Verslag Slotontmoeting
Op dinsdagavond 25 mei vond de Slotontmoeting plaats voor de omgevingsvisie van Hendrik-Ido-Ambacht.
Vanwege de coronamaatregelen hebben wij de Slotontmoeting digitaal vormgegeven (met een Zoom-vergadering). Sanne van Dijken was onze avondvoorzitter en opende de avond met een welkomstwoord, waarna ook
wethouder Ralph Lafleur de aanwezigen toesprak en welkom heette. Vervolgens hebben we stilgestaan bij de
opbrengst (per thema) van de twee Ontmoetingen die zijn gehouden in april. Met behulp van de Mentimeter
heeft iedereen aan kunnen geven welk onderdeel per thema hij/zij het meest van belang vond. Hieronder
geven we weer op welke manier de aanwezigen hun stem hebben uitgebracht:
De omgevingsvisie van Hendrik-Ido-Ambacht wordt gebiedsgericht vormgegeven. In de verschillende gebieden
zien we nu enkele dilemma’s ontstaan. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit over hoe we met deze
dilemma’s omgaan. Hierin nemen we graag uw mening mee. Daarom kon er tijdens de Slotontmoeting gestemd worden op een keuze, hoe om kan worden gegaan met een dilemma. In deelgroepen zijn we samen met
aanwezigen dieper ingegaan op de verschillende dilemma’s per deelgebied. Na inspirerende discussies in de
deelsessies hebben we gezamenlijk het participatietraject voor de omgevingsvisie afgesloten. Hieronder volgt
een verslag van het onderdeel per thema dat het belangrijkste is gevonden en een samenvatting van punten
die in de deelsessies zijn besproken naar aanleiding van de dilemma’s per deelgebied.

Hele gemeente
Behoud van het karakter van de gemeente
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Verbeteren van de verkeersveiligheid in de gemeente

De nadrukkelijke voorkeur van de deelnemers is om de verkeersveiligheid vergroten, bijvoorbeeld door:
• een slingerstructuur te maken op doorgaande wegen
• verkeersstromen te scheiden
• diverse straten autoluw te maken (auto te gast)
• bepaald type verkeer te weren over smalle wegen (o.a. vrachtverkeer over de Achterambachtseweg)
Hierdoor zijn wandelaars en fietsers veiliger en wordt o.a. spelen in de openbare ruimte gestimuleerd. Een extra
voorwaarde hiervoor is dat er ook op gehandhaafd moet worden.
Deelnemers begrijpen dat het behouden van het aangezicht van Ambacht van belang is. Waar geen kwetsbaren zijn,
mag de snelheid gewaarborgd blijven en de verkeersveiligheid niet boven het karakter van de gemeente te staan.
Ook wordt aangegeven dat de verkeersveiligheid en behoud van het karakter hand in hand kunnen gaan op veel
plekken. Als de verkeersveiligheid vergroot wordt, dan wordt het dorpse karakter juist versterkt.

Woonwijken - woningbouw
Toestaan van appartementen(-complexen)
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Geen hoogbouw om het dorpse karakter te behouden
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Deelnemers hebben geen uitgesproken mening over bovenstaand dilemma. Een deel van de deelnemer willen appartementen(-complexen) toestaan omdat er eenmaal een grote vraag is naar woningen voor starters, ouderen en
‘empty nesters’. Het andere deel van de deelnemers is van mening dat hoogbouw niet past bij het dorpse karakter,
wat behouden moet blijven. Een dorps karakter verhoogt namelijk het gevoel van saamhorigheid en veiligheid.
Een compromis die hierin werd aangedragen: sturen op laagbouw in plaat van hoogbouw. Appartementen van 4 verdiepingen of lager tasten het dorpse karakter niet tot weinig aan. Ook moet het type gebouwen aangepast worden
aan de omgeving. Hoogbouw is eventueel aan de rand van Ambacht een optie.

Woonwijken - rust of reuring
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Plekken creëren waar jongeren kunnen samenkomen
of
Rustig wonen
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De meerderheid van de deelnemers geeft de voorkeur aan rustig wonen boven het creëren van plekken waar jongeren kunnen samenkomen. Een deelnemer geeft aan dat de kans om pleinen in de nabije omgeving te herinrichten
t.b.v. kinderen gemist wordt. Over dit dilemma zijn er geen aanvullende opmerkingen geplaatst in Miro.

Centrum

Het winkelbestand is op dit moment stabiel, maar als we 20 jaar in de toekomst moeten kijken dan kunnen we niet
garanderen dat dit zo blijft. De digitalisering neemt nog steeds toe en de coronacrisis kan gevolgen hebben voor
ondernemers in de gemeente.
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Bij leegstand meer woningen in het centrum
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Reuring door horeca, winkels en andere functies

Alle aanwezigen zien reuring door horeca, winkels en andere functies als het meest kansrijk. Zij zijn van mening
dat de functionaliteit van de Schoof behouden moet blijven. Om voor meer reuring in het centrum te zorgen, moeten verschillende functies worden toegestaan. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan een sportschool voor iedereen of
evenementen en activiteiten gericht op de jeugd. Hiervoor moeten de mogelijkheden van Brink & Tweespring tot
ontmoeten en ontdekken verder verkend worden. Indien hiervoor gekozen wordt, zal er in de toekomst een botsing
ontstaan tussen de reuring in het centrum en de bereikbaarheid in de wijken.
De winkelruimten in de Schoof zouden overigens niet geschikt zijn om te bewonen. Volgens enkele deelnemers zijn
woningen in de Schoof een doodsteek voor de ondernemers.

Groene omgeving
Groei van sportverenigingen in het Baxpark toestaan om iedereen de kans te geven om te sporten
of
Behoud van alle groen in het Baxpark
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De meerderheid van de deelnemers stemde in met de keuze voor de groei van de sportverenigingen in het Baxpark
toestaand. Op deze manier heeft iedereen de kans om te sporten. Over dit dilemma zijn er geen aanvullende opmerkingen geplaatst in Miro.

Polder Sandelingen Ambacht
Meer inzetten op toerisme en recreatie in Sandelingen Ambacht
of
bescherming van natuurwaarden en groen
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Bescherming van de natuur vinden de deelnemers even belangrijk als toerisme en recreatie. Er moet een goede
balans zijn tussen toerisme & natuur. We kunnen genieten van de natuur, als we ons maar aan de regels houden.
Hierbij werd de term ‘groen recreëren’ genoemd. Er werd gesteld dat de gemeente deze balans kan bewaken
wanneer het zelf inzet op toerisme & recreatie. De gemeente kan sturen waar het zwaartepunt van toerisme komt
en hierbij rekening houden met de bescherming van de natuur. Zo kunnen we waken voor massatoerisme, aandacht
besteden aan duurzaam toerisme en materiaalgebruik afstemmen aan het natuurgebied. Tenslotte is het belangrijk
dat het ecologische belang voor het economische belang gaat.

