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Samen vormen we Ambacht. Inwoners,

Bestuursstijl

ondernemers, maatschappelijke organisaties en

Wij willen Ambacht samen besturen. Dat betekent

gemeente; met elkaar werken we aan de toekomst

dat we met de raad op een betrokken, transparante

van Ambacht. Wat ons vooral bindt, is dat we

en daadkrachtige manier plannen maken voor de

trots zijn op Ambacht. Mooi, ruim en groen van

toekomst van Ambacht. In dit akkoord hebben we

opzet, het dorpse karakter en de rustige en veilige

daar een aantal uitgangspunten voor geformuleerd.

leefomgeving. Dit hebben we in de afgelopen

We staan open voor inbreng door en debat met

bestuursperiodes met elkaar opgebouwd en hier

alle raadsleden. Door op sommige thema’s te gaan

willen we ook in de komende periode verder aan

werken met startnotities nemen we de raad in

bouwen. Samen met onze inwoners. Samen met

een vroeg stadium mee. Dat geeft de raad ruimte

bedrijven, verenigingen en vrijwilligers. Samen

om haar kaderstellende rol goed in te vullen. We

met de raad. We zien dat juist deze identiteit van

zijn immers samen verantwoordelijk voor een

Ambacht breed gewaardeerd wordt door iedereen.

zorgvuldige besluitvorming. En we blijven hierbij

Met onze Ambachtse identiteit als kompas zullen

gaan voor een gezonde balans tussen daadkracht

we een bestuur zijn voor alle Ambachters.

en betrokkenheid. Ook de inbreng van inwoners,
bedrijven en instellingen neemt voor ons hier een

Aan onze ambities willen we samen met inwoners,

belangrijke plek in.

bedrijven, verenigingen, raad, andere gemeenten
en partners voortvarend gaan werken. Maar ook

Ambachtse identiteit

met gevoel voor de realiteit en actualiteit van de

Voor ons is iedereen die in Ambacht woont,

dag. Want de afgelopen periode heeft ons geleerd

gewoond heeft, werkt of op een of andere manier

dat we ons als bestuur steeds moeten kunnen

een binding met Ambacht heeft, een Ambachter.

aanpassen en flexibel moeten kunnen reageren op

Wij streven naar een Ambacht waar iedereen zich

allerlei ontwikkelingen. Er doen zich immers altijd

thuis en veilig voelt en waar iedereen zich passend

zaken voor die we nu niet voorzien, maar waar we

kan ontwikkelen. In Ambacht overbruggen we

wel op moeten handelen.

tegenstellingen. Dat doen we door in contact met
elkaar te blijven, elkaar op te zoeken, elkaar de

Inleiding

En natuurlijk is onze financiële positie een

ruimte te geven en begrip voor elkaar te hebben.

belangrijke randvoorwaarde voor de uitvoering van

Dat is wat een fijne en inclusieve gemeenschap

de ambities uit dit coalitieprogramma. De wijze

maakt. Dat is wat verbindt. Want in Ambacht is

waarop het Rijk gemeenten van financiën voorziet,

iedereen een Ambachter.

maakt dat we inventief en soms voorzichtig moeten
zijn. Niet alles kan en niet alles kan meteen.

Hendrik-Ido-Ambacht is een rustige, groen en ruim
opgezette gemeente waar meer dan 30.000 inwoners
vaak al jaren naar tevredenheid wonen. Centraal
gelegen en met toch de dorpse kenmerken van

Hendrik-IdoAmbacht

Hier komen de logo’s van de partijen

veiligheid, rust en betrokkenheid.
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Voor de meeste inwoners van ons dorp is de

Regio

De nieuwe samenwerking in het sociaal domein

Wonen

Ambachtse identiteit een dagelijks merkbare

De regio is belangrijk voor ons. De belangrijke

maakt maatwerk en lokale sturing mogelijk. In

Het bouwen van voldoende woningen is in Ambacht

waarde. Veel groen op allerlei plekken, een ruime

opgaven waar we voor staan (duurzaamheid,

het ruimtelijk-economisch domein werken we

al decennialang een vanzelfsprekendheid geweest.

opzet met singels en brede wegen, het dorpse

wonen, werken, mobiliteit) zijn gebaat bij

samen aan de ambities van de Groeiagenda

Ambacht is een echte bouwgemeente. En dat

karakter van onze gemeente en een rustige en

een sterke regio. Een sterke regio heeft

Drechtsteden 2030. Daarnaast is de lobby die

blijven we. We zien het als een belangrijke opgave

veilige leefomgeving in een stedelijke regio. In

ontegenzeggelijk meerwaarde voor onze inwoners.

vanuit de Drechtsteden wordt verzorgd richting

om aandacht te schenken aan groepen die moeilijk

Ambacht kijken we naar elkaar om en hebben

Bovendien waarborgt de regionale samenwerking

bedrijfsleven en andere overheden een groot goed.

aan een woning kunnen komen of waar weinig

respect voor elkaar en voor elkaars culturele en

dat een aantal publieke taken van goede kwaliteit

En hier zitten juist de punten waarvoor de regio

aanbod voor is.

religieuze achtergronden. De zondag als dag van

blijft en betaalbaar.

meerwaarde voor onze inwoners biedt.

Sociaal

rust, bezinning, ontmoeting en ontspanning is
daarin een belangrijke waarde en wordt binnen ons

Op het niveau van de Drechtsteden zijn we in de

Duurzaamheid

In Ambacht moet iedereen gewoon mee kunnen

dorp breed gewaardeerd. Dat willen we zo houden

afgelopen bestuursperiode op een andere manier

We hebben een grote verantwoordelijkheid bij

doen. En de meeste van onze inwoners zijn prima

door de huidige mogelijkheden van openingstijden

met elkaar gaan samenwerken.

het verduurzamen van onze samenleving. Het

in staat om dit samen met hun sociale netwerk voor

is noodzakelijk om op korte en lange termijn

elkaar te krijgen. Maar dat is niet voor iedereen

maatregelen te nemen. De afspraken uit het

weggelegd. Sommige mensen hebben af en toe

Nationaal Klimaatakkoord, de Regionale

een steuntje in de rug nodig. En een kleine groep

Energiestrategie en de Transitievisie Warmte zijn

heeft juist wat intensievere en langdurige zorg

de basis waarop we verder bouwen.

nodig. We hebben de afgelopen jaren vooral

van winkels te houden zoals ze zijn.

ingezet op preventie en hulp aan de voorkant. Dit
Bij duurzaamheid zijn de energietransitie,

werpt zijn vruchten af en dat zullen we dan ook

biodiversiteit, groen, grondstoffen en circulariteit,

blijven doen. Daarbij blijven we aandacht houden

duurzame mobiliteit en klimaatadaptatie de

voor een goede samenwerking tussen de formele

belangrijke pijlers. Om hier maximale inzet

en informele hulp. Met deze samenwerking houden

vanuit de organisatie op te krijgen, definiëren we

we de kwaliteit van de hulpverlening op peil en

duurzaamheid als een opgave. Naast deze inzet

nabij.

vraagt dit ook om draagvlak en betrokkenheid van
onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke

Tot slot

organisaties. Participatie bij deze opgave is dus

Dit coalitieprogramma wordt nader uitgewerkt met

belangrijk.

concrete acties in een collegewerkprogramma.
Het tempo van de uitvoering van onze ambities is
daarbij afhankelijk van onze financiële middelen.
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1
Programma 1:
Sociaal, Welzijn
en Educatie

We willen een gemeente zijn waarin iedereen ook

Zo zorgen we er samen voor dat jongeren veilig

echt mee kan doen. Meedoen in de samenleving

en prettig kunnen opgroeien, kijken we om naar

vinden we een belangrijke waarde. We geloven erin

onze ouderen en hebben we aandacht voor

dat een beweging naar voren er ook daadwerkelijk

dementie. We werken preventief om te voorkomen

voor zorgt dat iedereen mee kan doen. Door

dat problemen optreden of steeds groter worden.

het sociaal domein zo preventief mogelijk in te

Daarvoor zetten we bijvoorbeeld een relatieloket

Hendrik-Ido-Ambacht is een gemeente waarin we veel samen doen. Dat is goed

richten, krijgt iedereen die kans. In de Ambachtse

op. We hebben goede voorzieningen voor

te zien aan ons rijke verenigingsleven. We letten op elkaar en helpen elkaar waar

samenleving valt niemand buiten de boot en doet

iedereen om te kunnen sporten en bewegen.

dat nodig is. Dat doen we als gemeente niet alleen; we hebben daar de hulp van

iedereen naar vermogen mee. Als ondersteuning

Sport moet voor iedereen toegankelijk en

organisaties, verenigingen, kerken, scholen en vrijwilligers hard bij nodig. Om dit zo

nodig is, sluit dat aan bij het persoonlijk netwerk

bereikbaar zijn. We realiseren goede, duurzame

te kunnen houden, zetten we veel van de goede dingen die we de afgelopen jaren

en de levensbeschouwing van de cliënt.

en toekomstbestendige schoolgebouwen met

hebben bereikt of ingezet voort.

8
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1.1 Sociaal
Jeugdhulp

• Goede jeugdhulp zorgt voor een betere

met ruimte om lokaal af te wijken en voor maatwerk

zeer waardevol werk. Om overbelasting te

te kiezen als hier behoefte aan is. In deze periode

voorkomen, willen wij alleenstaande ouders met

zullen we met de raad samen werken aan:

jonge kinderen of mensen die de zorg hebben voor

• de herijking van het minimabeleid;

een ernstig zieke partner, vrijstellen van de plicht om
te solliciteren.

Jongeren moeten de ruimte krijgen om op een

zelfredzaamheid van zowel de jongere als het

• de herijking van de kaders voor de Wmo;

veilige en prettige manier te kunnen leven

gezin waarin hij/zij opgroeit.

• de herijking van de schuldhulpsanering;

en opgroeien in Hendrik-Ido-Ambacht. Goed
onderwijs, aantrekkelijke (sport)voorzieningen en

• We staan voor een doelmatige inzet van schaarse

• de herijking van de kaders van de participatiewet.

Hi5Ambacht
We willen lokale alternatieven voor regionaal

middelen.

Preventieplan Sociaal Domein

geïndiceerde zorg aanbieden voor het 0-100-team.

Daar waar dit soms even niet goed gaat, springen

worden, werken we samen met scholen en

Het preventieplan “De Kracht van Ambacht” heeft

We vragen Hi5Ambacht en Jongerenwerk om deze

we als gemeente bij. Daarbij zijn voor ons de

andere betrokkenen.

tot doel te voorkomen dat lichte hulpvragen zich

lokale alternatieven in samenwerking met het 0-100-

ontwikkelen tot complexe problemen. Hierbij zetten

team te ontwikkelen. Daarbij is het uitgangspunt om

een mooi cultuuraanbod kunnen daarbij helpen.

• Bij preventie én als er hulp geboden moet

volgende uitgangspunten/waarden leidend:

Sociale Dienst Drechtsteden

we op verschillende manieren in op preventie. Het

een betere organisatie van het voorveld te hebben

jeugdige. Zij moeten immers thuis op kunnen

Dankzij de nieuwe regionale samenwerking in het

0-100 team is nu in oprichting en zal in de loop van

om zo doorstroming naar het dure zorgveld te

groeien.

sociaal domein is er meer lokale sturing en regie

2022 functioneren. Dit team denkt graag met onze

voorkomen.

mogelijk. Deze sturing en regie willen we graag

inwoners mee als zij vragen of zorgen hebben op

mogelijk voorkomen van medische trajecten.

pakken en hierbij past een goede opdrachtgevende

het gebied van zorg, dagbesteding, opvoeding,

We steunen Hi5Ambacht in het activeren,

Voor die jongere die complexe hulp nodig

rol richting de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD).

werk of financiën. Dit doen we natuurlijk in nauwe

stimuleren en ondersteunen van cultuureducatie en

heeft, zullen we er altijd zijn. Maar wij vinden

Wij gaan in co-creatie met de SDD maar vooral ook

samenhang met onze maatschappelijke partners.

cultuurparticipatie voor alle inwoners van Hendrik-

principieel dat voor opvoedkundige taken de

met de raad, aan de slag om de verordeningen en

Het preventieplan loopt nog tot 2024. We zullen

Ido-Ambacht. Daarbij vragen we Hi5Ambacht om oog

ouders als eerste aan zet zijn. Vanuit het Rijk

beleidsplannen te herijken en vast te laten stellen.

de raad regelmatig over de voortgang rapporteren.

te hebben voor dorpsgenoten die om wat voor reden

wordt ook ingezet op deze beweging en hier

Het streven is nog steeds naar één sterk en sociaal

Als we een duidelijk en aannemelijk gemaakt effect

dan ook minder vanzelfsprekend in aanraking komen

sluiten wij ons bij aan.

Drechtsteden met grotendeels uniform beleid, maar

zien, dan zullen we de werkwijze die we met het

met cultuur. Landelijke fondsen en subsidies zijn voor

preventieplan ontwikkeld hebben, continueren.

de totstandkoming hiervan een belangrijke factor.

Schulden

Om deze rol nog beter in te kunnen vullen, doen we

We leven in een mooi en ogenschijnlijk welvarend

een onderzoek naar mogelijke verzelfstandiging

dorp. Toch is de financiële situatie van sommige

van Hi5Ambacht. Vanwege de groei van Hi5Ambacht

inwoners/gezinnen de laatste jaren verslechterd.

gaan we ook op zoek naar een passende

Dit is een landelijk probleem. De Coronapandemie

accommodatie voor hen. Daaruit vloeit logisch voort

heeft daar zeker ook aan bijgedragen. Net als

dat we aan Hi5Ambacht en Jongerenwerk vragen om

de sterk stijgende kosten voor het dagelijkse

samen met de gebruikers van het Baxhuis een visie

levensonderhoud en energie. Sommige mensen

te ontwikkelen op de toekomstige functie van het

raken hierdoor in een schuldenproblematiek

Baxhuis.

• We bieden hulp in de leefomgeving van de

• We zetten in op normaliseren en het zo veel als

verzeild. Als gemeente staan wij een actieve aanpak
en oplossing van de schuldenproblematiek voor

Ouderen

die de mensen snel helpt, maar zeker ook niet mag

Het aantal ouderen in onze gemeente neemt toe.

afschrikken. We blijven op schuldhulpverlening

Mensen worden ouder en willen graag langer thuis

inzetten en ontwikkelen een ‘vroeg erop af aanpak’.

blijven wonen. Zij zijn ook langer vitaal waardoor
wij nog veel van hen verwachten. Vaak zijn zij

10
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Vrijstelling sollicitatieplicht

mantelzorger en doen zij vrijwilligerswerk. Er zijn

Wij waarderen en stimuleren onbetaald werk.

ook ouderen die meer beperkingen krijgen en

Mantelzorgers, verzorgers en vrijwilligers leveren

specifieke zorgvragen hebben. We willen ouderen
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1.2 Welzijn, sport en cultuur

de zorg en ondersteuning blijven geven die zij nodig

Relatieloket

hebben. Daarom stellen wij een woonzorgvisie op.

Het is voor kinderen uitermate belangrijk dat

Dit vraagt om samenwerking tussen organisaties

zij kunnen opgroeien in een veilige omgeving.

die zich bezighouden met zorg, wonen,

De thuissituatie maakt dit niet altijd mogelijk.

Cascade

Sport

ondersteuning en welzijn. Ook verenigingen,

Relatieproblemen tussen ouders hebben effect op

Cultureel centrum Cascade is dé centrale plek

Voor de fysieke en mentale gezondheid van

kerken, mantelzorgers en familie leveren hieraan

het welzijn van hun kinderen. Voor ouders kan het

voor culturele activiteiten en verenigingen in onze

mensen is het ontzettend belangrijk om te sporten

een betekenisvolle bijdrage. Zij spelen ook een rol

moeilijk zijn om hier hulp bij te zoeken. Zij ervaren

gemeente. Veel mensen ontmoeten elkaar op deze

en te bewegen. Wij hechten er zeer aan dat al

in de aanpak van eenzaamheid onder ouderen. We

een drempel of weten eenvoudig niet waar zij

plek. Wij zien Cascade als een multifunctionele

onze inwoners met plezier en passend kunnen

maken een heldere aanpak op eenzaamheid.

terecht kunnen. Om mensen in dit soort situaties

ontmoetingsplaats voor alle Ambachters: het hart

sporten en bewegen. Vaak bouwen mensen door

te helpen, zetten wij een relatieloket op voor

van Ambacht! In de afgelopen periode is besloten

te sporten ook een sociaal netwerk op en dit heeft

Blijvende aandacht voor dementie

gezinnen. Via dit loket kunnen gezinnen de juiste

om de sociale functie van Cascade te versterken.

een positief effect op hun welzijn. In Hendrik-Ido-

In Hendrik-Ido-Ambacht hebben we breed

hulp vinden en de stap maken om hulp te vragen.

Veel meer dan nu moet Cascade een levendige

Ambacht hebben we een mooi en divers aanbod

aandacht voor dementie. We willen dementie

We maken hierbij de verbinding met het 0-100

plek worden waar mensen graag naartoe komen

van sportverenigingen en vrijetijdsvoorzieningen.

zo vroeg mogelijk kunnen signaleren en

team. Mensen die daarvoor open staan, kunnen zo

en waar ze ook graag verblijven. Het moet een

Ook organisaties (zoals Hi5Ambacht) dragen bij

ondersteunen mensen preventief. Veel bedrijven

worden geholpen hun relatie te versterken en te

aantrekkelijke en betekenisvolle plek worden om

aan sportieve activiteiten in ons dorp. Sporten en

en voorzieningen hebben inmiddels het certificaat

behouden. Wij zetten in op een positief effect voor

elkaar te ontmoeten. We willen mensen naar deze

bewegen vertegenwoordigen zo een essentieel

‘dementievriendelijk’ gekregen. We zetten ons verder

het kind.

plek trekken én zorgen dat ze daar ook met plezier

aandeel van de Ambachtse sociale infrastructuur.

in om mensen met dementie en hun mantelzorgers

langer verblijven. Dat geeft een impuls aan de

Sporten is gezond, daarbij past ook een gezonde

zo lang als mogelijk mee te laten doen in de

sociale interactie.

levensstijl. Daarom willen we de samenwerking

samenleving. We zullen daarom nog meer bedrijven

tussen sportverenigingen, zorg en onderwijs in het

en organisaties stimuleren om zich hiervoor in te

Om dit te bereiken, zetten we door op de ingezette

kader van preventie, verbeteren. Daarnaast streven

zetten.

lijn van revitalisering van Cascade. Samen met

we naar een rookvrije generatie.

Cascade en de gebruikers werken we de plannen
verder uit. Hierbij betrekken we de omgeving van

Dit gaan wij doen:
• We werken met de raad samen aan de
herijking van het minimabeleid, de herijking
van de kaders voor de Wmo, de herijking van

samenwerking tussen organisaties die bezig

de schuldhulpsanering en de herijking van de

zijn met zorg voor ouderen.

• We zetten de uitvoering van het
preventieplan voort.

• We stimuleren bedrijven en organisaties
om zich in te zetten voor een
dementievriendelijke gemeente.

• We pakken schuldenproblematiek actief op.

• We zetten een relatieloket op.

• We ontwikkelen een ‘vroeg erop af aanpak’

• Wij spannen ons regionaal in voor het

ter voorkoming van schuldenproblematiek.

vrijstellen van de sollicitatieplicht voor

• We stellen een woonzorgvisie op.

alleenstaande ouders met jonge kinderen

• We stellen een heldere aanpak voor

of mensen die voor een ernstig zieke

eenzaamheid op.

Cascade.

verzelfstandiging van Hi5Ambacht.
• We zetten in op een integrale en doelgerichte

kaders van de participatiewet.

12

• We doen een onderzoek naar de mogelijke

partner zorgen.
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Wij hechten veel waarde aan het

Cultuur

toetsen we op de impact die deze hebben op

toekomstbestendig maken van de sport en de

Cultureel erfgoed is waardevol. Het weerspiegelt

de omgeving. Daarbij gaat het onder andere om

sportaccommodaties en willen bewegen en sporten

onze identiteit. Wij vinden het belangrijk om

het omgevingsgeluid en de verkeersintensiteit.

voor al onze inwoners stimuleren. We hebben ook

onze historische kwaliteit te behouden en het

Daarnaast is het belangrijk dat initiatieven,

oog voor individueel sporten en bewegen in de

historisch gevoel binnen Hendrik-Ido-Ambacht

organisatorisch en financieel, mede gedragen

buitenruimte. Wij zetten ons in om de kwaliteit van

te benadrukken. Om het historisch gevoel

worden vanuit de samenleving en dat deze

onze accommodaties voor binnen- en buitensport

in Hendrik-Ido-Ambacht te behouden, is het

aansluiten bij de (culturele) identiteit van de

te waarborgen. We zorgen ervoor dat breedtesport

wenselijk dat onze jeugd kennis heeft van onze

gemeente.

toegankelijk is voor iedereen.

geschiedenis. Wij onderzoeken of Hi5Ambacht en
het Historisch Genootschap een rol kunnen spelen

In deze bestuursperiode stellen wij daarom een

bij cultuureducatie.

sportvisie op en een sportbeheer en -beleidsplan
voor het sportpark Schildman, waarin we sport

Vrijwilligers

en welzijn aan elkaar koppelen. Dit werken

In onze gemeente doen we veel samen. We

we graag met de raad verder uit. De volgende

vinden het belangrijk om naar elkaar om te

uitgangspunten zijn daarbij van belang:

zien. Dit is goed merkbaar aan ons uitgebreide

• het voortzetten van de huidige werkwijze van het

verenigingsleven en de inzet van vele

sportakkoord;
• het ophalen van behoeften en wensen bij
verenigingen en gebruikers;
• sporten moet voor iedereen toegankelijk en
bereikbaar zijn;

vrijwilligers(organisaties). We hebben veel actieve
vrijwilligers. Zij dragen bij aan sociale verbinding
in wijken en buurten. We zouden graag zien dat
ook veel jonge mensen zich willen inzetten als
vrijwilliger.

• elk kind moet kunnen sporten.

Dit gaan wij doen:
• We zetten door op de ingezette lijn van
revitalisering van Cascade en werken de
plannen verder uit met Cascade en de
gebruikers.
• We stellen een sportvisie op samen met
de raad en in samenwerking met onze
sportpartners.
• We stellen een beleidsplan Sportpark
Schildman op.
• We doen een onderzoek naar de
verzelfstandiging van Hi5Ambacht.
• We onderzoeken de mogelijkheid of
het Historisch Genootschap een rol kan
spelen bij cultuureducatie en betrekken
Hi5Ambacht daar in.
• We onderzoeken of we vrijwilligers beter
kunnen ondersteunen.
• We gaan in gesprek met de exploitant
van het zwembad over wederzijdse
wensen en vragen rond de exploitatie,
consumentenprijzen en openingstijden.

Wij vinden dat vrijwilligers aandacht verdienen.
Daarnaast hebben wij enkele uitgangspunten bij

We stimuleren, faciliteren en waarderen hun

het accommodatiebeleid:

vrijwillige inzet enorm. Zij vormen immers het

• sportaccommodaties moeten

cement van onze samenleving. Dit doen we al met

toekomstbestendig zijn;

bijvoorbeeld de Zomerparkdag en subsidiëring van

• sportaccommodaties moeten multifunctioneel

vrijwilligersactiviteiten. Wij onderzoeken hoe we

worden ingezet, onder andere in relatie tot

vrijwilligers beter kunnen ondersteunen bij hun

Hi5Ambacht en het bewegingsonderwijs;

vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld door het instellen

• onze focus ligt bij de breedtesport;

van een scholingsfonds of een vrijwilligersmarkt.

• we zoeken naar mogelijkheden voor
optimalisatie voor sport (capaciteit) in de

Evenementen

bestaande ruimten door te optimaliseren.

Koningsdag en de Zomerparkdag zijn echte
Ambachtse evenementen die Ambacht identiteit

Zwembad

geven. Het zijn evenementen die mensen bij elkaar

De nieuwe exploitant heeft een goede start

brengen en voor iedereen fijn zijn om te bezoeken.

gemaakt met het nieuwe binnenzwembad en het
vernieuwde buitenzwembad. Daarna volgden twee

Nieuwe ideeën en het huidige aanbod aan

lastige en uitzonderlijke ‘coronajaren’.

culturele evenementen toetsen we aan de hand

We gaan in gesprek met de exploitant over

van de Kadernota Evenementen. De huidige

wederzijdse wensen en vragen rond de exploitatie,

status quo aan activiteiten en evenementen en

consumentenprijzen en openingstijden.

de huidige wet- en regelgeving zijn hierbij het
uitgangspunt. Wijzigingen en nieuwe activiteiten

14
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1.3 Onderwijs

Dit werken we verder uit met de raad:
1. We stellen samen met de raad een sportvisie op en een beheer en -beleidsplan voor sportpark

Onderwijs ligt aan de basis van brede welvaart

Wanneer er extra behoefte blijkt te zijn aan

en verdient daarmee onze bijzondere aandacht.

accommodaties voor binnensport, bekijken we of

Hendrik-Ido-Ambacht is een gemeente waar

deze mogelijk gecombineerd kunnen worden met

kinderen veilig en prettig kunnen opgroeien en

scholen. Op deze manier kunnen gymlokalen/

alle kansen krijgen om zich optimaal te kunnen

sportaccommodaties multifunctioneel worden

ontwikkelen.

gebruikt.

Schoolgebouwen en gezondheid
op scholen

Goed taalonderwijs draagt bij aan participatie

Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de

taalachterstanden bij, met name, kinderen met

huisvesting van het primair onderwijs. Goede

een migratieachtergrond. We hebben hier extra

onderwijshuisvesting is een voorwaarde om

aandacht voor peuteronderwijs bij nieuwkomers in

goed onderwijs te kunnen geven. In de vorige

Nederland.

Schildman.
2. We werken samen met de raad aan vier grote thema’s op het sociaal domein:
• de herijking van het minimabeleid;
• de herijking van de kaders voor de Wmo;
• de herijking van de schuldhulpsanering;
• de herijking van de kaders van de participatiewet.

en integratie. We zetten in op het verkleinen van

bestuursperiode is het Integraal Huisvestingsplan
opgesteld. We voeren dit verder uit, waarbij we
rekening houden met trends en ontwikkelingen in
de kinderopvang en het (bewegings)onderwijs.

Dit gaan wij doen:
De combinatie van sport en onderwijs heeft een
positief effect op het welzijn van kinderen. Een
gezonde schoolomgeving stimuleert kinderen om

• We gaan verder met het uitvoeren van het
Integraal Huisvestingsplan.
• We onderzoeken de mogelijkheden

te spelen en te bewegen. Als gemeente zorgen

voor een combinatie van scholen,

we voor duurzame, toekomstbestendige, frisse

kinderopvang, een gezonde

gebouwen en schoolpleinen die uitdagen om te

schoolomgeving en bewegingsonderwijs

bewegen. De scholen zijn verantwoordelijk voor het

en gaan hierover in gesprek met

aanbieden van het (bewegings)onderwijs. Hierover

de scholen.

gaan we in gesprek met de scholen.

16
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2
Programma 2:
Ruimtelijke Ordening,
Economie en Wonen

18

naar een balans tussen al deze ruimteclaims

in De Volgerlanden, het centrum en straks aan de

uitdagend. We moeten goede afwegingen maken

Noordoevers. Daarna zijn er geen grootschalige

om duurzaam om te gaan met de ruimte die we

bouwlocaties meer voorhanden. Dat betekent dat

hebben om te kunnen blijven zorgen voor een

we creatief zullen zijn om bij te dragen aan het

aantrekkelijk woon- en leefklimaat.

woningbouwvraagstuk.

We hebben een grote verantwoordelijkheid bij het verduurzamen van onze

Hendrik-Ido-Ambacht is een fijne gemeente

Wij hechten zeer veel waarde aan onze lokale

samenleving. Het klimaat verandert snel, grotendeels door invloeden van ons mensen

om in te wonen. Onze inwoners waarderen de

economie en onze lokale ondernemers. Een

zelf. Het is noodzakelijk om op korte en op lange termijn maatregelen te nemen. We

prettige woonomgeving en de voorzieningen. We

sterke lokale economie is belangrijk voor de

zien ook een toenemende claim op de schaarse ruimte die we hebben. We willen

blijven bouwen om te voldoen aan de (regionale)

werkgelegenheid. Wij zorgen voor een goed en

ruimte voor het bouwen van woningen, voor groen en recreëren, en ruimte voor onze

opgave. We hebben in de afgelopen jaren flink

warm contact met onze ondernemers en zetten in

ondernemers en voorzieningen. In een sterk verstedelijkte omgeving is het zoeken

gebouwd in onze gemeente. We blijven dat doen

op ontwikkelkansen voor het bedrijfsleven.
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In deze periode treedt de Omgevingswet in

overzichtelijk, snel en adequaat kunnen

plekken geschikt zijn om ruimte te geven aan

Duurzame mobiliteit

werking. Deze wet beoogt te zorgen voor een goed

worden uitgevoerd. We werken verder

biodiversiteit. Deze plekken kiezen we zorgvuldig.

We zetten in op meer duurzame vormen van

evenwicht tussen het benutten en beschermen

op de ingezette koers aan de omgevingsvisie

van de leefomgeving. Regels moeten eenvoudig,

en het omgevingsplan.

2.1 Duurzaam Hendrik-Ido-Ambacht

vervoer. We faciliteren het elektrisch rijden met

Klimaatadaptatie

behulp van nieuwe innovaties, zoals lantaarnpalen

Klimaatverandering uit zich in extreem weer,

die kunnen worden gebruikt om elektrische

zoals hevige regenbuien en hittegolven. We

voertuigen op te laden en laadkabelgoten. Onze

moeten ons aanpassen aan het veranderende

regio staat bekend om het openbaar vervoer over

klimaat. Dit doen we onder andere door ons

water. Deze duurzame vorm van OV stimuleren we

openbaar gebied duurzaam en klimaatadaptief

met vraaggericht personenvervoer over water.

De verduurzaming van onze samenleving is een

Warmte (TVW) vastgesteld. Deze zijn voor ons de

in te richten en door te zorgen voor meer groen.

enorme uitdaging. Een uitdaging die we aan

basis van onze aanpak. Wij effectueren de RES en

Daarbij zoeken we naar een optimum tussen

Groen

moeten gaan. Voor onszelf en voor de nieuwe

de TVW en voeren deze uit. We zetten vooral in

beeldkwaliteit, gebruiksgemak en maatregelen

Groen is belangrijk voor onze gezondheid en

generaties. Verduurzaming, klimaatadaptatie en

op zonnepanelen. Daken van grote bedrijven en

voor klimaatadaptatie. Zo zorgen we voor zoveel

het milieu. Het speelt een belangrijke rol bij het

energietransitie zijn zeer urgente onderwerpen

van gemeentelijk vastgoed zijn daarbij kansrijk.

mogelijk groene, klimaatadaptieve schoolpleinen

filteren van fijnstof en het zet CO2 om in zuurstof.

die onze onverminderde aandacht verdienen. Wij

We onderzoeken de mogelijkheden om het

en stimuleren we inwoners om hun eigen tuinen

Groen verkoelt en zorgt voor de berging van water.

benoemen duurzaamheid daarom als een opgave.

warmtenet daar waar mogelijk in te zetten als

klimaatadaptief in te richten.

We hebben in Hendrik-Ido-Ambacht veel groen.

Een opgave die door alle beleidsterreinen heen

eerste energiebron. Het is belangrijk dat een

loopt en beleidsterreinen verbindt, en waarbij alle

duurzame warmtebron voor het warmtenet wordt

Grondstoffen en circulariteit

afdelingen binnen de organisatie betrokken zijn.

gerealiseerd.

In een circulaire economie gebruiken we

De bestaande groenstructuren behouden we en
verbeteren we daar waar dat kan.

grondstoffen steeds opnieuw. Bestaande

Het gaat daarmee des te meer om samenhang en
integraliteit in beleid. Het is een opgave waar we

Belangrijk daarbij is dat we de vraag naar energie

materialen worden zo lang mogelijk opgeknapt,

Dit gaan wij doen:

als gemeente niet alleen voor staan en ook niet

verkleinen door energiebesparing. Alles wat je

gerecycled en weer hergebruikt. In een circulaire

• We maken van duurzaamheid een opgave

alleen voor kúnnen staan, maar die we samen

niet gebruikt, hoef je immers niet op te wekken.

economie maken we ook gebruik van hernieuwbare

en borgen deze opgave op het hoogste

met onze partners, ondernemers, inwoners en

We onderzoeken de mogelijkheden van subsidies

energiebronnen. In de vorige bestuursperiode

niveau van de organisatie.

maatschappelijke organisaties aan moeten gaan.

hierbij. Er komen geen windmolens of grote

is het recycletarief vastgesteld. Dit rollen we

We borgen deze opgave op het hoogste niveau in

zonneparken in Hendrik-Ido-Ambacht.

voortvarend in stappen uit. Daarnaast nemen we

uit op basis van zes opgavelijnen

als gemeente onze voorbeeldrol serieus wanneer

(energietransitie en CO2-reductie,

We zien dat steeds meer mensen en bedrijven

het gaat om duurzaam inkopen en afvalscheiding.

biodiversiteit, klimaatadaptatie,

De opgave duurzaamheid geven we verder

moeite krijgen om hun energierekening te betalen.

We zetten ook in op circulair bouwen. Bij

grondstoffen en circulariteit, duurzame

vorm samen met de raad. We vullen de opgave

Soms kunnen schrijnende situaties ontstaan. We

circulair bouwen worden zo min mogelijk nieuwe

mobiliteit en groen).

programmatisch in en koppelen hier meetbare

proberen energiearmoede zoveel als mogelijk

grondstoffen gebruikt, vindt zo min mogelijk

• We effectueren de RES en de TVW.

doelen en resultaten aan. We zetten de opgave op

tegen te gaan. Wij dagen inwoners en bedrijven uit

vervuiling plaats tijdens de bouw en zijn de

• We zetten in op zonnepanelen, waarbij

langs deze lijnen:

en stimuleren hen om duurzaamheidsmaatregelen

gebruikte materialen te zijner tijd herbruikbaar.

• energietransitie en CO2-reductie;

te nemen. Wij leggen hen geen verplichtingen op,

• klimaatadaptatie;

maar stimuleren hen om haalbare en betaalbare

• biodiversiteit;

maatregelen te nemen.

de organisatie.

• We werken de opgave duurzaamheid

daken van bedrijven en van gemeentelijk
vastgoed kansrijk zijn.
• We stimuleren om te isoleren en energie
te besparen.
• We onderzoeken de mogelijkheden om

• grondstoffen en circulariteit;
• groen;

Biodiversiteit

• duurzame mobiliteit.

Daar waar mogelijk vergroten we de biodiversiteit
van onze openbare ruimte. Biodiversiteit zorgt voor

het warmtenet daar waar mogelijk in te
zetten als eerste energiebron.
• We vergroten de biodiversiteit van de

Energietransitie en CO2-reductie

schone lucht, fris water, bestuiving van gewassen

openbare ruimte daar waar mogelijk;

We moeten de verandering van het klimaat

en een goede bodemkwaliteit. Het helpt ook om

deze plekken kiezen we zorgvuldig.

tegengaan door de uitstoot van CO2 te verlagen.

klimaatverandering te bestrijden. Biodiversiteit

In de vorige bestuursperiode zijn de Regionale

mag niet ten koste gaan van beeldkwaliteit en

Energie Strategie (RES) en de Transitievisie

veiligheid. We bekijken daarom goed welke
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• We richten onze openbare ruimte
klimaatadaptief in.
• We rollen het recycletarief voortvarend in
stappen uit.
• We zetten in op circulair bouwen.
• We faciliteren elektrisch rijden en andere
vormen van duurzame mobiliteit.
• We behouden en versterken de
bestaande groenstructuur.
• We onderzoeken de mogelijkheden van
een duurzaamheidsfonds.

Verder uitwerken met de raad
We gaan voortvarend met de opgave duurzaamheid

2.3 Wonen voor iedereen

aan de slag. De hierboven geschetste opgave
met zes lijnen vraagt om een uitwerking waar we

Ambacht is een fijne gemeente om in te wonen.

voor een geschikte sociale huurwoning lopen op.

de volledige raad bij willen betrekken. Daarbij

Onze gemeente wordt gekenmerkt door veel

Het is voor starters, jongeren, jonge gezinnen en

hebben we oog voor de steeds weer nieuwe en

groen, goede voorzieningen en een dorps karakter.

ouderen moeilijker geworden om een geschikte

voortschrijdende technieken die ons kunnen

Onze inwoners geven aan tevreden te zijn over de

woning te vinden. Ook statushouders en kwetsbare

helpen bij het behalen van onze doelstellingen.

woonomgeving. Dat houden we graag zo!

groepen zijn op zoek naar een woonplek.

We bespreken met de raad of we mogelijk eerder

We blijven bouwen

We nemen de woningnood zeer serieus. Daar waar

energieneutraal willen zijn, hoe we omgaan met

In de afgelopen decennia hebben we veel woningen

het binnen onze mogelijkheden als gemeente

duurzaam inkopen, welke (financiële) instrumenten

gebouwd. We blijven ons inzetten en onze

ligt, proberen we oplossingen te vinden. Onze

we kunnen inzetten in deze opgave, welke

verantwoordelijkheid nemen in de woningbouw.

prioriteiten liggen bij jongeren die starten op

meetbare doelen we willen stellen en hoe we onze

Dat doen we met de laatste fase van de wijk

de woningmarkt en bij ouderen die wel willen

rol als voorbeeldfunctie invullen.

De Volgerlanden, de Noordoevers, het centrum

doorstromen, maar daar geen geschikte woning

en op een aantal (voormalige) schoollocaties.

voor kunnen vinden. Groepswonen voor ouderen

Wanneer deze projecten zijn afgerond, zijn er geen

en knarrenhofjes zijn daarbij voorbeelden. Wij

grootschalige woningbouwlocaties meer in onze

dragen op Ambachtse schaal bij aan de opvang van

gemeente.

kwetsbare groepen.

We houden onze gemeente groen. We bouwen

Er is grote behoefte aan sociale woningbouw. Wij
blijven onze bijdrage leveren om hieraan bij te
dragen.

2.2 Een groen Ambacht
Hendrik-Ido-Ambacht is een groene gemeente in
een sterk verstedelijkt gebied. Dit houden we zo en

Dit gaan wij doen:

niet in onze parken. Dat betekent dat we

willen we graag versterken. Groen verkoelt tijdens

• We behouden de bestaande

creatief zullen moeten zijn en op andere

warme periodes, vermindert luchtvervuiling,

groenstructuur en versterken deze

plekken en op andere manieren kansen moeten

verbetert het milieu en zorgt voor de berging van

waar dat kan.

benutten. Herstructurering en verdichting van

Typen woningen
We vinden het belangrijk om duurzaam en

water. Bovendien is een groene omgeving een

• We planten 500 extra bomen.

corporatiewoningen kunnen mogelijkheden

prettige omgeving om in te verblijven, bewegen en

• We compenseren groen elders als

hiervoor zijn. Dat bespreken we met de corporaties.

klimaatadaptief te bouwen. Wijken moeten

groen op een (herontwikkelings)locatie

In de vorige periode hebben we, samen met de

zo veel mogelijk groen zijn en water kunnen

verdwijnt.

te recreëren. Een groene omgeving is gezond.

corporatie, een stap gezet in de herstructurering van

opvangen. We streven ernaar dat nieuwe woningen

De druk op de schaarse grond in onze gemeente

de Oranjebuurt. De Oranjebuurt is onze referentie

energieneutraal zijn. We onderzoeken daarnaast of

is echter groot. We willen immers ook zorgen

bij de herstructurering en verdichting van andere

flexwonen een tijdelijke en mogelijke oplossing kan

voor voldoende woningen, voorzieningen en

buurten. Eventuele hoogbouw moet passend zijn bij

bieden voor de woningnood.

bedrijven. Daarom kiezen we ervoor om de grote

de omgeving en is maximaal zes lagen hoog.

Wonen in de regio Drechtsteden

bestaande groene structuren te behouden en te
versterken. Het Van Ticheltplantsoen, het Baxpark,

We werken verder aan de ontwikkeling van

We werken in de regio samen aan de uitvoering

het Sandelingenpark en het Sophiapark zijn

Zuidwende Zuid. Deze locatie zetten we in voor

van de ambities die we hebben gesteld in de

voorbeelden van deze locaties. Deze bebouwen we

(para)medische voorzieningen met een lokaal

groeiagenda Drechtsteden 2030. Eén van de grote

niet. We planten 500 extra bomen. Het behouden

verzorgend karakter (zoals huisarts, tandarts,

ambities is het bouwen van 25.000 woningen. Wij

en versterken van de bestaande groene structuren

fysiotherapie).

hechten veel waarde aan de samenwerking in de
Drechtsteden op dit onderwerp. Wij nemen onze

werken we deze bestuursperiode verder uit. We
nemen daarin onder andere klimaatadaptatie,

Doelgroepen en woningbouw

verantwoordelijkheid in de gezamenlijke gestelde

biodiversiteit, extra groen en bomen,

In heel Nederland is de woningnood hoog. Er

ambitie voor de woningbouw.

beeldkwaliteit en natuurvriendelijke oevers mee.

is sprake van schaarste. Dat zien we ook in de
Drechtsteden en in onze gemeente. De wachttijden

22
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In vergelijking tot de andere gemeenten in de Drechtsteden, hebben we in Hendrik-Ido-Ambacht in de

Lokale Economie op. In dit actieplan gaan we in

afgelopen jaren relatief de meeste groei in woningen laten zien. Wij blijven bijdragen aan de regionale

op sociaal ondernemen, duurzaam ondernemen

• de rol van lokale ondernemers bij aanbestedingen

opgave die enerzijds is gericht op het aantrekkelijker maken van het woon- en werkgebied voor zowel

en innovatief ondernemen. Dit draagt bij aan een

bestaande als nieuwe inwoners en anderzijds op de behoefte aan goedkope woningen.

duurzame relatie tussen gemeente en ondernemers.

vanuit onze gemeente;
• startende ondernemers en hun mogelijkheden om
zich te vestigen in Hendrik-Ido-Ambacht;
• de rol van ondernemers bij het verduurzamen van

Dit werken we verder uit met de raad:

Wij worden al een aantal jaar op rij gewaardeerd als

de economie en bedrijventerreinen;

• We zoeken creatief naar mogelijkheden

een zeer MKB-vriendelijke gemeente. Dit houden

Het thema wonen is een urgent en complex

om bij te kunnen blijven dragen aan

en versterken we zo. We hebben de ambitie om in

vraagstuk. Er speelt veel. Wij vinden dit een

het woningbouwvraagstuk, waarbij

deze periode de meest MKB-vriendelijke gemeente

herstructurering en verdichting van

Detailhandel

belangrijk thema om verder uit te werken

van Zuid-Holland te worden. We willen een zo

In Hendrik-Ido-Ambacht hebben we een

met de raad. We hanteren hierbij de volgende

corporatiewoningen mogelijkheden zijn.

goed mogelijk beleid voeren voor het midden- en

detailhandelsvisie. We voeren deze visie uit.

kleinbedrijf en zetten in op onze aantrekkelijkheid en

We maken onze winkelcentra aantrekkelijker,

bekendheid naar buiten toe.

onder andere door de aanbevelingen uit de

uitgangspunten:
• We blijven onze verantwoordelijkheid nemen
en bouwen woningen in De Volgerlanden,
op de Noordoevers, in het centrum en op de
schoollocaties.

• We hebben met name oog voor jonge starters
en senioren op de woningmarkt.
• We blijven onze bijdrage leveren aan de
opgave sociale woningbouw.
• Eventuele hoogbouw moet passend zijn bij de
omgeving en is maximaal zes lagen hoog.

• samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

detailhandelsvisie uit te voeren.
We blijven in gesprek met (nieuwe) ondernemers
om de behoeften (nog) beter in beeld te krijgen. Ons

Wij zijn als gemeente verantwoordelijk voor

accountmanagement is blijvend actief en zorgt voor

beleid rondom winkelopenstelling. De winkels in

korte lijnen. De raad spreekt minimaal eenmaal per

Hendrik-Ido-Ambacht zijn op zondag gesloten.

jaar met de ondernemersvereniging.

Dat is vastgelegd in de geactualiseerde
winkeltijdenverordening die in 2018 door de

2.4 Werken en economie

gemeenteraad is vastgesteld.

In het Actieplan Lokale Economie kijken we naar
de volgende punten:
• sociaal ondernemen, duurzaam ondernemen en

In onze gemeente werken veel ondernemers aan

met het verduurzamen en revitaliseren van

hun toekomst en aan de toekomst van Hendrik-

bedrijventerreinen. Bedrijventerrein De Sandeling

Ido-Ambacht. Dat doen zij op bedrijventerreinen,

heeft daarbij prioriteit.

innovatief ondernemen;

Parkeren op gemeentelijke grond bij onze
winkelcentra is en blijft gratis.

in de winkelcentra en op allerlei andere plekken.
Wij vinden het belangrijk dat zij dit kunnen blijven

Om onze bedrijventerreinen verder te ontwikkelen,

doen en dat het bedrijfsleven goede kansen heeft

brengen we vraag en aanbod op onze

om zichzelf te ontwikkelen. Wij hechten veel waarde

bedrijventerreinen verder in beeld. We onderzoeken

aan een goed ondernemersklimaat en een florerend

het huidige profiel en bekijken waar ontwikkel-

bedrijfsleven. Een sterke lokale economie is

en verdichtingsmogelijkheden liggen. Dit biedt

belangrijk. Het levert werkgelegenheid op voor onze

duidelijkheid voor ons, onze positie in de regionale

inwoners en is van belang voor onze brede welvaart.

economie, voor ondernemers, ontwikkelaars en

Een goede samenwerking tussen gemeente en

potentiële kandidaten die zich willen vestigen in

ondernemers staat hierbij voorop.

onze gemeente.

Bedrijventerreinen

Actieplan lokale economie

Er gebeurt veel op de bedrijventerreinen in onze

In Hendrik-Ido-Ambacht hebben we al meerdere

gemeente. Het Waterbusplein is al ver gevorderd

malen een Actieplan Lokale Economie opgesteld. Het

in de ontwikkeling en zal deze bestuursperiode

heeft zich als middel bewezen om de samenwerking

worden afgerond. Bedrijventerrein Ambachtsezoom

met ondernemers en winkeliers te versterken. Het

is een circulair bedrijvenpark dat wordt ontwikkeld

Ondernemersfonds is hier een belangrijk resultaat

op basis van de principes van cradle-to-cradle.

van. Ook in deze periode trekken we samen met de

Een uniek concept in Nederland. We gaan verder

ondernemers op en stellen we weer een Actieplan

24
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Werken en economie in de Drechtsteden
Eén van de ambities van de Groeiagenda
Drechtsteden 2030 is het creëren van 30.000 extra
banen in de regio. In Hendrik-Ido-Ambacht dragen
we hieraan bij door onder andere de ontwikkeling
van het Waterbusplein en de Ambachtsezoom.
Wij staan voor een stevige regionale economische
samenwerking ter versterking van ons regionaal
economisch systeem. Dit doen we door blijvend in
te zetten op regionale instrumenten als de Economic
Board, DEAL Drechtsteden en de ROM-D.
De hoeveelheid aan horecagelegenheden in

Dit gaan wij doen:

Dit werken we verder uit met de raad:

• We stellen samen met de ondernemers

1. We werken de opgave duurzaamheid met zes lijnen samen met de raad uit.

een nieuw Actieplan Lokale Economie op.

2. We werken het thema wonen verder uit met de raad.

• We hebben een doorlopend gesprek met
onze ondernemers en winkeliers.
• We voeren de detailhandelsvisie verder
uit.
• We brengen vraag en aanbod op onze
bedrijventerreinen in beeld.
• We maken het aanvragen van een
vergunning voor een terras zo
gemakkelijk mogelijk.

onze gemeente groeit. Dat is belangrijk voor de
levendigheid voor jong en oud. Ook terrassen dragen
daaraan bij. Aanvragen voor een terras(uitbreiding)
worden altijd getoetst op effecten voor de veiligheid
en de omgeving. Deze aanvragen zijn eenvoudig in
te dienen en de terrasvergunningen zijn geldig voor
meerdere jaren.

26
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3
Programma 3:
Buitenruimte

Wij hechten er veel waarde aan dat onze fysieke leefomgeving goed toegankelijk, goed
onderhouden, schoon en duurzaam ingericht is. Het groene karakter van ons dorp
is meer dan kenmerkend voor Hendrik-Ido-Ambacht. In de buitenruimte ontmoeten
mensen elkaar, wordt er gespeeld en gesport. Een goed ingerichte buitenruimte nodigt
uit tot bewegen. Dit alles tezamen bevordert de vitaliteit van onze inwoners en het
draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor mensen en bedrijven.

28
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3.1 Buitenruimte

3.2 Onderhoudsniveau

We maken ons sterk voor een leefbare, schone en

pijlers. De eerste pijler is het gedrag en de houding

We vinden een kwalitatief goed onderhoudsniveau

daar waar mogelijk – zo klimaat adaptief mogelijk

groene omgeving. Het is immers de plek waar jong

van de hondenbezitter zelf. Door bijvoorbeeld de

belangrijk. We groeien nog steeds als gemeente en

inrichten. We stimuleren onze inwoners dat ook te

en oud moet kunnen verblijven. Ieder op zijn of haar

hond in de bebouwde kom aangelijnd te houden, kan

daarbij hoort een goede kwaliteit van de openbare

doen met hun eigen tuinen.

eigen manier. We willen mooie en veilige wandel-

hondenpoep meteen opgeruimd worden. De tweede

ruimte. Ons streven is om dit kwaliteitsniveau

en hardlooproutes voor onze inwoners. Voor onze

pijler is de infrastructuur die we als gemeente

te verhogen.

jeugd zorgen we voor aantrekkelijke, leuke en op

aanbieden. We behouden onze losloopgebieden. We

sommige plekken ook wat ruige speelvoorzieningen.

doen een opruimverzoek voor hondenpoep in deze

We hechten zeer aan het groene karakter van ons

Buiten spelen is immers gezond en dat willen

losloopgebieden. We zorgen ervoor dat er voldoende

dorp. Onze parken vormen de dragers van deze

we dan ook aantrekkelijk maken. De landelijke

afvalbakken en zakjes aanwezig zijn.

groene structuur. Onze parken zijn pareltjes voor

Nationale Buitenspeeldag staat hier symbool voor.

De derde pijler is die van de handhaving.

onze gemeente. We willen die in stand houden.

Dit gaan wij doen:

Die aandacht willen we het hele jaar door hebben

Eventueel aan te leggen/brengen voorzieningen

voor buiten spelen. We hebben daarbij aandacht

mogen deze specifieke functie van onze parken

voor een divers aanbod aan speelvoorzieningen.

Dit gaan wij doen:

Voor elke leeftijdscategorie moet er wat zijn. Ons

• We laten daar waar mogelijk de

speelruimtebeleidsplan is hier leidend voor.
Op een aantal plekken in ons dorp zien we typische

en klimaatadaptief in daar waar mogelijk;
we kiezen deze plekken zorgvuldig.
• We onderzoeken op welke wijze we onze
beheerplannen financieren.
• We houden de parken die we in onze
gemeente hebben intact.

geen geweld aandoen.

• We maken een plan om de

Ambachtse karakteristieken in het

Het Van Ticheltplantsoen ligt op een mooie plek

straatbeeld terugkeren.

in het hart van onze gemeente. We willen de

• We zetten ons in om de overlast door

• We richten ons openbaar gebied duurzaam

verblijfskwaliteit van dit park vergroten. We maken

verblijfskwaliteit van het Van
Ticheltplantsoen te vergroten, waarbij
we de directe omgeving van het park
betrekken.

Ambachtse karakteristieken in het straatbeeld terug

hondenpoep tot een minimum te

hiervoor een concreet plan waarbij we de directe

(bijvoorbeeld in de Kerkstraat). Daar waar mogelijk

beperken.

omgeving van het park betrekken.

• We houden onze openbare ruimte en

We vergroten daar waar mogelijk de biodiversiteit

• We stimuleren onze inwoners om hun

laten we het authentieke karakter van Ambacht op
meer plekken terugkeren in onze buitenruimte.

en hardlooproutes.
• In losloopgebieden voor honden stellen

Al jaren staat de overlast door hondenpoep landelijk

voorzieningen toegankelijk voor iedereen.

• We zorgen voor mooie en veilige wandel-

we een opruimverzoek in.

van onze buitenruimte en zullen die – eveneens

eigen tuinen zo klimaatadaptief mogelijk
in te richten.

in de top 3 van grootste ergernissen. De bestrijding
van deze overlast loopt wat ons betreft langs drie
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3.3 Grondstoffen en Afval

verkeersinfrastructuur aangebracht die een positief

In voorbereiding op de nieuwe concessie zullen voor

effect op de doorstroming en afwikkeling hebben

ons de criteria bereikbaarheid, kwaliteit, passend en

gehad. De komende periode gaan we samen met

betaalbaar leidend zijn.

Het verwerken van afval wordt steeds duurder.

raad in gesprek over kaders voor de dienstverlener

onze buurgemeente en de ondernemersvereniging

Daarom willen we toe naar minder afval om de

op het gebied van afvalinzameling.

een lobby opzetten richting Rijkswaterstaat en

We blijven ook inzetten op uitbreiding van de

kosten van afvalinzameling te beperken. Als we ons

andere betrokkenen om een tweede viaduct over de

mogelijkheden voor het vervoer over water. Met het

afval beter scheiden, dan wordt de hoeveelheid

A16 zo snel mogelijk te realiseren. Wij zijn bereid

Waterbusplein hebben we een prachtige faciliteit

hier substantieel aan bij te dragen. We onderzoeken

binnen onze gemeente die het vervoer over water

of er mogelijkheden zijn om de geluidsoverlast van

aantrekkelijker kan maken. Deze inspanning doen

de A16 te beperken. Ook willen we onderzoeken of

we samen met onze regiopartners.

restafval beperkt. Dit maakt hergebruik van

Dit gaan wij doen:

sommige grondstoffen ook makkelijker en is

• We voeren het recycletarief voortvarend

daarmee dus ook duurzamer. De raad heeft besloten

in stappen uit.

om te gaan werken met een recycletarief. We rollen

• We gaan in gesprek met de raad over

het recycletarief voortvarend in stappen uit.

kaders voor de dienstverlener op het
gebied van afvalinzameling.

In de komende periode loopt de

• We brengen zoveel mogelijk

dienstverleningsovereenkomst met onze partner

bovengrondse inzamelpunten voor

op het gebied van afvalinzameling – HVC – af.

afval, ondergronds.

Voorafgaand aan het opnieuw aangaan van deze
dienstverleningsovereenkomst willen we met de

het mogelijk is om de brug over de Noord tijdens
de ochtend- en avondspits gesloten te houden voor

Parkeren en bereikbaarheid

(plezier)vaart.

In het begin van de vorige bestuursperiode hebben
we een parkeernota opgesteld. Dit met als doel om

Openbaar vervoer

daar waar de parkeerdruk een buitenproportionele

We blijven streven naar kwalitatief goed, passend

inbreuk deed op de leef- en woonkwaliteit,

en betaalbaar openbaar vervoer voor de inwoners

aanpassingen door te kunnen voeren. Door toename

van onze gemeente. We onderzoeken of we

van het bezit van elektrische auto’s is het ook van

binnen de lopende openbaar vervoer concessie

belang dat er een adequate laadpaalinfrastructuur

verbeteringen kunnen doorvoeren. We gaan immers

komt die niet botst met de totale parkeercapaciteit.

in de komende bestuursperiode nog nieuwe

We willen op basis van de door de raad vastgestelde

delen van onze gemeente (De Volgerlanden-Oost,

integrale visie laadinfrastructuur komen tot

Noordoevers) ontsluiten voor het openbaar vervoer.

concrete regels ten aanzien van het plaatsen van

3.4 Verkeer en vervoer
Onze gemeente ligt op een centrale plek in het

de raad het Mobiliteitsplan 2021-2030 opgesteld.

land. En onze gemeente groeit nog steeds. Die groei

Dit plan is voor ons leidend in de komende periode.

vraagt om een verkeersinfrastructuur die een goede

We voeren dit plan uit, waarbij we tevens kijken

doorstroming en afwikkeling van verkeer mogelijk

naar de verkeerscirculatie in onze gemeente. Ook

maakt. In de vorige bestuursperiode hebben we met

zijn er in de vorige periode aanpassingen in onze
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laadpalen. In het verlengde daarvan doen we in

we uit van het principe “50 waar het kan, 30 waar

deze bestuursperiode een onderzoek naar de

het moet”. We zorgen daarbij voor een inrichting van

toepasbaarheid van kabelgoten in het trottoir

de weg die past bij de snelheid.

zodat inwoners hun elektrische auto vanuit een
huisaansluiting kunnen opladen.

Dit werken we verder uit met de raad:
• We gaan in gesprek met de raad over kaders voor de dienstverlener op het gebied van
afvalinzameling.

Daar waar nodig - en gebaseerd op verkeerskundig
onderzoek - maken we kruisingen en rotondes

Binnen de kaders van onze Parkeernota

veiliger. Daar waar groen de verkeersveiligheid

onderzoeken we of de parkeerdruk die wordt

belemmert, halen we dat groen weg.

veroorzaakt door (steeds groter wordende)
bedrijfsbussen kunnen aanpakken.

We laten een aanvullend onderzoek doen op de
plannen voor de herinrichting van de Laan van

Verkeersveiligheid

Welhorst, waarbij we ons onder andere richten

Verkeersveiligheid is voor ons een groot goed.

op de verkeersveiligheid. De resultaten van dit

De uitgangspunten uit het Mobiliteitsplan 2021-

onderzoek betrekken we bij de plannen. Daarbij zal

2030 zijn daarbij voor ons leidend. Vanuit dit

in het bijzonder gekeken worden naar de mogelijke

Mobiliteitsplan werken we via actieplannen aan de

effecten op de verkeersveiligheid bij aanpassingen

verkeersveiligheid in Ambacht. We investeren in de

van de voorrangsregels en snelheden van fietsers.

veiligheid van alle verkeersdeelnemers en houden
daarbij rekening met diverse ontwikkelingen.

We blijven speciale aandacht houden voor onveilige

Denk daarbij onder andere aan (elektrische)

verkeerssituaties rondom scholen. In het kader

fietsen die steeds harder gaan. Daarom kan het

van het programma “School op safe” willen we

nodig zijn om snelheidsbeperkende maatregelen

samen met scholen, kinderen, ouders en politie

voor fietsers op te leggen. Daar waar nodig kijken

alle schoolomgevingen verkeersveilig maken.

we of het aanpassen van voorrangsregels de

Een ambitie die ook terug te vinden is in het

verkeersveiligheid bevordert. Voor autoverkeer gaan

Mobiliteitsplan 2021-2030.

Dit gaan wij doen:
• We zetten een lobby richting Rijk/provincie op
voor de realisatie van een tweede viaduct over
de A16 en zijn bereid een substantiële bijdrage
te leveren aan realisatie van dit tweede viaduct
over de A16.
• We doen een onderzoek naar mogelijkheden om

over water uit/intensiveren we dat.
• Op basis van de door de raad vastgestelde
laadinfrastructuur ontwikkelen wij regels voor
het plaatsen van laadpalen.
• We nemen maatregelen om de overlast die

de geluidsoverlast van de A16 zoveel mogelijk te

veroorzaakt wordt door de steeds groter

beperken.

wordende bedrijfsbussen te beperken.

• We zijn bereid een substantiële bijdrage te

• We verbeteren de verkeersveiligheid in onze

leveren aan realisatie van een tweede viaduct

gemeente continu via jaarlijkse actieplannen die

over de A16.

voortvloeien uit het Mobiliteitsplan 2021-2030;

• Daar waar mogelijk voeren we een aantal

34

• In regionaal verband breiden we het vervoer

• We laten een aanvullend onderzoek uitvoeren

verbeteringen door binnen de bestaande

naar een goede en verkeersveilige inrichting

concessie van het openbaar vervoer in onze

van de Laan van Welhorst en betrekken de

gemeente.

resultaten hiervan bij de plannen.
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4
Programma 4:
Veiligheid, Dienstverlening,
Bestuur en Middelen
We zijn een veilige gemeente. We hanteren een bestuursstijl waarbij we op het
juiste moment ruimte geven aan raad, inwoners en ondernemers. In onze regionale
samenwerking zoeken we meerwaarde voor onze inwoners. En onze solide financiële
basis gaan we op orde houden, ondanks de druk die daarop door het onberekenbare
Rijksbeleid wordt gezet.

36
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4.1 Bestuur

individuele belang van inwoners en ondernemers
voor ogen. De opbrengst vanuit participatie is
daarbij een belangrijk onderdeel. We proberen de

Bestuursstijl gaat over de manier waarop je met

verschil uit te vergroten, dan om de verbinding

tevredenheid bij onze inwoners te vergroten door

elkaar omgaat. Wij staan voor een transparante

met elkaar te blijven zoeken om de dingen voor

goed naar hen te luisteren, uit te leggen en te

manier van besturen. Dat betekent dat we helder

Ambacht beter te maken. Want uiteindelijk doen

communiceren. We stimuleren burgerparticipatie

zijn over onze rol in diverse processen. En dat we

we het – ieder vanuit zijn eigen vertrekpunt - toch

liever vanuit betrokkenheid dan vanuit

ruimte laten voor anderen. Binnen de kaders van

allemaal voor hetzelfde doel: Een mooier, fijner en

ongenoegen. Onze manier van werken is open,

onze participatienota bieden we onze inwoners

veiliger Hendrik-Ido-Ambacht.

duidelijk en transparant. We leggen uit waarom we

die ruimte. Maar ook voor de gemeenteraad is

Dit gaan wij doen:
• We voeren de participatienota
voortvarend uit.
• We streven ernaar dat onze inwoners niet
worden verrast door veranderingen in
hun leefomgeving.

welke stappen zetten of besluiten nemen, maar

er ruimte. Door met startnotities te gaan werken
willen we de raad nog beter aan de voorkant van

Dit gaan wij doen:

een traject ruimte geven om haar kaderstellende

• We voeren het werken met startnotities

positie in te kunnen nemen. Maar belangrijker

in om de raad aan de voorkant van

nog dan deze meer instrumentele middelen is

grote trajecten of trajecten waarin veel

de manier waarop we met elkaar omgaan. Dit

verschillende belangen spelen goed in

moet zorgvuldig en met respect gebeuren. Het

positie te brengen.

is namelijk vaak makkelijker om het twistpunt of

4.2 Participatie

kunnen niet alles voor iedereen mogelijk maken.

4.3 Dienstverlening
Inwoners, bedrijven en instellingen moeten

We richten onze publiekshal zo in, dat dit

hun zaken snel en goed kunnen regelen bij de

persoonlijke contact mogelijk blijft. We willen de

gemeente. Daarbij hanteren we het principe

komende bestuursperiode onderzoeken hoe we het

“minder regels, meer service”.

gemeentehuis dusdanig kunnen inrichten dat we
op een vriendelijke en efficiënte manier inwoners

Als we een dienst digitaal kunnen leveren dan doen

en ondernemers kunnen ontvangen en van dienst

we dat. We kijken of we het aantal diensten dat

kunnen zijn.

Iedereen in onze gemeente heeft zijn of haar eigen

er gebeurt met de opbrengsten uit de participatie.

we digitaal aanbieden, kunnen uitbreiden. Maar

kennis, talenten en expertise. Met elkaar vormen

Dit biedt duidelijkheid aan onze inwoners én

daarbij houden we altijd rekening met mensen

We willen de komende bestuursperiode ook

en zíjn we Ambacht. Inwoners kennen hun eigen

aan onszelf. Bij grote participatietrajecten of

voor wie de digitale wereld niet vanzelfsprekend

onderzoeken of er meer (burgerzaken)producten

leefomgeving als de beste en weten als geen ander

trajecten met een grote impact, stellen we

is of met mensen met een beperking. Persoonlijk

zijn die we thuis kunnen bezorgen. We zetten in

wat ertoe doet in die omgeving. Door ruimte te

eerst een participatieadvies op. Er komt een

contact blijft altijd mogelijk.

op het behouden van onze openingstijden. Twee

bieden aan participatie zetten we de kracht en

participatiecoach in de ambtelijke organisatie, die

energie uit de samenleving optimaal in.

advies geeft bij participatietrajecten. De rol van

keer in de week een avondopenstelling en in de

participatiecoach beleggen we in de organisatie.
Een belangrijke basis van participatie is het voeren

We kijken naar manieren om jongeren meer te

van het gesprek met elkaar. Het is belangrijk

betrekken bij participatie.

steeds weer te kijken hoe, met wie en wanneer we
dat gesprek het beste kunnen voeren en daarbij

Participatie is niet nieuw in onze gemeente. We

helder te zijn in de verwachtingen die ieder heeft

maken wel steeds nieuwe situaties mee waar we

richting de ander. In de vorige bestuursperiode

van leren en waarvan we de ervaringen meenemen

hebben we de Participatienota vastgesteld. Deze

in een nieuw participatietraject. Participatie krijgt

voeren we voortvarend uit. Een belangrijk punt

zo mede vorm door te evalueren, proberen en

in de nota is dat participatie altijd maatwerk is.

reflecteren. We streven er daarbij naar dat onze

Geen enkele situatie, geen enkel beleid, initiatief

inwoners niet worden verrast door veranderingen

of project is gelijk. Van belang is dat we steeds

in hun leefomgeving.

aan de voorkant helder zijn in wat het doel is van
de participatie, wie meepraat, wie welke rol heeft,

De raad neemt besluiten op basis van zorgvuldige

binnen welke kaders participatie mogelijk is en wat

afwegingen en houdt daarbij het algemeen én
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vakantieperiode ook openstelling op zaterdag.

de klanttevredenheid zullen we ook dit aspect

dat de politiecapaciteit uitgebreid wordt. Dit is iets

meenemen.

wat we bovenlokaal/regionaal moeten aanpakken.

In onze dienstverlening brengen we tot uiting
dat we respect hebben voor elkaar, voor elkaars

Dit gaan wij doen:

culturele, religieuze achtergronden en gewoonten.

• We doen een onderzoek naar de

justitie. Ook inwoners, ondernemers, scholen en
verenigingen kunnen hier een belangrijke rol in

professioneel, helder en betrouwbaar zijn.

het gemeentehuis in het kader van de

spelen. We blijven inzetten op buurtpreventie.

We communiceren daarom in duidelijke en

dienstverlening.
• We doen een onderzoek naar de functie

heldere taal. We zorgen ervoor dat inwoners en

van het gemeentehuis.

ondernemers die op wat voor manier dan ook
contact zoeken met de gemeente snel en duidelijk

integraal veiligheidsplan de benodigde

niet alleen een taak van ons of van politie en

inrichting en de verduurzaming van

• We bekijken het veiligheidsdomein
integraal en werken op basis van het

Maar een leefbare en veilige leefomgeving is

Als gemeente moeten we in onze dienstverlening

Dit gaan wij doen:

capaciteit verder uit.
• Via een lobby zetten we in op versterking
van de politiecapaciteit.
• We zetten blijvend in op de versterking

We doen niet mee met experimenten met soft- en
harddrugs. De huidige drugsnota is leidend voor
het beleid ten aanzien van soft- en harddrugs.

van buurtpreventie.
• We doen niet mee met experimenten met
soft- en harddrugs.

geholpen worden. In onze continue meting naar

4.4 Openbare Orde en Veiligheid

4.5 Financiën

Het is goed wonen in Hendrik-Ido-Ambacht.

politie (wijkagent) in beeld. We zien ruimte voor

We gaan in Hendrik-Ido-Ambacht zorgvuldig om

Onze uitgangspunten met betrekking tot de lokale

En bij goed wonen en woongeluk hoort een

een beperkte uitbreiding van de BOA-capaciteit.

met het geld van onze inwoners. We moeten

belastingen en heffingen willen we ondanks het

veilige leefomgeving. Veiligheid is één van

Daarbij moet er een intensieve samenwerking

als gemeente een solide en meerjarig sluitende

verslechterd financiële gesternte overeind houden.

onze kernwaardes. Daarbij horen zichtbare en

zijn met jongerenwerkers en straatcoaches. We

begroting hebben. Dat is ons ook jarenlang

Onze heffingen zijn in principe kostendekkend.

aanspreekbare medewerkers zoals BOA’s en

bepalen met elkaar wat de meest geschikte aanpak

gelukt. We kunnen nu echter minder rekenen

Hierop zijn de afvalstoffenheffing en de leges voor

wijkagenten. Wij vinden dat politie en BOA’s daar

is. Het veiligheidsdomein bekijken we integraal.

op (structurele) inkomsten vanuit het Rijk. Onze

begraafkosten een uitzondering. Op onze lokale

ieder hun eigenstandige, maar complementaire

We betrekken hierbij leefbaarheid, veiligheid,

financiën en de degelijke staat daarvan komen

belastingen passen we alleen de inflatiecorrectie

rol in hebben. Daar waar het gaat om de

de samenwerking in de keten en effectiviteit. We

daardoor steeds verder onder druk te staan. Toch

toe. We wijken daar alleen van af als belangrijke

leefbaarheid is de BOA in beeld. Daar waar het

werken de benodigde capaciteit verder uit op basis

blijven we ons inzetten om ons solide beleid van

voorzieningen onder druk komen te staan. Ons

gaat om openbare orde en veiligheid komt de

van het integraal veiligheidsplan. Verder willen we

de afgelopen jaren voort te zetten. We streven naar

kwijtscheldingsbeleid voor lokale lasten is

een gezonde reservepositie.

rechtvaardig en sociaal.

We zullen de komende tijd aan een financiële

Wij passen de hondenbelasting aan. Dit doen we

strategie werken die het mogelijk maakt om

door één tarief in te voeren voor elke hond.

financiële ruimte te creëren voor onze ambities.
De wijze waarop we reservevorming daarvoor
inzetten, is één van de te onderzoeken scenario’s.

Dit gaan wij doen:
• We zorgen ervoor dat onze heffingen in
principe kostendekkend zijn.
• We verhogen onze belastingen in principe
met niet meer dan de prijsindex.

• Alleen wanneer de belangrijkste
voorzieningen onder druk komen te staan,
voeren we extra verhoging van de lokale
belastingen door.
• We passen de hondenbelasting aan door één
tarief in te voeren voor elke hond.
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4.6 CAI-gelden

Dit werken we verder uit met de raad:
• De actualisatie van de visie op regionale samenwerking.

De Stichting CAI heeft jaren geleden vermogen

willen we graag het gesprek met de Stichting

verkregen door de verkoop van het kabelnetwerk.

CAI aangaan over een bredere besteding van

De gemeente en de CAI hebben afspraken

de resterende CAI-gelden, passend bij de

gemaakt over de besteding van dit vermogen. Er is

maatschappelijke opgaven waar we voor staan.

• De actualisatie van de nota verbonden partijen.

afgesproken dat de middelen worden aangewend
voor voorzieningen voor inwoners van onze
gemeente, in samenspraak met ons college. In de

Dit gaan wij doen:

afgelopen jaren heeft de stichting CAI al aan veel

• Wij gaan het gesprek met de Stichting

mooie projecten bijgedragen, zoals het nieuwe

CAI aan over een bredere besteding

zwembad, Baxfit, straatverlichting in de Kerkstraat

van de CAI-gelden, passend bij de

en het nieuwe skatepark. De samenwerking

maatschappelijke opgaven.

met de CAI geeft zo een mooie stimulans aan de
Ambachtse samenleving. In deze bestuursperiode

4.7 Samenwerken in de regio
Regionale samenwerking is erg belangrijk voor

aan deze samenwerking. Ons uitgangspunt is dat

ons. Wij hechten veel waarde aan de krachtige

regionale samenwerking aantoonbare meerwaarde

samenwerking in de Drechtsteden en zien veel

voor onze gemeente en onze inwoners moet

voordelen in gezamenlijke lobby’s. We zijn in

hebben.

de afgelopen bestuursperiode op een andere
manier met elkaar gaan samenwerken. De

Wij vinden het daarbij zeer belangrijk dat er

nieuwe samenwerking in het sociaal domein

een krachtig lokaal bestuur is. De ambtelijke

maakt maatwerk en lokale sturing mogelijk. De

organisatie is krachtig, zelfstandig, wendbaar en

ondersteunende diensten worden nu door de

flexibel. Dit versterkt de lokale identiteit. Lokale

servicegemeente Dordrecht aan ons geleverd.

kennis, betrokkenheid en inbreng zijn daarbij

In het ruimtelijk-economisch domein werken

essentieel. Wij zullen niet nog meer bevoegdheden

we al wat langer samen aan de ambities van de

overdragen. Ambacht blijft een zelfstandige

Groeiagenda Drechtsteden 2030.

gemeente.

Wij zijn van mening dat deze samenwerking ons
voordelen oplevert. Deze voordelen zijn van
financiële, organisatorische en inhoudelijke
aard. Met elkaar werken we aan de regionaaleconomische schaalsprong van de Drechtsteden
op het gebied van wonen, werken, mobiliteit en
energie. Wij leveren onze eigen bijdrage aan deze
ambities met projecten als Ambachtsezoom,
Waterbusplein, De Volgerlanden en Noordoevers.

Dit gaan wij doen:
• Wij actualiseren de visie op regionale
samenwerking.
• Wij actualiseren de Nota verbonden
partijen.
• Wij blijven een zelfstandige gemeente
met een eigen, krachtige en zelfstandige
organisatie.

Wij blijven participeren en onze bijdrage leveren
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Bezoekadres
Weteringsingel 1
3342 AE Hendrik-Ido-Ambacht
T: 14 078
E: gemeente@h-i-ambacht.nl
F: (078) 77 08 102

Postadres
Postbus 34
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht
www.h-i-ambacht.nl
 @gemeentehia
 www.facebook.com/gemeentehia
 www.youtube.com/gemeentehia
@gemeentehia

Gedrukt op milieuvriendelijk papier

Hendrik-IdoAmbacht

