakt) vrachtwagenparkeerterrein. We handhaven

gedrag en pakken te hard rijden in woonwijken aan.

op parkeeroverlast van buitenlandse chauffeurs.

Specifieke aandacht hebben we voor verkeer rond
scholen, zowel bij bestaande locaties als ook bij nieuwe
schoolgebouwen die we nog realiseren.
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Wij willen het fietsen in onze gemeente zo aantrekkelijk
mogelijk maken, mede vanuit de
duurzaamheidsgedachte die wij nastreven. We
realiseren een bewaakte fietsenstalling, bij de Schoof
of bij het zwembad. De fietsenstalling biedt werk aan
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Samen
met een geschikte maatschappelijk partner werken we
dit plan verder uit.

Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid is een belangrijk maatschappelijk
thema. Het aantal verkeersdoden- en gewonden neemt
de laatste jaren toe, waarbij voetgangers en fietsers de
meest kwetsbare verkeersdeelnemers zijn. We pakken
onveilige verkeerssituaties aan, waarbij we specifiek
aandacht hebben voor het verkeer rondom scholen.

Dit betekent dat wij:
• het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan
actualiseren;
• onderzoek doen naar een fijnmazig netwerk
van lokaal openbaar vervoer;
• vervoer over water samen met onze
regiopartners uitbreiden;
• een parkeernota opstellen;
• de effecten monitoren van de aanpassingen
aan de Sandelingenknoop en het
Noordeinde;
• ons inspannen om uiteindelijk in
samenwerking met alle relevante partners
een extra viaduct aan te leggen bij de
Sandelingenknoop;
• een bewaakte fietsenstalling realiseren
samen met een geschikte maatschappelijk
partner;
• onveilige verkeerssituaties aanpakken
waarbij we specifiek aandacht hebben voor
het verkeer rondom scholen.
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Veiligheid,
Dienstverlening
Bestuur en
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Programma 4

Veiligheid,
Dienstverlening,
Bestuur en Middelen
Een veilige gemeente, een solide financieel beleid en een duidelijke maar ook
kritische blik op de samenwerking in de regio. Dit zijn belangrijke zaken waar we
als gemeente zorg voor dragen. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor allerlei
wettelijke taken die ons zijn opgelegd. Taken die wij uitvoeren vanuit onze kennis
en ervaring. Maar de Ambachtse samenleving vormen we met elkaar; met onze
inwoners, bedrijven en instellingen. Hun kennis, ervaring en creativiteit zetten we, in
combinatie met onze eigen expertise, graag in voor de toekomst van onze gemeente.
SAMENWERKING MET ONZE INWONERS

Onze besluiten nemen we op basis van zorgvuldige

Bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties,

afwegingen. Door goed te communiceren, te luisteren

verenigingen en gemeente: met elkaar vormen we

en uit te leggen aan onze inwoners, proberen we

de Ambachtse samenleving. Ieder heeft zijn eigen

ongenoegen bij hen weg te nemen. We zijn duidelijk en

talenten en ervaring en ieder werkt vanuit zijn eigen

open in onze manier van werken.

rol aan de toekomst van onze gemeente. Het bestuur
bewaakt wettelijke kaders, is verantwoordelijk voor

Deze uitgangspunten nemen we op in een nieuwe

uitvoering van taken die vanuit het rijk zijn opgedragen

participatienota. In deze nota geven we ook aan hoe we

en voor gemeentelijke financiën. Inwoners kennen hun

omgaan met initiatieven uit de samenleving.

leefomgeving en kunnen als geen ander inbrengen wat
ertoe doet in die omgeving.
Wij vinden het daarom belangrijk betekenisvolle
verbindingen met onze inwoners aan te gaan. We dagen
onze inwoners uit hun kennis, ervaring, creativiteit en
kunde in te zetten voor de ontwikkeling van Ambacht. We
stimuleren burgerparticipatie liever vanuit betrokkenheid

Dit betekent dat wij:
• de participatienota gaan herzien. Hierbij
betrekken we onze inwoners;
• in college- en raadsvoorstellen een
participatieparagraaf op zullen nemen.

dan vanuit ongenoegen. Dat doen we onder andere
door feitelijke onjuistheden te weerleggen. We bouwen
verder aan goede en open relaties met inwoners,

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

maatschappelijke partners en bedrijven.

Het is goed wonen in Ambacht. Bij goed wonen hoort
een veilige leefomgeving. Hendrik-Ido-Ambacht

Daar waar het kan, doen bewoners mee. We betrekken

kenmerkt zich als een veilige gemeente. Onze inwoners

hen zo vroeg als mogelijk bij plannen en projecten, zodat

ervaren de gemeente als prettig en veilig om in te

we het draagvlak zo groot mogelijk kunnen maken. Bij de

wonen. Het veiligheidsgevoel wordt hoog gewaardeerd.

ontwikkeling van nieuw (gemeentelijk beleid) betrekken

Dit willen we graag zo houden.

wij relevante partijen zoveel mogelijk vanaf het begin.
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Het is een belangrijke taak voor ons om de veiligheid

DIENSTVERLENING

van onze inwoners zoveel mogelijk te blijven

Inwoners, bedrijven en instellingen moeten hun zaken

garanderen. We willen dan ook permanent aandacht

snel en goed kunnen regelen bij de gemeente. Een

geven aan veiligheid in onze gemeente. Het is onze taak

klantgerichte en professionele houding van onze

de openbare orde te handhaven. Natuurlijk doen we dat

organisatie is daarbij essentieel.

in nauwe samenwerking met politie en justitie. Daarbij
is samenwerking met inwoners, bedrijven, winkeliers,

In onze dienstverlening brengen we tot uiting

scholen en verenigingen belangrijk. We blijven inzetten

dat we respect hebben voor elkaar, voor elkaars

op buurtpreventie.

culturele, religieuze achtergronden en gewoonten.
De dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven

De rijksoverheid is gestart met een experiment voor

organiseren we dichtbij huis en we zetten de groei van

het verspreiden van legale wiet. Hiermee wordt

de digitale dienstverlening voort. We hanteren efficiënte

gekeken of de criminaliteit met illegale wiet kan

openingstijden. Communiceren doen we in duidelijke,

worden terug gedrongen. Een aantal gemeenten gaat

begrijpelijke taal. Klanttevredenheid meten we actief,

hier experimenten mee doen. Wij nemen niet deel aan

zodat we verbeterpunten snel signaleren en kunnen

dergelijke experimenten en willen geen wietkwekerijen

doorvoeren.

of coffeeshops in onze gemeente.

FINANCIEN
Met de groei van de gemeente en de toename van het

Voor het grootste deel van de inkomsten is de

aantal vraagstukken, moet voldoende geld beschikbaar

gemeente afhankelijk van de uitkeringen door het rijk

zijn voor handhaving.

en van lokale belastingen. Wij vinden dat we hier zeer
zorgvuldig mee om moeten gaan. Het spreekt voor
zich dat de financiële positie van de gemeente solide

Dit betekent dat wij:
• blijvend inzetten op buurtpreventie;
• zorgen dat er voldoende middelen zijn voor
handhaving;
• geen wietkwekerijen of coffeeshops willen in
onze gemeente.

moet zijn. De afgelopen jaren kenmerken zich door
een gedegen financieel beleid. Hiervan zullen wij niet
afwijken.
De landelijke en de regionale economie zijn inmiddels
aangetrokken. Maar ook de komende jaren zullen we
vinger aan de pols moeten houden en kritisch moeten
blijven op onze uitgaven. Dit zien wij als een morele
verplichting aan onze inwoners.
We willen de komende jaren kunnen investeren, maar
tegelijkertijd de begroting op orde houden. Onze
begroting is structureel in balans. Structurele uitgaven
dekken we met structurele inkomsten. Als het mogelijk
is, maken we gebruik van medefinanciering van
bijvoorbeeld subsidies van rijk, provincie of de EU.
De belastingen verhogen we alleen als hier duidelijke
meerwaarde voor onze inwoners is. En als we dat doen,
beargumenteren we dat goed en zorgen we ervoor
dat nut en noodzaak hiervan voor onze inwoners
duidelijk zijn. In principe zijn onze heffingen en
tarieven kostendekkend. Op twee punten maken wij
een uitzondering. Ten eerste de kosten voor begraven
omdat wij van mening zijn dat de keuze tussen
begraven en cremeren niet financieel gedreven moet
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worden. Ten tweede accepteren wij dat de afvalstoffenheffing
op dit moment nog niet kostendekkend is.
De reservepositie van de gemeente houdt onze aandacht.
Ontwikkelingen op met name de huizenmarkt en het sociaal
domein hebben gevolgen voor het niveau van onze reserves.
Eventuele overschotten op de jaarrekening storten we dus in
onze algemene reserves.
Risicomanagement is en blijft een belangrijk onderdeel van
onze financiële bedrijfsvoering. Risico’s in kaart brengen,
kwantificeren, beheersmaatregelen nemen en zorgen voor
voldoende weerstandsvermogen horen onlosmakelijk bij
elkaar.

CAI-GELDEN
De Stichting CAI heeft enkele jaren geleden het kabelnetwerk
verkocht waardoor ze de beschikking heeft gekregen over een
vermogen. De gemeente heeft met de stichting afgesproken
dat deze middelen worden aangewend voor voorzieningen
voor inwoners van onze gemeente in samenspraak met
het college. De gemeente doet daarbij voorstellen aan het
bestuur van de CAI op grond waarvan het bestuur beslist.
Samen met de stichting CAI en onze inwoners willen we een
bestedingsplan maken voor een deel van deze gelden. Op
deze manier geven we met elkaar een flinke stimulans aan de
Ambachtse samenleving.

Dit betekent dat wij:
• het huidige gedegen financieel beleid voortzetten;
• zorgen voor een structureel sluitende
gemeentelijke begroting;
• de belastingen alleen verhogen als er duidelijke
meerwaarde voor onze inwoners is;
• realistische en passende tarieven hanteren;
• samen met de stichting CAI en onze inwoners
komen tot een bestedingsplan voor de CAI-gelden.

REGIO
Wij werken graag samen met andere gemeenten. We zijn een
betrouwbare en enthousiaste partner in die samenwerking.
Samenwerking biedt ons immers (schaal)voordelen
en gemeenten versterken elkaar in het uitvoeren van
gemeentelijke taken. Regionale samenwerking moet daarbij
vooral aantoonbare meerwaarde bieden. Meerwaarde die
zichtbaar is voor onze inwoners.
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Samenwerking in de regio doen wij vanuit onze eigen kracht en
dat willen we zo houden. Onze zelfstandigheid en identiteit zijn
een groot goed. Samenwerking zien wij als een wijze om onze
zelfstandigheid, identiteit en kracht te behouden en te tonen.
Zelfstandigheid staat samenwerking zeker niet in de weg.
Wij zien dat we in de afgelopen jaren echt meerwaarde hebben
kunnen bereiken door samen te werken in de Drechtsteden
of Zuid-Holland-Zuid. In het sociaal domein zien we betere
kwaliteit in zorg en ondersteuning voor onze inwoners én zijn er
organisatorische en financiële voordelen. De regionale lobby op
sociaal domein levert daarbij zeker ook voordelen op.
Ondersteunende diensten die door de regio worden geleverd,
hebben ons als gemeente sterker gemaakt in de dienstverlening
naar onze inwoners. Regionale lobby’s zijn een grote kracht.
Lobby’s openen deuren bij andere overheden. Dit zien we zeker
wanneer het gaat om verbetering van de bereikbaarheid en
mobiliteit. Dit houdt immers niet op bij de gemeentegrenzen.
De voordelen van de regionale samenwerking willen we graag
combineren met de kracht van ons lokaal bestuur. Een lokaal
bestuur dat wordt ondersteund door een eigen, krachtige,
zelfstandige ambtelijke organisatie.
Lokale kennis en betrokkenheid bij besluiten vinden wij
belangrijk. Wij willen niet meer bevoegdheden overdragen.
Economie en wonen zijn beleidsterreinen die ons raken in onze
kern en identiteit. Op deze vlakken willen we als zelfstandige
gemeente zichtbaar zijn naar onze inwoners en het bedrijfsleven.
Uitvoering van regionale visies op deze vlakken is een echt lokale
aangelegenheid. Wanneer regionale lobbykracht voordelen
oplevert voor onze inwoners, werken we graag samen in de regio.
Onze eigen zelfstandigheid, identiteit en de meerwaarde voor onze
inwoners zullen steeds zwaar wegen als wij een afweging maken
over regionale samenwerking.
Onze gemeente heeft een visie op regionale samenwerking en een
nota verbonden partijen. In deze bestuursperiode actualiseren we
deze nota’s.

Dit betekent dat wij:
• een zelfstandige gemeente met een eigen krachtige
zelfstandige organisatie zijn;
• de visie op regionale samenwerking actualiseren;
• de nota verbonden partijen actualiseren.
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Verkeersveiligheid

Sociaal
& Welzijn

Aantrekkelijk
woon- en
werkklimaat

Onderhoud
Buitenruimte

Bezoekadres
Weteringsingel 1
3342 AE Hendrik-Ido-Ambacht
T: 14 078
E: gemeente@h-i-ambacht.nl
F: (078) 77 08 102

Postadres
Postbus 34
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht
www.h-i-ambacht.nl
 @gemeentehia
 www.facebook.com/gemeentehia
 www.youtube.com/gemeentehia
@gemeentehia

Gedrukt op milieuvriendelijk papier

