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Ondernemers zijn de economische ruggengraat van onze
gemeente, het vliegwiel om zaken in beweging te krijgen.
Daarmee geven we in één zin aan hoeveel waarde we hechten
aan het bedrijfsleven in onze gemeente en -vanzelfsprekendaan een goed ondernemersklimaat.
Hendrik-Ido-Ambacht heeft veel grote industriële bedrijven en
een goed vertegenwoordigd midden- en kleinbedrijf. Wij
bieden dat bedrijfsleven graag goede kansen om zich te
ontwikkelen en uit te blinken. Ons economisch beleid en dit
actieplan zijn er dan ook op gericht om de lokale economie actief te versterken: We maken ondernemen
in Hendrik-Ido-Ambacht eenvoudiger en aantrekkelijker.

Het Actieplan Lokale Economie, in deze uitgave kort samengevat, is samen met ondernemers opgesteld
en wordt ook samen met ondernemers uitgevoerd. Daarover zijn concrete afspraken opgenomen in een
actielijst.

Maritieme focus in de Drechtsteden

Naast onze specifiek lokale acties zetten we in de regio Drechtsteden de komende jaren stevig in op
economie en arbeidsmarkt. We bevorderen innovatie en verduurzaming van nu al sterke sectoren en
kiezen voor een focus op de maritieme sector. Voor deze sector verbeteren we het vestigings- en
ondernemersklimaat. We willen:
•
•
•
•
•

nieuwe bedrijven aantrekken
investeringen naar de regio halen (in kennis en kapitaal)
bedrijfslocaties ontwikkelen en herstructureren
ondernemersgerichte dienstverlening binnen de
Drechtsteden
innovatie en verduurzaming van de economie

Deze regionale acties zijn niet opgenomen in het Actieplan Lokale Economie, maar zijn terug te vinden
in het Regionaal Meerjarenprogramma.

Partners
Als gemeente hebben wij een aantal belangrijke partners op het gebied van economie. Eén daarvan
Is de Vereniging Ambachtse Ondernemers (VAO). De VAO streeft naar een verbreding van haar
vereniging met winkeliers en presenteert in de loop van 2015 haar visie op de toekomst. Daar waar
mogelijk sluit de gemeente met gerichte acties op die visie aan. Vooruitlopend op de visie is in dit
plan een aantal acties opgenomen die de VAO de komende jaren uitvoert. Het gaat hier om een
werkdocument dat zo nodig op basis van voortschrijdend inzicht wordt aangepast of aangevuld.

Lokale kansen en verbeterpunten
Aanbesteden en lokaal inkopen
De gemeente koopt regelmatig diensten of goederen in. Ondernemers in
HendrikIdo-Ambacht willen daarbij graag betrokken worden en meedoen in de
aanbesteding. We creëren daarvoor kansen door de regionale aanbestedingskalender,
die al beschikbaar is, met lokale projecten aan te vullen en te publiceren. Bij aanbestedingen neemt de gemeente waar mogelijk één of twee Ambachtse ondernemers
in het traject mee.
Elkaar ontmoeten en weten wie wat te bieden heeft, is erg belangrijk. Dit geldt zowel
voor gemeente en ondernemers als voor ondernemers onderling. De VAO gaat in
samenwerking met de gemeente periodiek bijeenkomsten organiseren, zoals nu ook
al gebeurd, alleen worden winkeliers nu ook actief betrokken. Ondernemers en
winkeliers kunnen zo nader kennis maken en elkaar mogelijk vaker werk gunnen. De
VAO wil een grotere rol spelen in het verbinden van ondernemers. Ook winkeliers
worden daarbij betrokken.
Duurzaamheid
In de regio wordt al een aantal acties op het gebied van duurzaamheid en bedrijfsleven uitgezet, zoals het stimuleren van energie-uitwisseling op bedrijventerreinen.
De acties op het gebied van duurzaamheid uit de Drechtsteden gaat de gemeente
breder onder de aandacht brengen bij de Ambachtse ondernemers.
Kiezen voor duurzaamheid gaat hand in hand met kosten en opbrengsten. De
gemeente kan hierin een voorbeeldfunctie vervullen. Daarnaast kan de gemeente ondernemers
stimuleren en faciliteren in het opzetten van duurzame projecten. De gemeente pakt die rol op door
gratis een Milieubarometer te bieden aan ondernemers via een estafette. De gemeente vult de barometer
als eerste in.
Bij de aanleg van bedrijventerrein Ambachtsezoom brengt de
gemeente het Handboek Duurzaamheid onder de aandacht bij
ondernemers. Onderdeel van dit handboek is de mogelijkheid voor
het aanvragen van een ecopremie. Deze premie dient als stimulans
voor het inpassen van duurzame maatregelen in het bouwplan.
Tot slot wordt de mogelijkheid voor collectieve inkoop van
zonnepanelen (inclusief verdienmodel) onderzocht.
Bereikbaarheid en parkeren
Voor ondernemers is parkeren op twee plaatsen in Hendrik-Ido-Ambacht een probleem. Op zaterdagen
kunnen klanten van de winkels aan de Reeweg hun auto niet in die buurt parkeren, omdat
sportliefhebbers dat daar al gedaan hebben. Het is lastig om van dit terrein een blauwe zone te maken,
omdat er ook geparkeerd wordt door omwonenden. Daarnaast is er een ander parkeerterrein
beschikbaar voor de verenigingen. De verenigingen wordt gevraagd om op hun websites naar dat
parkeerterrein te verwijzen. In de komende periode wordt er een extra uitrit aangelegd bij het
parkeerterrein aan de Reeweg. Onderzocht wordt in hoeverre dit het probleem oplost. De gemeente zal
de mogelijkheid van een (gedeeltelijke) blauwe zone nagaan als de extra uitrit het probleem niet oplost.

Als de voormalige gemeentewerf verkocht wordt en niet meer als
vrachtwagenparkeerterrein kan dienen, is er te weinig ruimte om de
vrachtwagens die er nu parkeren elders in de gemeente te parkeren.
Parkeren moet dan op eigen terrein gebeuren. De gemeente zal
actief handhaven en verwijzen naar beschikbare parkeerruimte in
buurgemeenten, zodat vrachtwagens niet langs de openbare weg
geparkeerd worden.
Veiligheid
Ondernemers in Ambacht zijn over de veiligheid van bedrijventerreinen en winkelcentra heel tevreden. De gemeente en de VAO
brengen de Stichting Collectieve Bedrijvenbeveiliging al onder de
aandacht bij nieuwe ondernemers en blijven dat doen. Daarnaast
organiseert de gemeente een pilot met een Veiligheidsapp om te
bezien hoe dit de veiligheid op bedrijventerreinen kan vergroten.
Bij winkelcentrum Hoog Ambacht ervaren ondernemers overlast
van hangjongeren. Winkeliers krijgen van klanten te horen dat zij
last hebben van de jongeren. Ook bewoners rond het winkelcentrum hebben bij de gemeente en politie aangegeven dat zij last
hebben van deze jongeren. De politie kan hierin pas echt iets betekenen als kan worden aangetoond dat de wet wordt overtreden. De
gemeente gaat na of er mogelijkheden zijn om deze plek minder
aantrekkelijk te maken voor hangjongeren, als onderdeel van een
integrale aanpak van de jongerenoverlast op deze plek.
Leegstand, branchering en consumentengedrag
Ondernemers hebben in Hendrik-Ido-Ambacht op
bedrijventerreinen nauwelijks last van leegstand, tenzij een
leegstaand pand verwaarloosd wordt. In winkelcentra worden
sommige winkelpanden niet gevuld of gevuld door onder-nemingen
die de kwaliteit van het winkelcentrum niet verhogen. Winkeliers
geven aan dat hier voor de gemeente of het collectief van
ondernemers nauwelijks een taak ligt. De winkeliers zijn hier zelf
aan zet. Toch wil de gemeente samen met de winkeliers-vereniging
inspiratiebijeenkomsten organiseren over hoe om te
gaan met leegstand.
Tot slot zal de gemeente nauwlettender handhaven bij ondernemen aan huis. Het is niet de bedoeling dat
mensen vanuit huis een fysieke winkel of bedrijf met personeel runnen als daarvoor geen vergunning
verleend is. Dit zou tot oneerlijke concurrentie met winkeliers kunnen leiden.
Uitstraling en kwaliteit van terreinen
Op dit moment zijn er geen problemen met het onderhoud van de openbare ruimte. Mochten die er
zijn, dan kunnen ondernemers dat melden via het meldpunt openbare ruimte. Sommige panden worden
minder goed onderhouden, dan ondernemers op het terrein zouden willen. De gemeente kan een
ondernemer niet verplichten om zijn pand te onderhouden, maar kan wel navraag doen naar de reden
van het achterstallig onderhoud en de ondernemer verzoeken om dit op te pakken.

Sociaal ondernemen en arbeidsmarkt
Ondernemers hebben behoefte aan een toelichting over de
invoering van de participatiewet, garantiebanen (mogelijke
quotumregeling) en de mogelijkheden voor het inzetten van mensen
aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De gemeente kan deze
informatie in samenwerking met de Sociale Dienst Drechtsteden
beschikbaar stellen. Concrete vragen over inzet kunnen
ondernemers altijd stellen bij Baanbrekend Drechtsteden, onderdeel
van de Sociale Dienst Drechtsteden.
Ruimtelijke projecten
Tot slot de ruimtelijke projecten die van belang zijn voor de
verdere ontwikkeling van de bedrijvigheid in HendrikIdoAmbacht. Dit zijn lopende projecten en de acties vloeien dus
niet specifiek voort uit deze nota, maar voor de volledigheid zijn de
projecten hier toegevoegd. Het gaat om Ambachtsezoom:
ontwikkeling van een bedrijventerrein, Antoniapolder+ en
uitbreiding van winkelcentrum De Schoof. Over deze projecten
wordt los van gerapporteerd, ze zijn daarom niet opgenomen in de
actielijst.

Actielijst

Over het algemeen blijken ondernemers tevreden over het ondernemersklimaat in HendrikIdoAmbacht. Toch kunnen we met een aantal concrete acties het ondernemen in Hendrik-Ido-Ambacht
eenvoudiger en aantrekkelijker maken.
We hebben de acties van ondernemers, winkeliers en gemeente tot en met 2018 voor u op een rij gezet.
Wilt u bijhouden hoe de acties uit het plan verlopen? Volg dan op twitter hiaonderneemt en
#Ambachtonderneemt.

