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Inleiding 

In Hendrik Ido Ambacht is het goed wonen. Dat hoor je vaak. En dat is ook zo. Tenminste, voor de 

meesten. Toch is deze ogenschijnlijke kalmte van het dorp geen reden om achterover te leunen. Er 

komen de komende jaren grote uitdagingen op ons af. Uitdagingen die verder reiken dan onze eigen 

achtertuin. De sociale ongelijkheid in de samenleving neemt toe, net als de woningnood. De 

energietransitie is op gang en heeft ook voor u gevolgen. Verder laat de coronacrisis haar sporen na. 

De komende jaren vragen van ons ieder een proactieve houding. Van u. En van ons als politieke 

partij. We willen niet afwachten tot de veranderingen in de maatschappij ons verrassen, wij willen 

samen met u bouwen aan een duurzame, sociale en inclusieve samenleving. We hebben daar goede 

plannen voor. En bevlogen mensen. Ons doel is een plek in het college van burgemeester en 

wethouders om vorm te geven aan die samenleving. Steunt u ons?  

Niemand naar de Voedselbank 

Dat armoede in Ambacht niet bestaat, is een mythe. Er leven nog te veel huishoudens onder de 

armoedegrens en te veel gezinnen zijn afhankelijk van de voedselbank. Uitgangspunt is dat niemand 

bij de Voedselbank hoeft aan te kloppen. Als het toch nodig is, dan neemt de overheid hier het 

voortouw in. De Voedselbank mag niet afhankelijk zijn van particuliere of kerkelijke initiatieven. 

De overheid heeft oog voor hen die het minder getroffen hebben. En zorgt ervoor dat de kloof tussen 

arm en rijk kleiner wordt. Belangrijk is, dat sociale voorzieningen en zorgvoorzieningen 

laagdrempelig  zijn. Een eigen WMO loket binnen de gemeente is hiervoor een belangrijke 

voorwaarde. Schuldhulpverlening wordt in een zo vroeg mogelijk stadium ingezet om erger te 



voorkomen. Verder moeten er binnen onze gemeente regelingen komen voor arme gezinnen, 

bijvoorbeeld een tegemoetkoming in de woonlasten en de kosten van leermiddelen of contributies 

van verenigingen. 

Bereikbare zorg ook voor jongeren, ouderen zo lang mogelijk zelfstandig 
De gemeente heeft een zorgplicht richting haar inwoners. De gemeente zal zich actief inspannen om 

de zorgbehoeften van de inwoners te inventariseren en het aanbod daarop aan te passen. 

Voorlichting over de bestaande voorzieningen en subsidies  wordt geïntensiveerd. 

Bereikbaarheid van de zorg staat voorop, juist voor degenen die niet meer zo mobiel zijn. Gelet op 

de groei van de gemeente is uitbreiding van het aantal huisartsen noodzakelijk, met name in de 

Volgerlanden. De gemeente kan hierin faciliteren, onder andere op het gebied van huisvesting. 

Jeugdzorg zal een belangrijk speerpunt zijn in het gemeentelijk beleid de komende jaren. Kwaliteit 

staat voorop. Het beleid zal niet gedomineerd worden door financiële beperkingen. De gemeente 

gaat proactief op zoek naar jongeren die problemen ervaren. Voor alle basisschoolleerlingen geldt 

dat zij recht hebben op een gezonde leefomgeving. 

De gemeente gaat een integraal ouderenbeleid ontwikkelen dat erop gericht is dat senioren zo lang 

mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarvoor is een passend aanbod van zorg en 

doorstroming op de woningmarkt naar betaalbare appartementen. 

Jongeren blijven Ambacht trouw  
Vaak vliegen jongeren uit nadat zij hun middelbare school hebben afgerond. Weg uit het saaie dorp. 

De gemeente gaat daarom meer aandacht besteden aan jongeren. Hendrik-Ido-Ambacht moet voor 

jongeren (tussen 12 en 18 jaar) een leukere gemeente worden. Eigen initiatieven van jongeren 

worden daarom gestimuleerd. Denk daarbij aan het organiseren van festivals. De gemeente zal 

daarbij een ruimhartig vergunningenbeleid voeren. De gemeente zal stimuleren dat in de 

programmering van Cascade meer aanbod voor jongeren komt. Verder komen er startersleningen 

voor jongeren om zo in onze gemeente te blijven wonen   

Cultuur met een grote C 
Cultuur verrijkt. De afgelopen jaren hebben we door de coronacrisis een rijk cultureel aanbod gemist. 

Dat maakt het extra belangrijk dat we het professioneel theater in Cascade behouden. En bewoners 

een gevarieerd aanbod aan culturele activiteiten bieden. De komende vier jaar wordt ook het 

Kunsthuis gerealiseerd. De gemeente kan daaraan bijdrage door te faciliteren op het gebied van 

huisvesting. Het Kunsthuis wordt een laagdrempelige voorziening met nadruk op maatschappelijke 

en educatieve  aspecten. Verder komt de Zomerparkdag weer terug. De PvdA vindt dat er plek moet 

zijn voor meer van dit soort evenementen op cultureel gebied. Denk daarbij aan muziekfestivals in 

de open lucht. Ook willen we een Kunstroute realiseren in de vele groene gebieden van onze 

gemeente. 

 

Creatief de woningnood te lijf 

De woningnood is landelijk, en geldt dus ook in Ambacht. In het oplossen daarvan moet creatief 

worden nagedacht. Zo behoort het transformeren van logistieke gebouwen of leegstaande 

kantoren tot woningen tot de mogelijkheden. Ook met nieuwe woonvormen, zoals familiewoningen 

of gemixte wooncomplexen mag wat de PvdA betreft meer mee worden geëxperimenteerd om het 



hoofd te bieden aan de toenemende vergrijzing. Dit vraagt om grotere flexibiliteit in de regelgeving 

en een prominente rol van corporatie Rhiant. PvdA zal Rhiant hierin ondersteunen. 

Er is plek voor nieuwbouwprojecten, maar wel slechts op bepaalde plekken: de Volgerlanden,  

Noordoevers en op bepaalde plekken in het Centrum. Daarna is Ambacht vol, want we willen het 

groene karakter van onze gemeente behouden. Na het vervolmaken van de nieuwbouw in Ambacht 

is een langetermijnvisie nodig voor Ambacht. Want er komen verschillende woonwijken zoals Plan 

Margrietstraat, Overkerk en Krommeweg in aanmerking voor herstructurering. De gemeente gaat 

een langetermijnwoonvisie ontwikkelen. 

Er is behoefte aan meer betaalbare woningen. Daarbij hoeft er niet een bepaald percentage sociale 

huurwoningen te worden behaald, maar moet het woningaanbod aansluiten op de behoeftes van de 

inwoners van Ambacht. Het kan ook gaan over goedkopere koopwoningen en huurwoningen voor 

het tussensegment. De woonlasten moeten passen bij de portemonnee van de Ambachter.  

Verder is het belangrijk dat de Ambachter wooncarrière kan maken. Op dit moment stroopt het bij 

sommige punten op. Starters staan te lang ingeschreven voor een huurwoning, voor doorstromers is 

te weinig aanbod. Verder blijven huishoudens met een hoog inkomen te lang ‘scheef’ wonen. Er zal 

dus een doorstroombeleid ontwikkeld moeten worden. 

PvdA stimuleert samenwerking met de buurgemeenten in het oplossen van de woningnood, maar is 

wel van mening dat het binnen de gemeentegrenzen een compleet aanbod moet bieden voor iedere 

Ambachter. 

Een duurzame samenleving bereiken we samen 

Het verduurzamen van onze gemeente is een gezamenlijke opgave waar iedere Ambachter zijn en 

haar verantwoordelijkheid in moet nemen. De gemeente gaat daarom meer initiatief nemen om 

Ambacht duurzamer te maken, maar de bewoners moeten ook zelf aan de slag. We houden daarom 

de betaalbaarheid van maatregelen nauwlettend in de gaten. Zo stellen we voor renteloze leningen 

beschikbaar te stellen voor verbeteringen aan de woning zoals woningisolatie en zonnepanelen. De 

gemeente zal ook creatief op zoek gaan naar (Europese) subsidiefondsen om 

duurzaamheidsinitiatieven betaalbaar te houden. De gemeente stelt een fonds in ter 

ondersteuning van de energietransitie.  

Verder richten we een energieloket in voor bewoners. Voor nieuwbouw stellen we eisen aan 

aannemers, alle nieuwe woningen zijn 0-op de meter. Ook stimuleren we de corporaties om alle 

huurwoningen aardgasvrij te maken. 

Terugdringen van afval en recyclen van afval worden belangrijke speerpunten. Afval scheiden aan de 

achterkant in plaats van zoals nu aan de voorkant is een serieuze optie. Uitgangspunt is dat de 

vervuiler betaalt. Door financiële prikkels moet de hoeveelheid afval omlaag. Ophalen van grof 

huisvuil wordt weer gratis. Nu ontstaat er teveel rotzooi omdat grof huisvuil vanwege de kosten 

wordt gedumpt bij de afvalcontainers. 

Groen in de gemeente koesteren we. We gaan niet bouwen op de huidige groenvoorzieningen. We 

zetten groen in als verbindend element in de openbare ruimte. We gaan meer bomen en struiken 

planten. En bewoners worden gestimuleerd om tegels uit de tuin te halen en hun tuin te 



vergroenen. Dit draagt bij aan de biodiversiteit en aan het tegengaan van wateroverlast en 

hittestress.  

Verder bevorderen we de lokale luchtkwaliteit: waar mogelijk maken we de gemeente autoluw en 

stimuleren we het gebruik van elektrische voertuigen door extra laadpalen aan te leggen. 

Uitgangspunt is maximaal 200 meter van woning tot laadpaal. 

Er komen maatregelen om de drukte bij de Milieustraat beter te spreiden. Wij juichen het toe dat 

de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht een Fairtrade gemeente wordt. Dat is mede dankzij de 

inspanningen van de PvdA gelukt. Maar we zijn er nog lang niet. Het is belangrijk dat we de 

gemeente nog duurzamer maken. 

Bewegen is meer dan gezond 
Ambacht is een sportieve gemeente. Dat willen we graag zo houden. We zorgen daarom dat sporten 

voor iedereen bereikbaar en betaalbaar is. Meer bewegen is belangrijk voor ieders fysieke en 

mentale welzijn. Dat betekent in eerste instantie dat schoolzwemmen gratis blijft. En dat ieder kind 

op de basisschool gymles krijgt. 

Verder zijn er in Ambacht goede sportaccommodaties. De gemeente stelt een meerjarenplan voor 

de diverse sportaccommodaties op, dat rekening houdt met de veranderende behoeften. Het  

aanbod in sportkantines wordt gezonder. Alle accommodaties zijn rookvrije accommodaties. We 

willen de samenwerking tussen verenigingen, scholen en andere instanties bevorderen om de 

accommodaties veel beter te benutten. We gaan de  Sportmakelaar beter inzetten om alle 

betrokken partijen bij elkaar te brengen. De sportmakelaar zorgt ook voor goede voorlichting over 

het aanbod van activiteiten in Hendrik-Ido-Ambacht. Hi5Ambacht blijft dé organisatie voor het 

stimuleren van bewegen voor jong en oud. 

We bevorderen ook het sporten buiten verenigingsverband door de verdere aanleg van faciliteiten 

in de parken. We vragen bewoners ideeën hiervoor aan te dragen. Het zwembad (binnenbad) is het 

hele jaar door op zondag geopend. 

Een bloeiende economie voor iedereen 

Van economische voorspoed en werkgelegenheid moet iedereen kunnen profiteren. Daar is onze 

economische visie op gebaseerd. We streven naar een gecontroleerde groei op de bestaande 

bedrijventerreinen, met oog voor mens en natuur. Dat betekent dat industrieterreinen duurzamer 

moeten. Er komen geen nieuwe bedrijventerreinen meer bij. We zetten in op het aantrekken van 

arbeidsintensieve bedrijven die zorgen voor voldoende werkgelegenheid. De gemeente zorgt voor 

voldoende variatie in het winkelaanbod, met genoeg ruimte voor speciaalzaken. Het aanbod van 

winkels moet afgestemd zijn op ieders beurs. Wij zijn niet principieel voor of tegen openstelling van 

winkels op zondag. Als er voldoende draagvlak is onder de winkeliers steunen wij openstelling op 

zondag. 

Niet alleen om de gezelligheid in de gemeente te verhogen maar ook vanuit economisch perspectief 

bepleit de PvdA meer horecagelegenheden  binnen de gemeente. We denken daarbij ook aan de 

buitengebieden, bijvoorbeeld een theetuin of pannenkoekenhuis in het Sandelingenpark. 



Veiligheid: voorkomen is beter 

Ambacht is een relatief veilige gemeente. Dat betekent niet we er geen aandacht aan moeten 

besteden. We willen onveilige situaties voorkomen. Preventie is de inzet. Het toenemende geweld 

onder jongeren vergt aandacht. De gemeente zoekt samenwerking met de gemeente Zwijndrecht, 

met de scholen in de regio en Jeugdhulp om de geweldsproblematiek in te dammen.  

Fietsendiefstal voorkomen we door onder andere een beveiligde fietsenstalling bij winkelcentrum 

De Schoof, bewaakt door medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast willen we de 

verkeersveiligheid bevorderen, onder andere door snelheidsbeperkende maatregelen binnen de 

bebouwde kom. Handhaving buiten kantooruren krijgt extra prioriteit. Met name de onveilige 

verkeerssituatie op de Laan van Welhorst vereist extra aandacht. De PvdA bepleit extra ruimte voor 

fietsers door veilige fietspaden aan te leggen. In woonwijken moet het concept van Auto te gast  

leidend worden: we mengen verkeersstromen in plaats van ze te scheiden. In de woonwijken wordt 

naar oplossingen gezocht worden voor de parkeerproblematiek. 


