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1 Samenvatting terugkoppeling participatie 

De Omgevingsvisie van Hendrik-Ido-Ambacht wordt ontwikkeld op basis van de inbreng van de 
gemeente, inwoners, ondernemers en belangenorganisaties. Participatie is namelijk onder de 
Omgevingswet verplicht. Als gemeente hebben we hiervoor richtlijnen en vereisten opgesteld in 
onze Participatienota. Voor ons is participatie een relevant gesprek met je omgeving. Daarom 
werken wij met het communicatiemodel ‘Relevant Gesprek’. Dit model bestaat uit 8 stappen en 
deze zijn vooraf in detail uitgewerkt in het Participatie en Communicatieplan. 

Het doel van dit participatietraject is het op 
integrale en uitnodigende wijze vastleggen 
van een visie op de gewenste ontwikkeling 
en kwaliteit van de leefomgeving.  

Daarvoor inventariseerden wij met de 
stakeholders welke opgaven en ambities er 
zijn, gaven wij samen in gesprek verdieping 
aan deze thema’s en stelden we in 
samenspraak prioriteiten. Participatie is dus 
belangrijk en we betrekken de samenleving 
maximaal. Daarmee bereiken we het niveau 
van ‘adviseren’ op de participatietrap.   

Actieweek 
Tijdens de actieweek gingen we voor het eerst naar buiten. We inventariseerden gebiedsgericht 
wat de opgaven en kwaliteiten zijn tijdens de Week van de Omgevingsvisie. In deze week 
genereerden we aandacht voor de omgevingsvisie, praatten inwoners voor het eerst mee over 
hun buurt en zetten we een belangrijke stap in de inventarisatie. Tijdens deze week stonden de 
treden “informeren” en “raadplegen” centraal. We hebben gebieds- en themagerichte inbreng 
opgehaald via de Wijkprikker en in gesprekken met specifieke doelgroepen. 

Tijdens de Week van de Omgevingsvisie: 
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De algemene vragen van de Wijkprikker (‘trots op’ en ‘ter verbetering’) zijn anoniem 
beantwoord, waardoor wij geen gegevens hebben over de aantal individuele antwoorden. In 
totaal is er door 72 verschillende inwoners invulling gegeven aan de prikker, wat informatie geeft 
over de verschillende gebieden en thema’s. Hieronder is inzichtelijk gemaakt hoeveel reacties er 
binnen zijn gekomen per gebied en wijk. 

 Tabel 1 Reacties Wijkprikker 

Ontmoetingen 
Als vervolg op de Actieweek hebben we de Ontmoetingen voorbereid. Naar aanleiding van de 
resultaten van de actieweek heeft er met het brede projectteam een Snelkookpansessie
plaatsgevonden om concrete invulling te geven aan deze Ontmoetingen. Daarnaast is er op 
diverse wijzen (digitaal en analoog) gecommuniceerd met inwoners om zichtbaarheid te geven 
aan de Ontmoetingen en om inwoners ook via een nog laagdrempeligere manier te laten 
participeren. We hebben onder anderen stellingen gepost op de sociale media. Hieronder is 
overzichtelijk gemaakt hoeveel inwoners we per post hebben bereikt, hoe vaak er interactie is 
geweest en hoeveel reacties er zijn geplaatst.  

 Tabel 2 Participatie via Instagram 

Deelgebied Aantal 
reacties 
(individuele 
inwoners) 

Aantal 
reacties 
(totaal) 

Wijk  
(indien van 
toepassing) 

Aantal reacties 
(individuele 
inwoners) 

Aantal 
reacties 
(totaal) 

Woongebieden 55 72 Centrum 20 26 

Krommeweg 16 22 

Volgerlanden 19 24 

Sandelingen-Ambacht 13 15 

Centrum 6 7 

Groene omgeving 9 9 

Bedrijventerreinen 6 6 

Transformatiegebied 0 0 

Gemengde gebieden 0 0 

Stellingnr. Bereik Interactie Reacties 

1 929 25 2 

2 1011 23 1 

3 1264 72 11 

4 1039 28 7 

5 826 15 0 

6 950 22 5 

7 832 13 0 

Storynr. 

1 700 - 134 

2 648 - 169 

3 619 - 108 
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 Tabel 3 Participatie via Facebook 

In de serie Ontmoetingen gingen we vervolgens in gesprek met de inwoners, ondernemers en 
andere belanghebbenden (“adviseren” op de participatietrap). We organiseerden twee 
Ontmoetingen: laagdrempelige thematische samenkomsten van bewoners, organisaties, 
verenigingen, maatschappelijke instellingen, overige belanghebbende en gemeente. Voor deze 
twee Ontmoetingen hadden er in totaal 45 inwoners aangemeld, waarvan uiteindelijk 32 
inwoners daadwerkelijk digitaal hebben deelgenomen. 

We gingen thematisch aan de slag, maar spitsten de input ook gebiedsgericht toe door telkens te 
bepalen voor welke gebieden een opgave of ambitie relevant is. Tijdens de avonden gingen we 
inspirerend aan de slag, we legden verbindingen en brachten verdieping aan in de waarden, 
thema’s en ambities.  

De opbrengsten die uit deze Ontmoetingen zijn gekomen, rijmen met wat er in de Wijkprikker is 
benoemd. In grove lijnen zagen we dat de opbrengsten van de Ontmoetingen overeen kwamen 
met de reacties in de Wijkprikker.   

Slotontmoeting 
De derde en laatste bijeenkomst was de Slotontmoeting, waarin we terugkoppelden op de 
opbrengsten, samen met de deelnemers verdiepten en het participatieproces afsloten. Voor de 
Slotontmoeting hadden 26 inwoners zich aangemeld, hiervan zijn 19 inwoners daadwerkelijk 
komen opdagen. 

Stellingnr. Bereik Interactie Reacties 

1 1213 56 1 

2 987 14 1 

3 3211 918 43 

4 2692 571 18 

5 848 1 0 

6 2085 454 30 

7 1259 87 2 
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2 Verslag Actieweek 

2.1 Trots op …  

- Ondanks de nabijheid van Rotterdam heeft Ambacht een rustig en veilig dorps karakter, 

waar toch alles te vinden is wat er nodig is. (31x) 

- Het mooie en kindvriendelijke groen en het behouden van groene ruimten in de 

Volgerlanden. (3x) 

- De gebruikskwaliteit van het water, voornamelijk aan en op ’t Waaltje. (12x) 

- De verschillende mogelijkheden van recreatie: de polders, de parken, het theater en het 

zwembad. (5x) 

- Voldoende aanbod voorzieningen voor jong en oud: sport en spel, plekken voor 

ontmoeting. (8x) 

- Het verzorgde en georganiseerde karakter van de wegen, straten, winkelcentra en 

leefomgeving. (13x) 

- De schaarse cultuurhistorische en archeologische plekjes. (6x) 

2.2 Ter verbetering … 

- Verkeersveiligheid vergroten: o.a. verkeersstromen scheiden, autoluwe plekken en 

veilige oversteekplekken al dan niet gefaciliteerd door een stoplicht (24x) 

- Parkeerproblematiek aanpakken: zowel voor autoverkeer in de wijken als 

stallingsplekken voor vrachtverkeer. (7x) 

- Geluidsoverlast omgevingslawaai (o.a. A16), mogelijkheden voor een geluidswal 

bekijken (33x) 

- Tegengaan van de toekomstige milieuvervuiling nabij Ambachtsezoom o.a. door 

aantrekking verkeer. (2x) 

- Afvalinzameling en zwerfafval beter faciliteren. (14x) 

- Ontmoeten aanmoedigen: faciliteren van ontmoetingsplekken in de buitenruimte en 

wijkcentra (3x) 

- Kwalitatieve wandelroutes faciliteren langs de Waal en de rest van de gemeente (21x) 

- Meer ruimte voor loslopende honden (2x) 

- Meer levensbestendige woningen (3x) 

- Weerstand grote duurzaamheidsingrepen (1x) 

- Faciliteren in opfleuring woonwijken (2x) 

- Faciliteren tegengaan verpaupering in nieuwbouwwijken (2x) 

- Aandacht voor de plaatselijke verwaarlozing in oud-Ambacht i.p.v. overmatige focus op 

Volgerlanden (2x) 

- Meer aandacht voor (oudere) jongeren: meer horeca en hangplekken toestaan en 

faciliteren (1x) 

- Meer kwalitatieve en veilige speel- en sportfaciliteiten, welke gelijkmatiger verdeeld zijn 

in de buitenruimte, denk hierbij aan natuurvriendelijke alternatieven (12x) 

- Investeer in groen en biodiversiteit: bomen, struiken en veel bloemen. Zowel in 

woonbuurten als in parken en bedrijventerreinen (5x)
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- Waterkwaliteit verbeteren van de wateren: o.a. recreatieplas Sandelingen en het 

Waaltje (tegen legionella en blauwalg) (1x)

- Klimaatmaatregelen faciliteren, o.a. financieren van regentonnen voor geïnteresseerden 

(5x)

- Meer samenwerking met omliggende gemeenten (bijv. een fusie met Zwijndrecht) (1x) 

2.3 Prikker 

In de Wijkprikker zijn 114 locatie-specifieke reacties opgehaald. Hieronder worden per gebied en 
per thema de hoofdlijnen samengevat. 

2.3.1 Woongebieden 

Wijk Centrum  

- Wonen: doortrekken van de renovatie van de Kerkstraat (Waalvisie), beter lokaal 

faciliteren in parkeervoorzieningen, kansen met omliggende dorpen benutten 

- Veiligheid: verkeersveiligheid vergroten door lagere snelheden te hanteren en 

éénrichtingsstraten aanwijzen, toegankelijkheid voor wandelaars en fietsers vergroten 

door verkeersscheiding  

- Groen: biodiversiteit stimuleren, natuurinclusief bouwen de norm laten zijn en stroken 

langs wegen en paden vergroenen 

- Milieu, water en bodem: beter faciliteren in afvalscheiding, zwerfvuil en biodiversiteit in 

sloten 

- Sport en spel: toevoegen van speelmogelijkheden en -plekken in de woongebieden en 

nabij scholen  (voorbeeld: De Brink transformeren als speel- en sportplek, wordt 

regelmatig gebruikt sinds corona) 

Wijk Krommeweg  

- Wonen: faciliteren in betaalbare woningen voor iedereen 

- Veiligheid: toegankelijkheid en verkeersveiligheid vergroten door veilige 

oversteekplekken, drempels in de woongebieden en wandelplekken aan te leggen 

- Milieu, water en bodem: zwerfafval initiatieven het leven in roepen (middels wijkteams) 

en beter faciliteren in afvalscheiding en hemelwaterafvoer. Ook geluidreducerende 

maatregelen nemen. 

- Groen: meer kwalitatief groen in de woonwijk en het aanwezige groen beter 

onderhouden (collectief) 

- Sport en spel: meer levendigheid creëren door toevoegen speelvoorzieningen voor 

oudere kinderen 

- Voorzieningen: wildparkeren van fietsen tegengaan bij winkellint (overdekte stalling) 

- Samenleving: rekening houden met digitalisering en inclusiviteit 

- Energie en klimaat: de huidige woningmarkt zorgt ervoor dat er weinig ruimte overblijft 

voor o.a. isolatie. Hier moet de gemeente een extra potje voor vrijmaken. 
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Wijk Volgerlanden  

- Wonen: betaalbare woningen voor starters en ouderen, onderhoud van waterkanten en 

stoppen met het verlenen van vergunningen voor ‘lelijke’ dakopbouwen.

- Veiligheid: verkeersveiligheid vergroten op de hoofdwegen (kruising de Laan van 

Welhorst en Jacobusweg) door het toevoegen van verkeerslichten. Er wordt te hard 

gereden, ook tijdens de lente en zomer wanneer er weer motoren rijden. Bij de 

uitbreiding van de Vier Dorpjes zal hier extra aandacht voor moeten zijn.

- Milieu, water en bodem: afvalscheiding vergt veel eigen initiatief, neem Zwijndrecht als 

voorbeeld met het faciliteren van afvalscheidingsbakken. Ook het faciliteren van 

voldoende vuilnisbakken voor hondenpoep nabij grasveldjes. 

- Groen: vergroten handhaving op hondenbezitters en het vergroten van het aantal 

bomen en (weide)bloemen

- Energie en klimaat: in deze wijk geen windmolens en zonneparken gewenst en 

mogelijkheden voor kleinere initiatieven bekijken

- Sport en spel: ontbreken van kwalitatieve groene speelvoorzieningen voor (kleinere) 

kinderen. Ook groeit de jeugd snel op waardoor de overlast alleen maar groter zal 

worden. Er moeten duurzame oplossingen komen voor dit probleem.

- Voorzieningen: faciliteren in de parkeerproblematiek en behouden van de wandelroute 

van de Perenlaan

- Samenleving: handhaven op geluidsoverlast van jongeren

2.3.2 Polder Sandelingen-Ambacht 

- Een zeer gewaardeerde groene aanvulling van het dorp met een leuk strandje. 

- Meer (natuurlijke) elementen toevoegen in het park:  

o meer hoogteverschillen met bomen 

o een voedselbos 

o meer sportieve uitdaging creëren, zoals een beachvolleybalveld bij het strandje 

en een 400m trimbaan ter plaatse van de ijsbaan 

o concretere wandelroutes (vergelijkbaar met de hardlooproutes door Ambacht)  

- Paden in het park verbeteren: fietspaden verbreden en schelpenpaden verhogen zodat 

deze minder snel onder water liggen 

- Zorgen dat de “natuur”, uitlaatroutes en recreatie goed en duidelijk gescheiden blijven 

in het park, zodat deze elkaar niet in de weg zitten 

- Het vergroten van de biodiversiteit en het verkleinen van geluidsoverlast door het 

aanleggen van een Greenwall tussen de A16 en het Sandelingenpark.  

- Verkeersveiligheid vergroten bij de Achterambachtseweg richting het Palmhoevepad 

door een wandelstrook aan te leggen en de snelheid ter plaatse te verlagen. Er maken 

veel mensen gebruik van deze route. 

2.3.3 Centrum 

- Het toevoegen van meerdere leuke terrasjes bij de centra, het is nu erg gefragmenteerd. 

- Meer ruimte voor JOP’s, speel- en sportfaciliteiten in de openbare ruimte. 
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- Hoewel de gemeente op enkele plekken de veiligheid van fietsers probeert te 

waarborgen, zijn er verschillende plekken nabij het centrum waar aandacht hiervoor 

mag zijn. 

- Scholen met een groen schoolplein zou beloond moeten worden.  

- Verduurzaming vergroten, bijvoorbeeld vergroening en energieopwekking. 

- Laat iedere Ambachter zelf bepalen wanneer zij recreëren. Hiermee wordt onder andere 

de zondagsopening van het gloednieuwe binnenzwembad bedoelt.  

2.3.4 Groene omgeving 

- Groen behouden zoals het is, geen bomen kappen als daar geen noodzaak voor is.  

- Meer bermbloemen voor opfleuring van de gemeente. 

- Nestkasten ophangen rondom gazons en sportvelden, dit is goed voor de vogels in de 

gemeente. 

- Ontwikkeling: in Coronatijd wandelen mensen vaker en langer. De toegankelijkheid 

faciliteren van gemeentelijk groen: tekort aan bankjes in parken (zowel Baxpark als 

Sandelingenpark) en veiligheid van voetgangers waarborgen bij groen aan de randen van 

de gemeente (Sandelingenpark). 

2.3.5 Bedrijventerreinen 

- Toegangswegen van Ambacht (entreegebieden) meer voorzien van groen. 

- De verkeerssituatie bij bedrijventerrein aan de Veersedijk is na de laatste renovatie sterk 

verbeterd (o.a. éénrichtingsverkeer). Echter wordt er niet goed gehandhaafd op deze 

maatregel ter plaatse, wat ten koste gaat van de verkeersveiligheid.  

- Duurzame energie (zoals zonneparken) faciliteren aan de randen van de gemeenten, 

zoals bij de bedrijventerreinen. Dit moet wegblijven nabij woongebieden. 

- In de wijk Krommeweg (achter de Ambachtse Zoom) is er veel last van geluidshinder 

door de kap van bomen om het bedrijvenpark te kunnen realiseren. Er moeten geluid- 

en fijnstofreducerende voorzieningen getroffen worden bij dit toekomstige 

bedrijvenpark.  

2.3.6 Transformatiegebied 

- Bij de transformatie rekening houden met de aanlegplaatsen voor binnenvaartschepen. 

- Uitkijktoren creëren op de Veersedijk om de mogelijkheden voor de Sophiapolder te 

vergroten. 
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3 Verslagen Ontmoetingen 

Tijdens de Ontmoetingen gingen we in gesprek met de deelnemende inwoners, ondernemers en 
belanghebbenden. Hieronder worden per gebied en per thema de hoofdlijnen samengevat. 

3.1 Verslag Ontmoeting 1 

Op dinsdagavond 20 april kwamen bewoners en ondernemers bijeen in de eerste digitale 
Ontmoeting voor de omgevingsvisie van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Tijdens de 
bijeenkomst praatten de inwoners mee over de toekomst van de gemeente aan de hand van een 
aantal thema’s. Deze input wordt gebruikt om de omgevingsvisie voor Ambacht te maken.  

Avondvoorzitter Laura Neijenhuis opende de avond met een inleiding over de avond waarin ook 
een aantal spelregels voor een digitale bijeenkomst zijn gedeeld. Wethouder Ralph Lafleur 
heette iedere deelnemer welkom en stipte kort aan waar het deze avond over zou gaan. Daarna 
volgde een algemene uitleg over de Omgevingswet en de rol van omgevingsvisie door Laura.  

De enthousiaste spreker deze avond was Linda Zuijderwijk. Zij nam de deelnemers mee vanuit 
haar rol als socioloog, onderzoeker en adviseur in de beleving van de openbare ruimte. Zij liet de 
deelnemers nadenken over het verschil in de beleving van straten, pleinen en parken tussen 
bewoners. 

Na dit plenaire deel was het tijd voor de deelnemers om aan de slag te gaan. Zij schoven digitaal 
aan bij twee van de zes thema’s: wonen en vrije tijd, Ambacht en ondernemen, Typisch Ambacht, 
gezond en veilig leven, omgaan met klimaatverandering of groen en blauw. Wat voor type 
woningen willen we over 20 jaar? Hoe zien wij de toekomst van het ondernemerschap in de 
gemeente? Hoe gaan we nu en in de toekomst om met onze cultuur en erfgoed? Hoe zorgen we 
ervoor dat we ook straks nog voldoende omgevingskwaliteit hebben in Ambacht? En hoe zorgen 
we samen dat we aan een klimaatadaptieve gemeente werken? Deze en vele andere vragen 
stonden centraal tijdens deze avond. Deze inbreng wordt gebruikt door de gemeente Hendrik-
Ido-Ambacht om de omgevingsvisie op te stellen. Hieronder volgt een verslag van de 
belangrijkste punten die op tafel zijn gekomen, gesorteerd per thema.   

3.1.1 Wonen en vrije tijd  

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

 Volgens de deelnemers zijn er te weinig toegankelijke woningen voor starters en 

senioren. Het bouwen van (kleinere) 3-kamerwoningen of appartementen zou volgens 

enkelen bijdragen aan de doorstroming van senioren waardoor er een gezondere 

doorloop van woningen zou zijn. Als mogelijke ontwikkellocatie is de schoollocatie 

naast de Shell (Weteringsingel) toegewezen.  

 Echter is benoemd dat bij het toestaan van hoogbouw de angst ontstaat om het dorpse 

karakter te verliezen. We moeten er in ieder geval voor waken dat we de authentieke 

stukken van Ambacht behouden, denkend aan de Vrouwgelenweg, Kerkstraat, Dorpsstraat 
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en de Oranjebuurt. Ook moeten we waken voor onze natuur en groene stukken in de 

gemeente, dit moet niet verder terugdringen. 

 De structuur van het wegennet voor autoverkeer voldoet aan de wensen volgens de 

deelnemers, zolang we er niet veel ontwikkellocaties bij krijgen. Echter ontbreken er 

fietspaden/stroken op veel (doorgaande) wegen. Ook is het openbaar vervoer matig 

genoemd door een deelnemer, niet iedere plek in de gemeente is goed en gemakkelijk te 

bereiken met het openbaar vervoer. 

 Over de ontmoetingsplekken en recreatiemogelijkheden in de gemeente zijn de meningen 

verdeeld. Enerzijds lovende woorden over onder andere het Waaltje, de Sophiapolder, de 

parken en de zomerparkdag. Anderzijds is er ook een hoop te verbeteren: er is wel veel 

groen, maar er zijn geen échte ontmoetingsplaatsen voor de verschillende doelgroepen. 

Voor de jeugd is specifiek benoemd dat er een sociaal honk en/of uitgaansgelegenheid 

ontbreekt. Voor de kleinere kinderen (en hun ouders) is meegegeven dat de speeltuinen in 

het ‘oude’ Ambacht zijn verouderd en dus minder aantrekkelijk zijn voor gebruik. De 

gemeente moet volgens de deelnemers in gesprek gaan met jeugdwerkers en hen ook 

activiteiten aanbieden.  

 Op dit moment zijn er veel beperkingen in de regelgeving bij het organiseren van 

evenementen, deelnemers geven aan dat het prettig zou zijn als dit versoepeld wordt. 

 Op dit zijn de sportmogelijkheden in de gemeente voldoende, maar hebben in het Baxpark 

ook geen ruimte om uit te breiden zonder dat dit ten koste gaat van het groen. Volgens de 

deelnemers moet de gemeente alert blijven op het behoud en mogelijke uitbreiding als de 

gemeente in de toekomst groeit.  

 Leegstand neemt steeds meer toe, wat resulteert in volledig vertrek van bepaalde sectoren, 

zoals banken. Dit komt volgens de deelnemers door de te hoge huurprijzen van 

winkelruimtes en een lange huurtermijn (per 5 jaar). Dit resulteert in een sfeerloos centrum, 

hoe komen we uit deze neerwaartse spiraal? 

 Het gemis aan sfeer komt volgens de deelnemers ook doordat er een levendig horeca- en 

uitgaansplein mist en er te weinig horeca is in het centrum en bij de parken. Dit zou goed 

zijn voor de levendigheid en vermaak voor de jeugd. 

 In de toekomst moeten we er volgens de deelnemers voor waken dat de supermarkten en 

huisartsen in de gemeente goed verspreid in de verschillende kleinere winkelcentra 

aanwezig blijven, met name om ouderen zelfstandig te houden. Ook is er een tekort aan 

huisartsen opgemerkt en de wens dat er dichter bij een huisartsenpost moet komen 

(bijvoorbeeld bij de Zeester). 

3.1.2 Ambacht en ondernemen  

 Eén van de deelnemers is zzp’er en geeft aan dat het ondernemersklimaat prima is. Er 

is voldoende betrokkenheid van netwerkorganisaties. Anderen hebben weinig beeld bij 

het ondernemerschap in Ambacht omdat zij te kort werkzaam zijn of geen 

ondernemer in de gemeente zijn. 

 Volgens de deelnemers is er in Ambacht een tekort aan techneuten en de technische 

scholing die hierbij hoort. Dit komt door de afname van ROC’s (regionale opleidingscentra), 
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wat ook in Ambacht is te merken. Naast het tekort aan technische scholing is er ook een 

tekort aan scholing voor de zorg. 

 De huidige Coronacrisis heeft weinig invloed op de sectoren van de aanwezige deelnemers. 

Zij realiseren zich wel dat de horecaondernemers en winkeleigenaren in de gemeente het 

zwaar hebben in deze tijd. Zij zullen mogelijk (lokaal) geholpen moeten worden in de 

toekomst om het hoofd boven water te houden. Echter zijn de deelnemers unaniem niet 

bereid om meer gemeentelijke belasting te gaan betalen om dit te realiseren. 

 Er werken meer mensen thuis in deze tijd, maar waarschijnlijk ook in de toekomst. Dit heeft 

invloed op de openbare ruimte. Een deelnemer heeft aangegeven dat er meer wordt en zal 

worden gewandeld, de gemeente moet hierop inspelen door meer en kwalitatief betere 

wandelroutes te faciliteren. 

 Een deelnemer geeft aan dat het vanuit de VAO gemakkelijker is geworden om in deze tijd 

in contact te komen met de gemeente, dit zou na deze crisis behouden moeten worden. Het 

faciliteren en ontzorgen vanuit de gemeente is meermalen benoemd. Het hebben van zo 

min mogelijk regels is een pré. 

 Als (inwoners van de) gemeente moeten we ons meer gaan focussen op lokale producten in 

plaats van massale import. Op welke manier de gemeente dit kan faciliteren is de vraag. 

3.1.3 Typisch Ambacht  

 Wat Ambacht volgens de deelnemers uniek maakt, is de hechte gemeenschap, de 

zondagsrust en het sociale en dorpse karakter ondanks dat de gemeente de afgelopen 

jaren fors gegroeid is en tussen de grote steden ligt. 

 De “heilige” plekjes in Ambacht zijn volgens de deelnemers het Perenlaantje, de 

groene gebieden en de karakteristieke gebouwen in de gemeente (o.a. aan de 

Vrouwgelenweg). De Oude Haven is qua plek nog intact, maar het zou volgens een 

deelnemer een aanwinst zijn om de echte Oude Haven weer in zijn oude staat terug te 

brengen. 

 De deelnemers geven aan dat Ambacht nog wel dorps is, doordat de Volgerlanden door 

enkelen wordt gezien als een “nieuw dorp binnen Ambacht”. Hoewel de Volgerlanden 

steeds stedelijker wordt, geeft een deelnemer aan dat het nog steeds wel als dorps 

aanvoelt. 

 Ieder gebied in Ambacht heeft een eigen identiteit, met andere inwoners. We hoeven 

volgens de deelnemers de voorzieningen dan ook niet te concentreren, maar iedere wijk 

verspreid voorzien van verschillende voorzieningen. Er is op het gebied van voorzieningen 

achteruitgang in de wijk Krommeweg. Daarnaast moeten we aandacht hebben voor 

(sociale) voorzieningen in het groen en nabij de Schoof. 

 Ambacht zal haar dorpse gevoel volgens de deelnemers niet zo gauw verliezen, ook als de 

gemeente in de toekomst zal groeien. De saamhorigheid is en blijft bestaan. Dit is de 

afgelopen jaren ook niet veranderd. 

 Om het dorpse rustige gevoel te behouden, geven de deelnemers aan dat er geen 

uitgaansgelegenheden gerealiseerd moeten worden midden in de gemeente. Aan de rand 

zou wel een optie kunnen zijn om het sociale karakter te behouden en te versterken. Ook 
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het behoud van de zondagsrust (m.u.v. de horeca en het zwembad) is volgens de 

deelnemers waardevol. 

 Wat volgens de deelnemers een punt van aandacht is, is aandacht houden voor vrijwilligers. 

Dit is een landelijk probleem, maar ook Ambacht heeft hiermee te maken.  

3.1.4  Gezond en veilig leven  

Welke onderwerpen vind je belangrijk? Wat vind je hieraan goed en wat kan er beter? 

 De sociale veiligheid in de gemeente krijgt volgens de deelnemers een voldoende. De 

oudere inwoners kunnen er veilig over straat. Wel wordt er veel gedeald in parken en 

rustige straten.

 In het kader van verkeersveiligheid valt er wel een hoop te verbeteren. Hoewel een 

optimale verkeersveiligheid niet bestaat en de infrastructuur prima is, is het grootste 

probleem het scheiden van verkeerstromen: de fietsers, wandelaars en autoverkeer. 

Daarnaast is het aantrekkelijk om hard te rijden in de gemeente (onder andere de Graaf 

Willemlaan en Reeweg) door het gebrek aan handhaving en drempels en veel geasfalteerde 

wegen. Ook is er op verschillende plekken een parkeerprobleem

 Deelnemers geven aan dat er een grote rol ligt bij de kerken op het gebied van inclusiviteit 

en sociale cohesie in de gemeente. Ook is er een groot gedeelte van de inwoners niet 

aangesloten bij een kerk, voor mensen die hier behoefte aan hebben zou er bij de Schoof 

een plek moeten komen voor dagbesteding of een ontmoetingsplek waar er met andere 

inwoners een kopje koffie kan worden gedronken. Voor dit soort dingen heeft de gemeente 

alleen te weinig vrijwilligers volgens de deelnemers. In de buitenruimte moeten we ervoor 

zorgen dat ook mensen met een beperking zich kunnen verplaatsen. 

 Eenzaamheid ligt op de loer, zeker in deze tijd. Deelnemers geven aan dat we als gemeente 

onze maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen door deze eenzame inwoners 

in beeld brengen. In Ambacht kunnen we dit tegengaan door (preventief) meer te 

faciliteren, zoals een dorpshuis of buurtcentra. Ook is er verschillende keren benoemd dat 

er gezellige laagdrempelige ontmoetingsplekken missen in de gemeente. Wellicht zou dit 

samen met de sociale sector/partners opgepakt moeten worden in de toekomst.

 De leefomgeving in Ambacht scoort volgens de deelnemers wisselend op gezondheid. De 

één vindt dat er voldoende groen in de gemeente is, de ander geeft aan dat de gemeente 

groener moet. Dit zit hem voornamelijk in het perspectief: in de gemeente zijn er mooie 

parken, maar de wijken zijn erg versteend. Het gebrek aan verbonden groen is niet goed 

voor de biodiversiteit. Ook zijn (woon)wijken zonder groen niet aantrekkelijk om in te 

wandelen, te fietsen en te sporten. Dit komt ook door het gebrek aan verbonden fiets- en 

wandelroutes, hier zou meer aandacht voor moeten zijn. 
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 In het kader van het milieu zijn de deelnemers stellig: hier moeten we in de toekomst iets 

aan doen op verschillende vlakken. In de gemeente moeten er meer afvalbakken zijn om 

zwerfvuil te verminderen en er moet een beter systeem komen voor het inzamelen van 

plasticafval. Dit zou de gemeente kunnen faciliteren en stimuleren (door bijvoorbeeld 

subsidies). Ook is het de wens dat er iets gedaan wordt aan de geluidshinder en de CO2-

uitstoot van de snelwegen en doorgaande wegen. Hier is voornamelijk last van in en 

nabij de Sandelingenpark. Volgens een deelnemer moet de gemeente speciale 

“wonderbomen” planten die dit probleem kunnen verminderen.

3.1.5 Omgaan met Klimaatverandering  

 De klimaatmaatregelen die de deelnemers het beste bij de gemeente vinden passen, zijn 

maatregelen aan en rondom hun eigen woning. Hierbij kan gedacht worden aan 

zonnepanelen, groendaken, isoleren en tegels uit de tuin. Daarnaast vinden de deelnemers 

de functie van waterbuffering op pleinen en het onderhouden van bomen op particulier 

terrein goede maatregelen.  

 Volgens de deelnemers heeft de gemeente hier een voorbeeldrol in. De deelnemers geven 

aan dat voor de huidige bewoners prettig zou zijn als de gemeente de inwoners stimuleert 

door kaders te stellen (niet verplichten), ondersteuning te bieden en initiatief te nemen. De 

grootste winst valt volgens de deelnemers te behalen het geven van voorlichting voor 

bewoners (van nieuwbouwwoningen). Ook zou de gemeente kinderen meer moeten 

betrekken bij de mogelijke maatregelen.   

 Inwoners zijn volgens de deelnemers verantwoordelijk om bewustere keuzes te maken om 

een steentje bij te dragen. Ook zou het helpen als zij naasten (buren, vrienden en familie) 

enthousiast maken om ook wat te doen. Op die manier heeft het volgens hun meer impact 

dan als de gemeente het opdraagt. 

 De deelnemers kwamen met het idee dat we BTW moeten verhogen op ‘schadelijke’ 

producten en de BTW op ‘gezonde’ producten te verlagen. Dit zou een stimulerender effect 

hebben. Ook zorgt dit ervoor dat duurzaamheid betaalbaarder wordt, voor ieder zijn of haar 

portemonnee. 

 Bij de stellingen kwam duidelijk naar voren dat de deelnemers bereid zijn om tegels te 

vervangen door groen, meer bereid zijn om de fiets (in plaats van de auto) te pakken en dat 

zij vinden dat de overheid het voortouw moet nemen in de klimaatverandering. 

3.2 Groen en blauw  

 Deelnemers geven aan dat de beleving en de verdeling van groen en water 

voldoende tot goed scoort. Er is veel groen en bomen (voornamelijk in de 

parken) en water in een rustige omgeving. 

 Er zou nabij het Waaltje een ‘te water laat-plaats’ moeten komen 

voor mensen die een bootje hebben maar geen aanleg- of 

steigerplaats. Ook de oever moet toegankelijker worden voor een bredere groep. 

 De functie van De Brink zou met name gericht moeten zijn op de kinderen en een functie 

naar de omliggende wijk. Deze samenhang is vanzelfsprekend. Ook zou er een betere 
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aansluiting van De Brink op het speel- en leerplein van onderwijs en kinderopvang 

(duidelijkere integratie) moeten zijn. 

 Bij de stellingen kwam duidelijk naar voren dat de deelnemers vinden dat inwoners 

overwegend zelf verantwoordelijk zijn voor het groen en water in de gemeente. Ook staat 

groen hoog in het vaandel en vinden zij dit belangrijker dan de groei van de gemeente.  

We kijken terug op een geslaagde eerste Ontmoeting. Wij bedanken de tafelhosts voor hun inzet 
om de avond en wethouder Ralph Lafleur en Linda Zuijderwijk voor hun bijdrage. Tenslotte 
bedankt aan alle aanwezigen voor hun digitale deelname. 
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3.3 Verslag ontmoeting 2 

Op donderdagavond 29 april kwamen bewoners en ondernemers bijeen in de tweede digitale 
Ontmoeting voor de omgevingsvisie van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Tijdens de 
bijeenkomst praatten de inwoners mee over de toekomst van de gemeente aan de hand van een 
aantal thema’s. Deze input wordt gebruikt om de omgevingsvisie voor Ambacht te maken.  

Avondvoorzitter Sanne van Dijken opende de avond met een inleiding over de avond waarin ook 
een aantal spelregels voor een digitale bijeenkomst zijn gedeeld. Wethouder Ralph Lafleur 
heette iedere deelnemer welkom en stipte kort aan waar het deze avond over zou gaan. Daarna 
volgde een algemene uitleg over de Omgevingswet en de rol van omgevingsvisie door Sanne.  

De enthousiaste spreker deze avond was Marc Rotmans. Hij nam de deelnemers mee vanuit zijn 
rol als ondernemer in Ambacht. Hij vertelde kort wat klimaatadaptatie inhoudt en liet de 
deelnemers kennismaken met verschillende klimaatadaptieve maatregelen, zoals het aanleggen 
van een groen dak.  

Na deze inleiding was het tijd voor de deelnemers om aan de slag te gaan. Op plenaire wijze 
hebben we alle zes de thema’s behandeld: wonen en vrije tijd, Ambacht en ondernemen, Typisch 
Ambacht, gezond en veilig leven, omgaan met klimaatverandering of groen en blauw. Wat voor 
type woningen willen we over 20 jaar? Hoe zien wij de toekomst van het ondernemerschap in 
de gemeente? Hoe gaan we nu en in de toekomst om met onze cultuur en erfgoed? Hoe zorgen 
we ervoor dat we ook straks nog voldoende omgevingskwaliteit hebben in Ambacht? En hoe 
zorgen we samen dat we aan een klimaatadaptieve gemeente werken? Deze en vele andere 
vragen stonden centraal tijdens deze avond. Deze inbreng wordt gebruikt door de gemeente 
Hendrik-Ido-Ambacht om de omgevingsvisie op te stellen. Hieronder volgt een verslag van de 
belangrijkste punten die op tafel zijn gekomen, gesorteerd per thema.   

3.3.1 Hoe ziet u Ambacht over 20 jaar?  

 Een deelnemer gaf ‘ondernemend 
recreatief’ aan: dat inwoners in hun vrije 
tijd echt kunnen genieten van het dorp en 
dat de openbare ruimte zich daarvoor 
leent en daartoe uitnodigt. Meer 
beweegmogelijkheden in de openbare 
ruimte. 

 Leefgroepen van verschillende leeftijden 
stimuleren waarmee je samen kunt recreëren. Dat kan wijkgericht. Mensen leren elkaar 
beter kennen, en dat zorgt voor meer sociale cohesie. En dat helpt weer om allerlei 
problemen te voorkomen.  
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3.3.2 Wonen en vrije tijd  

Zijn er voldoende woningen voor álle doelgroepen in onze gemeente? En 
wat voor woningtypen zijn er over 10/20 jaar dan nodig?  

 Er is volgens de deelnemers een tekort aan appartementen 
voor jongeren, ouderen en empty nesters. Dat zie je aan de 
grote belangstelling voor het nieuwe plan in het centrum. Een 
deelnemer gaf aan dat het onbekend is of iedereen blij wordt 
van appartementen, waar veel door VVE's geregeld wordt. Maar er lijkt toch veel 
behoefte aan, ook als ze in het hogere segment zitten. 

 Bouw ook voor ‘empty-nesters’: mensen waarvan de kinderen al uit huis zijn, wonen nu 
vaak in wat grotere huizen (met veel grond). Dat is volgens een deelnemer “ouderwets 
wonen”. Als ze wat kleiner willen gaan wonen (appartementen of bungalows) en op 
diezelfde grond meer woningen geplaatst kunnen worden, ontstaat er ruimte voor 
andere doorstromers. Dat effect werkt door op de hele woningmarkt. Helaas zijn 
bepaalde type woningen en prijsklassen niet voldoende beschikbaar om die doorstroom 
op gang te brengen.   

Welke uitdagingen ziet u in de toekomst voor onze maatschappelijke en sociale voorzieningen? 

 Volgens de deelnemers zijn er over het algemeen voldoende voorzieningen: al veel 
diversiteit in het bestaande aanbod en in ontwikkeling, bijvoorbeeld bij Hoogambacht.  

 In de toekomst: 
o moeten we in de gemeente wellicht meer sociale voorzieningen hebben, zoals 

ontmoetingsplekken voor verschillende generaties 
o moeten ontmoetingsplekken en bijvoorbeeld onderwijs echt een plek in de wijk 

krijgen. Hier moet de locatie zich voor lenen en uitnodigend voor zijn 
o moet de openbare ruimte geschikt voor mensen met weinig energie zoals ouderen 

en gehandicapten 
o moet de omgeving zich lenen tot bewegen en sport, om onze gezondheidscrisis 

tegen te gaan. Dit is nu nog te beperkt 

 Ambachtszoom is nu in ontwikkeling voor bedrijvigheid, maar die omgeving kan ook 
interessant zijn voor inwoners, om te wandelen en voor ontmoetingen. Groen en water 
trekt mensen aan. Het toevoegen van wat kleinschalige horeca voor ondernemers zou 
dit een boost kunnen geven. Er zijn misschien wel bewuste acties nodig om mensen naar 
Ambachtsezoom te krijgen. Wellicht kan één van de gebouwen een sociaal-culturele 
functie krijgen. 

3.3.3 Ambacht en ondernemen  

Hoe kijkt u naar het ondernemerschap in Ambacht? Welke kansen of uitdagingen komen 
er op ons af? 

 Iedereen werkt thuis en de verwachting is dat dat in de toekomst deels zo blijft. 

Faciliteer dit door op fietsafstand centrale ontmoetings-/werkplekken te 

realiseren zodat inwoners de mogelijkheid hebben om samen te (net)werken. 

Deze plek kun je multifunctioneel insteken voor andere doelgroepen in de avond/het 

weekend (bijvoorbeeld de bridgeclub). 
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 Jongeren trekken naar grote steden voor winkels en restaurants, omdat het hier minder 

hip is. Dat is een uitdaging voor ondernemers.  

 De kracht van Ambacht is ook samen zorgen dat het dorp aantrekkelijk blijft. Als je 

lokale ondernemers steunt in plaats van alles online bestellen, kunnen er meer 

ondernemers komen en worden de winkelgebieden aantrekkelijker. We kunnen als 

inwoners klagen dat er geen aantrekkelijke winkels zijn, maar het moet van twee kanten 

komen.  

 Deelnemers vinden dat we kleinschalige festivals moeten toestaan en daar de horeca bij 

betrekken (bijvoorbeeld de uitbreiding van terrassen). Als je lokaal zorgt voor 

evenementen, dan houden we de gemeente ook aantrekkelijk en gezellig en is het goed 

voor de lokale ondernemingen. 

3.3.4 Typisch Ambacht  

Welke plekken in onze gemeente zijn voor jou uniek en heilig?  

 De oude delen in Ambacht worden erg gewaardeerd. Hier oogt het knusser en zijn 
verschillende bouwstijlen door elkaar te vinden. Ook het Sandelingenpark, het 
Sophiapark en de Schoof zijn plekken waar de deelnemers graag komen. 

 Ook het Waaltje is benoemd, echter:  
o worden de plekken rondom het Waaltje steeds meer dicht gebouwd. De 

wens is dat niet alle grond privédomein wordt, maar dat het ook toegankelijk blijft 
voor iedereen.  

o moeten we het netjes houden, hierop moeten we handhaven. 

Hoe kunnen we Ambacht tot 2040 verder laten groeien zonder dat we het dorpse gevoel 
verliezen? Hoe gaan we om met de snelle groei? 

 De bouwstijl is Ambacht-eigen, dit past goed bij het dorp. Oude en nieuwe gedeelte 
vloeien mooi in elkaar over. Er is verder niet veel ruimte meer om te groeien. 

 Het dorpsgevoel is ondanks uitbreiding (de Volgerlanden) in het oude Ambacht bewaard 
gebleven. Maar we moeten oppassen dat oude elementen niet te veel weg gaan vallen.  

 In De Volgerlanden is het dorpse gevoel volgens de deelnemers anders dan in het oude 
dorp, maar de mensen die daar wonen, vinden het daar wel dorps en prettig. De 
Volgerlanden is zoveel dichter op elkaar gebouwd dan oude deel.  

 Om het dorpse gevoel te behouden is er ook een wens dat de gemeente (sociale) 
initiatieven, verenigingen en evenementen meer wil stimuleren en faciliteren. 

3.3.5 Gezond en veilig leven  

Inclusiviteit: hoe kunnen we er in de toekomst voor zorgen dat iedereen die dat wil, zo goed 
mogelijk mee kan doen in de buurt? 

 In de toekomst moeten we volgens de deelnemers waken over de toegankelijkheid 
van de infrastructuur (wandel- en fietspaden waarbij mogelijk de auto te gast is). 

 Laagdrempeligheid zit hem in het aanbod (frequentie) en in de accommodatie. 
Voelt iedereen zich daar goed? Of zijn er drempels die voorkomen dat ergens naartoe 
wordt gegaan? 
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 Er worden activiteiten georganiseerd bijvoorbeeld voor kinderen met een anderstalige 
achtergrond en die zie je daar dan niet. Wellicht omdat het te lastig voor hen is om zich 
(online) in te schrijven. Wellicht om andere redenen. Dat is lastig. 

 Voor betrokken willen zijn als participant: Onder de Omgevingswet kan de burger overal 
in participeren. Als je het belangrijk vindt wat er in de gemeente gebeurt, moet je daar 
in ieder geval aan meedoen. Maar veel mensen kunnen het niet opbrengen om te 
participeren om verschillende redenen. Wel erg jammer dat je die niet bereikt. 

 Rekening houden met toegang voor gehandicapten om mee te participeren is ook 
inclusiviteit. Het VN-verdrag voor gehandicapten is in 2016 door Nederland ondertekend 
en moet goed in omgevingsvisie verankerd worden. Is belangrijk als het gaat om 
inclusiviteit. 

Is er op dit moment veel overlast (o.a. geluid, geur, afval) in uw buurt? En waar moeten we 
rekening mee houden in de toekomst? 

 Vanuit de deelnemers is er een wisselende mening over deze vraag. Dit is erg afhankelijk 
van de plek waar je woont in de gemeente.  

 Op de Achterambachtseweg wordt heel veel gewandeld en gefietst, maar dat is op 
sommige momenten best gevaarlijk. Er wordt geregeld 60 km/h gereden. Daar moet 
bescherming voor voetgangers en fietsers aangebracht, wellicht door obstakels om het 
verkeer af te remmen. 

 Plekken waar ook door snelheid onveilige situaties ontstaan: kruising 
Weteringsingel/Reeweg, Graaf Willenlaan, Laan van Welhorst en Antoniuslaan. Op 
doorgaande wegen in Ambacht zie je snel conflict tussen auto en fietser/voetgangers.   

 Geluid: snelwegen en eerder ook vliegverkeer hoor je overal en altijd. Misschien zou het 
plaatsen van een geluidswal helpen. 

3.3.6 Omgaan met Klimaatverandering  

Welke klimaatmaatregelen vindt u passen bij onze gemeente? En wat mogen we daar 
straks van zien in onze omgeving? 

 Hiervoor zijn verschillende opties benoemd 
o Energie: zonnepanelen en oudere woningen isoleren  

o Waterberging: vergroenen van tuinen, groendaken, open bestrating en wadi’s 

(plekken waar je tijdelijk water opvangt).  

o Hittestress voorkomen: verneveling via fonteinen. Verneveling maakt de 

temperatuur stabieler en vangt ook fijnstof af. 

o Afvalvrije wijken en meer recyclen: ontmoedigen van het gebruik van plastic op 

bijvoorbeeld scholen: drinkpakjes, plastic zakjes en goedkoop speelgoed. Als dit 

niet haalbaar is dan moeten we in ieder geval meer plasticcontainers om goed te 

kunnen scheiden.  
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3.3.7 Groen en blauw  

Hoe beleeft u het groen en water in de gemeente? Wat zou er in de toekomst nog kunnen worden 
verbeterd aan mogelijkheden, functies en kwaliteiten? 

 Er zijn volgens een deelnemer kansen aan de Noord: bij de watertaxi kan het nog 
wel iets leuker gemaakt worden. 

 Water om te varen en spelen: op de Noord mag je niet komen en de sloot is te 
klein. Het zou leuk zijn als er wat meer grotere wateren zijn, naast het Waaltje. De sloten 
verbreden zou een optie kunnen zijn volgens een deelnemer. 

 Het zou volgens enkele deelnemers van toegevoegde waarde zijn om deze plekken te 
combineren met horeca, hier liggen nog voldoende kansen. 

We moeten in de gemeente meer groen toevoegen, ook als dit ten koste gaat van bijvoorbeeld 
parkeerplaatsen, sportvoorzieningen of woningbouw. 

 Iedere deelnemer is het hiermee oneens, het is volgens hen wel belangrijk dat het 
huidige groen in ieder geval groen blijft. Maar meer groen hoeft volgens de deelnemers 
niet ten koste te gaan van iets anders. Maar als dit het gevolg is dan zouden we 
wijkgericht moeten kijken of parkeerplaatsen geschrapt kunnen worden (minder auto’s 
nodig als gevolg van de Coronacrisis?) of woningbouwprojecten kunnen heroverwegen. 

We kijken terug op een geslaagde tweede Ontmoeting. Wij bedanken wethouder Ralph Lafleur 
en Marc Rotmans voor hun bijdrage. Tenslotte bedankt aan alle aanwezigen voor hun digitale 
deelname. 
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3.4 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.  

Thema’s Eerste prioriteit
Wonen Doorstroming woningmarkt verbeteren. Meer toegankelijke 

woningen voor starters, senioren en ‘empty nesters’
Ambacht en ondernemen Thuiswerken blijft. Daarom investeren in goede openbare ruimte 

en wandelroutes
Typisch Ambacht (Sociale) voorzieningen per wijk behouden, niet concentreren
Gezond en veilig leven Laagdrempeligheid en inclusiviteit belangrijk
Klimaatverandering Verstening in de wijken verminderen
Groen en blauw Huidig groen moet groen blijven

3.4.1 Hele gemeente 

Behoud van het karakter van de gemeente                   2
of 

Verbeteren van de verkeersveiligheid in de gemeente                7 

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.  
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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. 

3.4.2 Woonwijken - woningbouw 

4 Toestaan van appartementen(-complexen)                   

of 

4 Geen hoogbouw om het dorpse karakter te behouden                  

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. 

3.4.3 Woonwijken – rust of reuring 

3Plekken creëren waar jongeren kunnen samenkomen

of 

5Rustig wonen   

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.  

3.4.4 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.  

0Bij leegstand meer woningen in het centrum               

of 

8Reuring 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 
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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.   

3.4.5 Groene omgeving 

Groei van sportverenigingen in het Baxpark toestaan om iedereen de kans te geven om te sporten            7
of 

1Behoud van alle groen in het Baxpark     

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.  

3.4.6 Polder Sandelingen Ambacht 

4Meer inzetten op toerisme en recreatie in Sandelingen Ambacht 

of 

4bescherming van natuurwaarden en groen 

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.
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