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Dit hebben we 
‘Voor elkaar’ gekregen!



In 2014 is het coalitieprogramma “Voor elkaar in 
Ambacht” opgesteld. Het college heeft daarna het 
collegewerkprogramma vastgesteld dat gebaseerd 
is op de bestuurlijke hoofddoelstellingen uit het 
coalitieprogramma. In het collegewerkprogramma 
staan dus concrete acties waarmee het college de 
doelstellingen uit het coalitieprogramma gerealiseerd 
heeft.

De belangrijkste kernwaarde uit het 
coalitieprogramma was “samen”. Een waarde die we 
in de gehele collegeperiode als kompas voor al ons 
handelen gebruikt hebben. 

We hebben echt naar elkaar omgekeken. Naar onze 
inwoners, onze ondernemers, mensen die om wat 
voor reden dan ook buiten de boot dreigden te vallen, 
mensen die van huis en haard ontheemd zijn, onze 

vrijwilligers, onze verenigingen, kortom… we hebben 
er echt voor iedereen willen zijn. 

En we hebben niet alleen voor elkaar gezorgd 
- belangrijk in een bestuursperiode waarin de 
decentralisatie, transitie en transformatie in het 
sociale domein centraal stonden - maar ook met 
elkaar samengewerkt en naar elkaar geluisterd bij 
het nemen van besluiten. De planvorming rondom het 
zwembad en winkelcentrum De Schoof zijn daar goede 
voorbeelden van. Door deze manier van werken, leven 
en besturen, blijven we in Hendrik-Ido-Ambacht hele 
mooie voorzieningen houden terwijl de lokale lasten 
voor onze inwoners niet omhoog zijn gegaan. 

Met dit evaluatiedocument blikken we terug op deze 
collegeperiode en delen we met u wat we ‘Voor elkaar’ 
hebben gekregen!
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Programma 1 

Sociaal,  
welzijn en  
educatie
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Dichtbij
Het jeugdteam en het sociaal wijkteam werken allebei vanuit Cultureel 
Centrum Cascade en werken nauw samen. Sinds 2016 zijn de teams 
(nog) dichter bij de inwoner: het jeugdteam zit op de basisscholen 
en peuterspeelzalen en het sociaal wijkteam heeft een spreekuur in 
gezondheidscentrum De Zeester, gezondheidscentrum De Volgerlanden 
en de Blije Borgh.

Extra investeren
In 2017 zijn de teams versterkt doordat geïnvesteerd is in extra 
personeel voor het wijkteam en er een uitbreiding plaatsvond voor de 
lokale jeugdhulpaanbod. De uitbreiding is ontstaan vanuit de wens en 
verbeterpunten van de teams en de behoeften vanuit de samenleving. 
Nu zetten we bij het sociaal wijkteam in op maatschappelijk werk, GGZ-
deskundigheid en dementie. Voor het jeugdteam zetten we extra in op 
activiteiten die preventief werken, zoals het uitbreiden van activiteiten 
voor kinderen van 12 tot 16 jaar, een betere verbinding met het voorgezet 
onderwijs in Zwijndrecht en het stimuleren van een IFC-voetbalteam 
voor kinderen met autisme. Ook is met deze middelen groepsgerichte 
aanpak en een aanbod van psychomotorische therapie en speltherapie 
gerealiseerd. 

Evaluatie Sociaal Wijkteam
In 2017 hebben we het sociaal wijkteam geëvalueerd. Het oordeel van 
de gebruikers is hierin meegenomen en is er een vergelijking gemaakt 
met andere teams in de regio Rijnmond. Naar aanleiding van de 
evaluatieresultaten worden tot eind 2018 extra middelen beschikbaar 
gesteld voor maatschappelijk werk, GGZ-ondersteuning, communicatie- 
en informatievoorziening. Met de extra middelen zal ook aandacht 
worden geschonken aan preventie en het dementievraagstuk.

Sociaal wijkteam  
en Jeugdteam
Voor elkaar in Ambacht betekent dat iedereen in 
onze gemeenschap mee kan doen. Sinds januari 2015 
hebben we een jeugdteam en een sociaal wijkteam. 
Het jeugdteam geeft advies, hulp en ondersteuning 
aan jongeren en gezinnen. Het team biedt allerlei 
vormen van ondersteuning aan gezinnen als 
groepscursussen, opvoedingsondersteuning, 
schoolmaatschappelijk werk en cliëntondersteuning, 
maar zorgt ook voor doorverwijzing naar 
specialistische zorg. Het sociaal wijkteam adviseert, 
informeert en ondersteunt inwoners van 18 jaar en 
ouder om volwaardig mee te kunnen doen aan de 
samenleving. Daarnaast verwijst het sociaal wijkteam 
ook door naar specifieke Wmo-voorzieningen.

FOTO: Logo’s van wijkteam en 
jeugdteam
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Mantelzorg
Samen met betrokken inwoners en maatschappelijke partners waken we ervoor dat niemand 
buiten de boot valt. We zien dat de rol van het eigen netwerk en de sociale omgeving steeds 
belangrijker wordt. Het jeugdteam en het sociaal wijkteam kijken daarom samen met inwoners 
eerst naar oplossingen die familie, buren, kennissen of vrijwilligers kunnen bieden. 

Om mantelzorgers te ondersteunen bij hun inzet, biedt de gemeente sinds 2016 een breed 
pakket van voorzieningen aan. Zo zijn we in samenwerking met zorgaanbieders verschillende 
respijtzorgvoorzieningen gestart, zoals: laagdrempelige dagopvang, logeervoorzieningen 
(ouderen en jongeren) en een oppascentrale. Iedereen mag hier van gebruik maken, daar is 
geen indicatie voor nodig. Daarnaast geven we als blijk van waardering mantelzorgers een gratis 
Ambachtpas met € 100,- saldo. 

In 2014 en 2015 startte de pilot met de vrijwilligersmakelaar, dat vanwege de beperkte 
resultaten in 2015 is stopgezet. In samenwerking met andere organisaties is vanaf 2017 een 
vrijwilligersrubriek gestart in De Burg.

Voor mensen die moeilijk aan een baan komen 
bieden we de structurele mogelijkheid om zich 
aan te melden voor een lokaal leerwerktraject. 
In 2015 startten we in regionaal verband met 
de ontwikkeling van deze leerwerkplekken, 
die we ook wel participatieplekken noemen. 
Dit zijn plekken bij lokale leerwerkbedrijven 

waar mensen met een verdiencapaciteit tot 
50% zich kunnen ontwikkelen en een vorm van 
dagbesteding krijgen. Dit kan in Ambacht bij 
de Ambachtse Bedrijven of bij kringloopwinkel 
Hebbes. In augustus 2017 werkten er in 
Hendrik-Ido-Ambacht 21 mensen op deze 
participatieplekken. 

Leerwerkplekken

“Waar ik het meest van ben opgeknapt is het contact met mijn collega’s. 
Er was een tijd dat ik mezelf zielig vond, maar die tijd is voorbij.”  

Deelnemer participatieplek 

“Dat is het mooie van een 
participatieplek: je leert er heel veel in 
een beschermde omgeving en dat ook 
nog eens veel sneller dan je thuis op de 
bank zou kunnen. Zo’n plek gun ik meer 
mensen die om welke reden dan ook 
(nog) niet in een gewone baan terecht 
kunnen.”  

begeleider participatieplek 
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Gezondheid
De Dienst Gezondheid & Jeugd werkt samen met lokale partijen als het 
Sociaal Wijkteam, Jeugdteam, de Blije Borgh, Vivenz en Hi5Ambacht aan het 
bevorderen van een gezonde leefstijl van onze inwoners en het voorkomen 
van gezondheidsproblemen. Van 2014 tot 2016 deden we dit met de 
programma’s “Gezond gewicht”, “Mentale Weerbaarheid” en “Verzuip jij 
je toekomst”. Sinds 2016 zetten we in op het stimuleren van een gezonde 
leefstijl bij jeugd en de eigen kracht en vitaliteit bij ouderen vanuit het 
programma “Samen voor gezond”. 

Onderwijs
Goed onderwijs vraagt om kwalitatief goede schoolgebouwen, die aansluiten op de eisen van deze tijd 
en kinderen een prettige, veilige, uitdagende en gezonde leeromgeving bieden. In de afgelopen jaren 
hebben gemeente en schoolbesturen samen gewerkt aan een plan voor de onderwijshuisvesting. In 2015 
heeft dit geleid tot een bestuurlijk akkoord tot nieuwbouw van De Tweestroom en de ontwikkeling van 
een scholencluster in Kruiswiel op de locatie van het Jeugdspeelpark. Aan de Jan Wissenslaan heeft het 
protestants-christelijke schoolbestuur in 2016 het nieuwe gebouw van De Tweestroom gerealiseerd. De 
plannen voor het onderwijs in Kruiswiel zijn in 2017 echter aangepast. Besloten is om af te zien van de 
bouw van een scholencluster op de locatie van het Jeugdspeelpark. De gemeente zal op die locatie een 
schoolgebouw realiseren voor de Willem de Zwijger. Het schoolbestuur voor openbaar onderwijs zal aan de 
Jan Wissenslaan De Dukdalf vernieuwen. Beide gebouwen worden naar verwachting in 2019 opgeleverd.
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Jongeren 
ontmoetings
plaats 
(JOP)
We onderzochten samen met partners, 
bewoners en jongeren waar en hoe 
jongeren elkaar kunnen ontmoeten in 
De Volgerlanden. We stelden in 2016 de 
voorwaarden vast waar een JOP aan moet 
voldoen. Op basis van die voorwaarden 
wezen we een voorkeurslocatie aan en 
hebben we omwonenden geïnformeerd. 
Na een informatieavond voor bewoners 
over de realisatie van de JOP heeft het 
college in 2017 besloten om de procedure 
op te schorten en met bewoners en 
jongeren nader in gesprek te gaan over 
alternatieve plaatsen en hoe om te gaan 
met de gemelde overlastsituaties.
We zijn nu met een klankbordgroep 
van bewoners in gesprek gegaan over 
de aanpak van overlast in de breedste 
zin van het woord. Op basis van de 
uitkomsten van dit gesprek bekijken 
we welke middelen het beste kunnen 
worden ingezet tegen jongerenoverlast in 
De Volgerlanden.

In de afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de 
verplaatsing en uitbreiding van het Jeugdspeelpark 
naar het recreatiegebied Sandelingen-Ambacht. 
De realisatie is dankzij de forse inspanningen van 
het bestuur en de vrijwilligers bijna volbracht. 
Op het nieuwe Jeugdspeelpark gaan ook 
zorgaanbieders aan de slag met verschillende 
vormen van dagbesteding en begeleiding. 

De feestelijke opening van het park en het 
zorggebouw is gepland in het voorjaar van 2018. 

Voorzitter Wessel Haksteeg: “Na zoveel jaren van 
plannen maken heeft het Jeugdspeelpark een 
prominente plek gevonden in onze gemeente. 
Op deze plek kunnen jong en oud elkaar straks 
ontmoeten, leren over en spelen in de natuur”.

Jeugdspeelpark
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CAI-projecten
Het CAI Fonds is een Fonds dat financiële steun geeft aan organisaties voor kunst en cultuur, 
natuur- en milieu en volksgezondheid in Hendrik-Ido-Ambacht. In de afgelopen 4 jaar zijn 
verschillende projecten met hulp van het CAI Fonds een succes geworden. Bijvoorbeeld het 
herinrichten van het Kerkplein, realisatie van een bezoekerspunt op de Sophiapolder, de 
herinrichting van het Havenhoofd, het plaatsen van hanging baskets door de gemeente heen 
en het plaatsen van fitnesstoestellen in het Baxpark. 
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Statushouders
Vanaf 2015 kreeg Nederland te maken met een 
sterke stijging van de asielinstroom in Nederland. 
Daarom was er in augustus en september 2015 
een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in de 
gymzaal aan de Weteringsingel. Asielzoekers die als 
vluchteling erkend zijn, zijn statushouders.  

In iedere gemeente kwamen de afgelopen jaren 
ieder jaar meer statushouders te wonen. Dus ook in 
Hendrik-Ido-Ambacht. Om de mensen snel in onze 
samenleving op te kunnen nemen, nam de raad op 
5 september 2016 een besluit over hun huisvesting 
en integratie. We hebben alle statushouders een 
plek kunnen geven binnen het bestaande aanbod 
van sociale huurwoningen. Om deze mensen 
daarnaast snel wegwijs te maken in onze gemeente, 
te stimuleren om de Nederlandse taal te leren 
en om zo snel mogelijk werk of dagbesteding te 
vinden, zetten we in 2017 een lokaal aanbod op. 
Het sociaal wijkteam heeft in samenwerking met 
lokale en regionale organisaties, onderwijs en 
vrijwilligers de centrale rol in het begeleiden van de 
statushouders. Op die manier zorgen we samen voor 
een succesvolle integratie. 

“Niet alleen de statushouders die hier 
net wonen, maar ook de oudkomers 
hebben de weg gevonden naar het 
Sociaal Portaal binnen de gemeente. 
We kennen de gezinnen en hun 
uitdagingen om te integreren en 
ondersteunen hen daar waar nodig. 
Lokale vrijwilligers helpen ons om 
deze nieuw Ambachters zich welkom 
te laten voelen.”

Coördinator sociaal wijkteam

De eerste paal van het nieuwe binnenzwembad van De Louwert slaan we in het eerste kwartaal van 2018. 
Dit is de start van de bouw van het nieuwe binnenzwembad en het onderhoud aan het buitenzwembad. Het 
nieuwe zwembad is heel duurzaam. Tijdens de bouwperiode blijft het oude zwembad open voor gebruik. 
Deze zal na afronding van het nieuwe zwembad worden gesloopt. Het vernieuwen van het zwembad is één 
van de bijzondere projecten die mogelijk is gemaakt dankzij een bijdrage uit het CAI Fonds. 

Zwembad
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Programma 2

Ruimtelijke  
ordening, 
economie  
en wonen
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Ruimtelijke 
kwaliteit
De kwaliteit van de openbare ruimte in onze 
gemeente is voor iedereen zichtbaar. Wij 
maken daarom bij ontwikkelingen, inrichting 
en beheer van de openbare ruimte zorgvuldige 
en duurzame afwegingen in het belang van 
inwoners en ondernemers. De projecten uit de 
structuurvisie “Waar de Waal stroomt” en “De 
Volgerlanden” bepalen voor een groot deel 
hoe onze gemeente zich ontwikkelde en welke 
keuzes het college maakte. In de Waalvisie staan 
projecten om de bereikbaarheid, bruikbaarheid 
en beleefbaarheid van de Waal en omgeving te 
vergroten. We realiseerden al projecten als de 
herinrichting Kerkplein, de schoolsteen aan de 
Kerkstraat en de opgerichte steigervereniging 
aan de Waal. 

De Volgerlanden
In de afgelopen jaren is er (ondanks de crisis) 
doorgebouwd in De Volgerlanden. De Volgerlanden-
West is bijna klaar. Ook is De Volgerlanden-
Oost druk in ontwikkeling. Het nieuwe 
stedenbouwkundige plan bestaat uit 4 dorpen. 
Uniek is dat in deze collegeperiode het besluit is 
genomen een groot gebied rondom de Perenlaan 
niet te gebruiken om woningen te bouwen, maar 
om het groen te laten. En we werkten hard om de 
grondexploitatie substantieel te verbeteren.  

Woningwet
Sinds 1 juli 2015 is de Woningwet van kracht. 
De wet vraagt van corporaties, gemeente en 
huurdersorganisaties om aan de hand van het 
volkshuisvestingsbeleid en het activiteitenoverzicht 

met elkaar in gesprek te gaan en prestatieafspraken 
te maken. Bijvoorbeeld over de ontwikkeling van 
de sociale woningvoorraad, over doelstellingen 
in duurzaamheid en milieu op het gebied van 
leefbaarheid en het sociale domein. We stimuleren 
ontwikkelaars en woningcorporaties om nieuwe 
woningen levensloopbestendig te bouwen. We 
adviseren over woningaanpassingen bij bestaande 
woningen. We kijken met onze inwoners mee naar 
mogelijkheden om woningen voor mantelzorgers 
aan te passen. En we zetten in op ontwikkelingen 
die de woningmarkt stimuleren. Zo verstrekten we 
in de afgelopen periode 21 startersleningen die er 
voor zorgden dat woningen betaalbaarder werden. 
Deze afspraken dragen bij aan het realiseren van de 
opgaven van de regionale woonvisie.

Wonen
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Wij hechten veel waarde aan het gevestigde 
bedrijfsleven in Hendrik-Ido-Ambacht. Ons 
beleid is er op gericht om de lokale economie te 
versterken. 

Actieplan
In samenspraak met de Vereniging van Ambachtse 
Ondernemers en de winkeliersvereniging werd in 
2014 het Actieplan Lokale Economie opgericht. 
Hierin staan acties die goed zijn voor de lokale 
ondernemer. 

Weekmarkt
In mei 2014 richtten we de weekmarkt op 
woensdagen bij de Schoof anders in. Deze nieuwe 
indeling zorgt voor 50 meer vrije parkeerplaatsen 

en de markt is nu beter aangesloten op het 
winkelcentrum. Maar dat is niet de enige 
verbetering: na een proefperiode van 3 maanden is 
er nu ook in het winkelcentrum Hoog Ambacht op 
zaterdagen een vaste traditionele weekmarkt. 

Ambachtpas
In 2016 voerden we in samenwerking met De 
Blije Borgh de AmbachtPas in. De AmbachtPas is 
een betaal- en kortingspas waarbij de bewoner 
bij diverse Ambachtse bedrijven mee kan 
betalen. Daarnaast zorgt iedere aankoop met de 
AmbachtPas voor een financiële bijdragen aan het 
plaatselijke verenigingsleven naar keuze. De pas 
werd ook ingezet als mantelzorgcompliment. 

Lokale economie

“Na een geslaagde proefperiode blijkt 
de weekmarkt bij winkelcentrum 
HoogAmbacht in De Volgerlanden 
een echt succes! Ik zie dat de markt 
en het winkelcentrum elkaar goed 
versterken. De markt trekt meer 
bezoekers naar het winkelcentrum en 
geeft meer levendigheid. Ik ben dan 
ook heel blij dat de markt blijft!”

Andre Flach, wethouder Economische 

Zaken van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Winkelcentrum 
De Schoof
Wij zijn van mening dat De Schoof een impuls nodig 
heeft, zodat de aantrekkingskracht wordt behouden 
en ook naar de toekomst toe wordt versterkt. Het 
plan om De Schoof uit te breiden is, ondanks het 
positief advies van de provinciale Adviescommissie 
Detailhandel, op 30 augustus 2017 stopgezet. Het 
aantal reacties op het plan was voor onze gemeente 
ongekend veel: in totaal waren dit er 776. Wij 
hebben geconcludeerd dat het maatschappelijk 
draagvlak voor de uitbreiding van de Schoof met 
circa 5.500 m2 en het maken van een ‘knip’ in de 
Graaf Willemlaan ontbreekt.

Na de gemeenteraadsverkiezingen zullen het 
nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad een 
nieuwe detailhandelsvisie opstellen. Samen met 
inwoners en ondernemers stellen we in deze visie 
vast aan welke voorwaarden het winkelcentrum 
moet voldoen. Het staat de eigenaar van het 
winkelcentrum vrij (om in samenspraak met de 
winkeliers) in de tussentijd een plan te ontwikkelen, 
dat past binnen de bestaande omvang van het 
winkelcentrum, op eigen grond en dat de nieuwe 
detailhandelsvisie niet in de weg staat. 
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Archeologie 
Voor de ontwikkeling van het gebied tot 
bedrijventerrein voeren we allerlei onderzoeken 
uit, waaronder een archeologisch onderzoek. Bij 
de Ambachtsezoom werden sporen en vondsten 
gedaan die wezen op een mogelijke nederzetting 

uit de 12e of 13e eeuw. Daarom zijn archeologische 
opgravingen uitgevoerd. Er werden bijzondere 
bewoningssporen gevonden: een greppelsysteem en 
een grote haardplaats. Door het onderzoek kan een 
reconstructie worden gemaakt van de middeleeuwse 
bewoning van dit deel van Hendrik-Ido-Ambacht.

Bedrijventerreinen 
en Waterbusplein
De ontwikkelingen bij de bedrijventerreinen bedrijvenpark Ambachtsezoom en Antoniapolder zijn van 
groot belang voor de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in onze gemeente. Voor beide 
bedrijventerreinen is duurzaamheid het uitgangspunt. 

Antoniapolder
Het bedrijventerrein Antoniapolder wordt ontwikkeld 
als hoogwaardig, kwalitatief en duurzaam 
bedrijventerrein. Met het doortrekken van de 
Antoniuslaan is het bedrijventerrein beter ontsloten 
en is er een directe verbinding met het water. De 
waterbusplein is verplaatst in 2017. De omgeving 
van het waterbusplein wordt in 2018 ontwikkeld 
tot een plek met horeca, sport en een maritiem 
ondernemershuis. Eind 2017 is een overeenkomst 
gesloten tussen de gemeente, de ROM-D en de 
betrokken private partner Waterbusplein B.V. voor 
het realiseren deze ontwikkeling. Naar verwachting is 
begin 2019 deze ontwikkeling gerealiseerd.

Ambachtsezoom
Bedrijventerrein bedrijvenpark Ambachtsezoom 
ontwikkelen we volgens het Cradle to Cradle 
principe. Dat betekent dat alles zo ontworpen is dat 
afvalstoffen worden ingezet als voeding voor nieuwe 
producten of dat ze terug de ecologische kringloop 
in gaan. Dit is niet alleen goed voor het milieu, 
maar uit de praktijk blijkt dat het ook economische 
kansen biedt voor het bedrijfsleven. Dit is terug te 
zien in de inrichting van het openbaar gebied: veel 
groen, water en bijvoorbeeld warmte-koude opslag. 
Het bestemmingsplan is vastgesteld, maar er is 
bezwaar tegen gemaakt. Zodra de Raad van State 
uitspraak doet zetten we de volgende stappen om dit 
bedrijventerrein te realiseren. Er is veel interesse van 
vooral lokale ondernemers. Eind 2017 is voor 50% 
van het bedrijvenpark een reservering gemaakt.
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Wij hebben een belangrijke wettelijke taak op het 
gebied van milieu. Wij voeren de milieuwetgeving 
uit die zorgt voor een schone bodem, goede 
luchtkwaliteit, voorkomen van overlast en het veilig 
omgaan met gevaarlijke stoffen.

Lucht
Om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren stimuleren 
we elektrisch rijden. Inwoners kunnen zelf een 
openbare laadpaal aanvragen voor elektrische 
auto’s. Eind 2017 zijn er al zo’n 35 openbare 
laadpalen geplaatst en dit aantal groeit nog steeds. 
Hiermee staan we 7e in de landelijke en 4e in de 
regionale ranglijst van gemeenten.

Grond
De uitstoot van de stof PFOA door fabriek Chemours 
in Dordrecht was aanleiding om een regionale 
handreiking te maken over hergebruik van grond 
waarin deze stof voorkomt. Dit is belangrijk omdat er 
nog geen landelijke normen zijn voor deze stof.

Geluid
Bij aanleg van nieuwe wegen gebruiken we zoveel 
mogelijk geluid reducerend asfalt. In 2017 is de 
geluidszonering voor industrieterrein “Aan de 
Noord” herzien. Hierdoor weten bedrijven hoeveel 
geluid ze mogen produceren en beperken we de 
overlast voor omwonenden.

Milieu Duurzaamheid
We werken in de regio samen met vele partners aan 
een duurzamere samenleving. Wij hebben daarbij 
vooral een verbindende en stimulerende rol. 

Regionale Energiestrategie Drechtsteden 
We stelden met veel verschillende partners een 
regionale Energiestrategie Drechtsteden op. Het 
doel is dat we in 2050 een energie neutrale regio zijn 
en daarmee voldoen aan het Klimaatakkoord van 
Parijs. Onder andere door aardgasloze nieuwbouw, 
energiebesparing en het duurzaam opwekken van 
elektriciteit.  

Regionaal Energieloket
We richtten voor onze inwoners een energieloket in 
met informatie over energie: van woningscan tot het 
aanvragen van offertes. Het loket organiseert ook 
groepsaankopen voor isolatie en zonnepanelen. 

Lokaal Actieplan
We ontwikkelden lokaal een Actieplan Duurzaamheid. 
We legden in onze eigen projecten de focus op 
duurzaamheid, bijvoorbeeld door te gaan voor een zeer 
energiezuinig zwembad, maar ook door verantwoord 
gebruik te maken van materialen. Daarnaast stimuleren 
we onze inwoners en bedrijven. Een greep uit de 
vele acties: We plaatsten voor alle gekapte bomen 
nieuwe bomen terug, waarbij we oog hebben voor 
biodiversiteit. We legden zonnepanelen op de aula 

van de begraafplaats en we vierden de ingebruikname 
van een collectief zonne-energiesysteem met 252 
zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis 
door bewonerscoöperatie “Zon op Hendrik-Ido-
Ambacht”. Lokale MKB-bedrijven konden meedoen 
aan een estafette met een duurzaamheidsscan. We 
vergroten de bewustwording door publicaties in het 
gemeentenieuws en acties voor inwoners. Samen met 
stichtingen en instellingen worden jaarlijks tientallen 
lessen verzorgd voor scholen in het kader van natuur-
en milieueducatie. Ook deden we mee aan de Week 
van Ons Water met een regentonactie en een groene 
dakenactie, de KinderKlimaatTop, de Cardboard 
Challenge en de jaarlijkse Boomplantdag in november. 
En er is een speciaal lesprogramma waarbij scholen een 
bezoek brengen aan natuureiland Sophiapolder.  
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Buitenruimte
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Groen en 
buitenruimte
De openbare ruimte is een belangrijke plek om 
elkaar te ontmoeten. Deze moet voor iedereen 
toegankelijk zijn en we houden de buitenruimte 
netjes en veilig. Daarom actualiseren we 
regelmatig de plannen voor het beheren 
van de buitenruimte. Vanaf 2014 zijn het 
rioolbeleidsplan, reclamebeleid, grondwaterplan 
en beeldkwaliteitsplan groen opnieuw 
vastgesteld. Het accent lag de afgelopen jaren 
op water en wateroverlast. Dit komt door 
eerder ervaren overlast van water, maar ook 
vooruitlopend op de klimaatverandering.  

Een ander belangrijk onderdeel is het 
toegankelijk maken en houden van de 
gemeente voor bijvoorbeeld ouderen of 
mensen met een beperking. Gesprekken met de 
gehandicaptenraad zijn hierbij leidend.

Onze gemeente ligt in een sterk verstedelijkt gebied. 
Dit uit zich onder andere in de drukke snelwegen 
waarmee Hendrik-Ido-Ambacht is omringd: de A15 
en A16. 

Om de doorstroming en bereikbaarheid van 
en naar de A16 te verbeteren, verbreden we in 
2018 de Sandelingenknoop. Hiermee wordt de 
verkeersafwikkeling van en naar de Rijksweg 
verbeterd. Daarnaast spant de gemeente zich in voor 
het realiseren van spitsmijdingen door filecams te 
plaatsen en lokale ondernemers te stimuleren om 
buiten de file naar het werk te gaan.

Voor het verbeteren van de doorstroming van en naar 
de A15 verlengden we de Antoniuslaan, legden we 

een extra rotonde aan op het Noordeinde richting de 
waterbus en vormden we de Nijverheidsweg om naar 
een 30 km-zone. Daarnaast reconstrueren we in 2018 
de aansluiting Noordeinde – N915 en richten we de 
Veersedijk opnieuw in. 

Het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets 
worden ook gestimuleerd. Door het oprichten van 
streekvervoer en de waterbusverbinding is het 
openbaar vervoer in Ambacht verbeterd. Ook de 
extra fietsenstallingen bij bushaltes, winkels en 
andere voorzieningen en het verbeteren van de 
fietsverbinding naar de waterbusplein dragen bij 
aan het stimuleren van het fietsgebruik. Ook doet de 
gemeente vanaf 2017 mee aan de Dag van de Fiets 
en de Mobiliteitsweek. 

Verkeer en vervoer

3130



Wensen
Zo kijken we bij reconstructies van wegen en 
straten opnieuw naar de parkeergelegenheid en 
als er ruimte is stemmen we dit af op de wensen 
van bewoners. Voorbeelden hiervan zijn de 
reconstructie van de Aelbert Cuyplaan (2014/2015) 
en de extra parkeerplaatsen bij Moerasvaren (2015), 
Tesselschadestraat (2016), Graaf Willemlaan (2016) 
en Van Kijfhoekstraat (2016). 

Honden
De gemeente heeft op basis van meldingen 
van overlast van honden op een aantal locaties 
dispensers voor hondenpoepzakjes geplaatst. De 
eerste dispensers plaatsten we in 2016 en op basis 
van meldingen komen er steeds meer bij. Nu kunnen 
hondenbezitters op die plekken langs groenstroken 
en parken gratis hondenpoepzakjes pakken. 

Speeltuin
Ook startten we in 2014 met het uitvoeren van het 
speelruimteplan. Samen met de inwoner richtten 
we een aantal speellocaties opnieuw in. Kinderen 
zijn uitgenodigd om tijdens een bijeenkomst 
(speelsessie) samen met medewerkers van de 
gemeente mee te denken over hun speelplek in de 
buurt. We hebben dit bijvoorbeeld gedaan bij de 
speeltuin aan de Henriëtte Ronnerstraat. Samen 
met de buurt hebben we bekeken hoe we deze 
speeltuin aantrekkelijker konden maken voor 
jonge kinderen en iets oudere kinderen. Op het 
grasveld achter de speeltoestellen zijn twee doeltjes 
geplaatst en de speeltuin heeft een mandschommel 
gekregen.

Samen met inwoners Bewoners voelen zich betrokken bij hun straat, buurt of dorp. Over de inrichting van 
de straat of buurt gaan we dan ook graag met inwoners in gesprek. 
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Veiligheid,  
dienstverlening,  
bestuur en  
middelen
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Inwoners van onze gemeente voelen zich veilig en zij 
zijn tevreden over het functioneren van de gemeente 
op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. 
Dit willen we graag zo houden. Uit metingen van 
de gemeente, politie en het Rijk blijkt dat het 
veiligheidsniveau in de afgelopen jaren gelijk is 
gebleven. Ook het aantal aangiftes daalt, terwijl 
onze gemeente groeit. Dit betekent dat de veiligheid 
in relatieve zin is verbeterd. 
De gemeente zet er samen met partners op in 
om mensen bewust te maken van hun eigen rol 

in veiligheid. Bijvoorbeeld door het gebruik van 
Nextdoor te stimuleren. Ook organiseren we 
themadagen als de Ambacht Veilig Dag. En we 
moedigen inwoners aan gebruik te maken van 
chemische markering (SDNA) en graveringen van 
hun eigendommen om diefstal minder aantrekkelijk 
te maken. Ook de introductie van Hart Veilig Wonen 
is de afgelopen jaren een groot succes en hebben we 
momenteel dekkend netwerk van 12 24/7 bereikbare 
AED’s en ruim 375 vrijwilligers! 

Openbare orde en veiligheid

Inwoners, bedrijven en instellingen moeten zaken snel en goed kunnen regelen bij 
onze gemeente. Optimale dienstverlening staat voorop. Daarom nemen wij sinds 1 
januari 2016 deel aan het Drechtstedelijk Contactcentrum. Dit levert meer kwaliteit en 
een kostenbesparing op, terwijl het niet ten koste gaat van onze lokale eigenheid en 
herkenbaarheid. Dankzij deze samenwerking is er ook steeds meer dienstverlening digitaal. 
Dit maakt het mogelijk om steeds meer producten binnen 24 uur te leveren. We doen mee 
aan pilots om deze digitale dienstverlening nog verder te verbeteren, bijvoorbeeld de 
landelijke pilot voor het digitaal aanvragen van rijbewijzen. Uit onderzoek blijkt dat onze 
inwoners tevreden zijn over het digitale aanbod. En we zien dat inwoners vooral tevreden 
zijn als ze bij het eerste klantcontact hun zaken kunnen regelen. Wij zoeken daarom naar 
mogelijkheden om nog vaker onze diensteverlening ‘First Time Fixed’ af te handelen. 

Dienstverlening

“Ik woon in het buitenland en had een 
akte nodig. Na het telefoongesprek 
was die akte binnen 1 dag verstuurd. 
Complimenten voor het inleven en 
de fijne dienstverlening. Gezien 
de reputatie van gemeenten en 
overheden was ik zeer aangenaam 
verrast met de uitkomst. Goed om te 
zien dat de dienstverlening steeds 
beter wordt!”

Inwoner gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
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Wij werken graag met andere gemeenten samen. We versterken elkaar 
bij het uitvoeren van gemeentelijke taken en dat levert meerwaarde 
op. Om de samenwerking vorm te geven, stelde de raad op 3 november 
2014 de visie op regionale samenwerking vast. Onze zelfstandigheid 
en eigen identiteit zijn steeds belangrijkere uitgangspunten voor de 
samenwerking. 

Groeiagenda
In de regio Drechtsteden hebben we stappen kunnen maken met de 
Groeiagenda. Duidelijk werd dat er veel potentie is om onze regio 
nog sterker te maken. De Ambachtse projecten Waterbusplein en de 
Noordoevers hebben we ingezet om de bij te dragen aan het motto “’Goed 
leven in de Drechtsteden”. We hebben gezien dat de samenwerking in de 
Drechtsteden de kracht van Hendrik-Ido-Ambacht kan versterken. 

Sturen
Op 11 mei 2015 stelde de raad de nota verbonden partijen vast. Hierin 
staan de kaders en richtlijnen die we gebruikten om via onze eigen P&C 
cyclus te blijven sturen op regionale resultaten. Deze kaders waren 
de basis voor het opstellen van zienswijzen op de begrotingen van de 
verbonden partijen. 

Regionale 
samenwerking

We streven naar het sluitend maken van de 
begroting, zonder verhoging van de gemeentelijke 
belasting. Door een sober en stringent financieel 
beleid zijn we hierin geslaagd, in 2015 is de belasting 
alleen verhoogd met de 1% indexatie, in 2016 en 
2017 zijn de belastingtarieven gelijk gebleven en in 
2018 is de OZB zelfs met 2% verlaagd. Tegelijkertijd 
zijn onze reserves en voorzieningen tussen eind 

2013 en eind 2016 gestegen van 17 naar 28 miljoen. 
En vonden we voldoende middelen voor belangrijke 
ontwikkelingen in onze gemeente: een nieuw 
zwembad, nieuwbouw scholen, Jeugdspeelpark, 
het behouden van groen rondom het perenlaantje 
en doortrekken van de Antoniuslaan richting het 
waterbusplein (de Teunis Stooplaan).

Financiën
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