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Zeker in Hendrik-Ido-Ambacht 

 

VOORWOORD 

 

Met veel genoegen biedt VVD Hendrik-Ido-Ambacht u het 

Verkiezingsprogramma Gemeenteraad 2018-2022 aan met als missie:   

 

“Zeker in Hendrik-Ido-Ambacht” 

In dit programma geeft de VVD Hendrik-Ido-Ambacht haar gerichte 

politieke visie voor de nieuwe raadsperiode in Hendrik-Ido-Ambacht 

vanaf 2018 maar ook een doorkijk voor de periode daarna.  

 
De VVD Hendrik-Ido-Ambacht heeft een 5 –tal thema’s waar zij zich de 
komende tijd voor wil inzetten. 

• Een goede en duurzame leefomgeving 

• Ruimte en verkeer  

• Zorg 

• Veiligheid 

• Op de toekomst ingerichte gemeente  
 

 
Wij vragen uw steun om de missie voor Hendrik-Ido-Ambacht uit te 

voeren. 

Kies voor Doen, Zeker in Hendrik-Ido-Ambacht! 

 

 

Jauharina Oelfke – ten Seldam, Oene Doevendans, Aat Ouwerkerk, 
Evaline de Heer, Melle van Dijk, Henk de Goede, Sophiet 
Schellingerhout en Martin van Dijk. 
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Inleiding 

Wij zijn trots op Hendrik-Ido-Ambacht. Een mooi groen dorp waar men 

goed kan wonen, werken en verblijven.  Dit verkiezingsprogramma slaat 

op de komende raadsperiode vanaf 2018 t/m 2022.  

De VVD heeft nagedacht welke belangrijke zaken “Zeker in Ambacht” 

voortdurend politiek van groot belang  zijn voor de gemeente en haar 

inwoners. De gemeente politiek vergt een nauwe band van 

samenwerking om tot goede en zichtbare resultaten te komen.   

De VVD vindt daarom dat samenwerking met rijk, provincie, water-

schappen en de regio noodzakelijk is. Door samen te werken kunnen we 

veel meer bereiken op het gebied van bereikbaarheid, wonen, 

vestigingsklimaat en werkgelegenheid en het veilig en vertrouwd 

opgroeien in Hendrik-Ido-Ambacht. 

De VVD Hendrik-Ido-Ambacht beschikt over goede directe contacten op 

besluitvormend niveau bij rijk en provincie.  

In dit verkiezingsprogramma staat in heldere bewoordingen waar de 

lokale VVD in Hendrik-Ido-Ambacht haar politieke beleid op zal richten. 

De liberale politiek van de VVD  voelt een sterke verantwoordelijkheid 

voor de vele aspecten van deze mooie gemeente en haar inwoners. 

De verschillende hoofdstukken stralen deze visie in heldere taal uit.  De 

VVD Hendrik-Ido-Ambacht zal met regelmaat contact zoeken met haar 

inwoners om de actualiteit te bespreken. 

Met grote betrokkenheid en inzet willen we daarom samenwerken met 

alle partners om dit zelfstandige en prachtige dorp nog beter te maken 

voor iedereen.  

Zeker in Hendrik-Ido-Ambacht! 
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1. Ik wil wonen in Hendrik-Ido-Ambacht in een goede 

leefomgeving  

 
1.1 …Waar je als inwoner de woning kan vinden die het 

best bij je past.  
Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat mensen op 
ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden en dat er altijd en overal 
mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te stromen. Het woningaanbod 
moet meebewegen met de veranderende eisen en wensen. Dat heeft implicaties voor 
het type woning dat moet passen bij ieders financiële mogelijkheden (zoals sociale 
huurwoningen, midden-huurwoningen en koopwoningen) en woningen die zijn 
toegesneden op doelgroepen zoals ouderen, alleenstaanden, gezinnen en starters. 
 

1.2  …Waar straten en stoepen schoon en onderhouden 
zijn.    
We wonen graag in een schone, leefbare wijk. Daar zorgt de gemeente voor en daarbij 

stimuleert de gemeente het schoonhouden van de eigen wijk en buurt. 

 

1.3 …Waar vervoer van A naar B vlot gaat 
We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om 

boodschappen te doen en om familie en vrienden te bezoeken. Zorgen voor een goede 

bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente. Hier valt zowel de goede 

bereikbaarheid  van de A15 en A16 onder als ook goed openbaar vervoer. Het belang 

van de reiziger staat daarbij voorop. Die moet snel, comfortabel en veilig van A naar B 

kunnen reizen. Dat vraagt om betrouwbare en actuele reisinformatie, goede aansluiting 

op fiets, taxi en auto. 
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1.4 ...Waar je gewoon goed kan parkeren 
We willen dat er voldoende parkeerplaatsen zijn. Zowel bij je eigen woning en in de 

wijk als ook bij verenigingen, zorgcentra, scholen en winkels. Gelet op het toegenomen 

autobezit en optredende schaarste in parkeergelegenheid dient, in overleg met de 

bewoners, creatief gezocht te worden naar oplossingen bij parkeerproblemen. De VVD 

Hendrik-Ido-Ambacht is voor strikte handhaving van ingestelde parkeerverboden. 

 

1.5 ...Waar de omgeving verkeersveilig is  
De gemeente neemt bij de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid als 

standaard, vooral in de buurt van scholen en sportclubs.  

 

1.6 ...Waar goede voorzieningen van zelfsprekend zijn 
Sport, cultuur en recreatie zijn bindende elementen in ons dorp. De VVD vindt dat 

goede toegang tot internet een basis voorziening is en pleit ervoor dat glasvezel voor 

alle ondernemers en inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht beschikbaar is. Ook gratis 

WiFi in openbare gebouwen en bij ontmoetingsplekken vinden wij een basis 

voorziening.. 

In onze parken en polders kan je genieten van de natuur en recreatie mogelijkheden. 

 

 

1.7 … Waar aandacht is voor het verdwijnen van aardgas    

Met het rijk, provincies, waterschappen en netbeheerders maken we een plan voor 
verduurzaming van de gebouwde omgeving om te komen tot een aanpak met een 
optimale mix van energiebesparing, duurzame warmte en duurzame opwekking. 

Verduurzaming van de bestaande woningvoorraad begint met vermindering van de 

warmtevraag door isolatie. Het streven is om nieuwe woningen en andere nieuwe 

gebouwen in de regel niet meer via gas verwarmd te laten worden.  

Het zoeken naar innovatie in duurzaam is een continue proces waarbij de gemeente 

faciliterend en stimulerend kan werken. 
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2.  Ik wil leven in Hendrik-Ido-Ambacht  waar ruimte is 

voor eigen initiatief en waar verantwoordelijkheid telt 

 

2.1  …Waar de Schoof en andere winkelcentra ontwikkeld 

worden door eigenaren en ondernemers, met 

omwonenden en voor alle inwoners  
We doen graag onze boodschappen in een winkelcentrum bij ons in de buurt. Waar je 

gemakkelijk komt en verblijft. Bij de ontwikkeling van plannen is samenwerking met 

ondernemers en inwoners met openheid en volledigheid vanzelfsprekend.  

 

 

2.2  …Waar ondernemers ruimte krijgen om naar eigen 

inzichten te ondernemen 
We willen graag genoeg geld verdienen om goed te leven. Dat kan in een bloeiende 

economie. Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren in 

nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Zij weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf 

willen runnen. Dat hoeft de gemeente ze niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte 

te geven, stimuleert de gemeente hen het beste te doen.  
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2.3  …Waar aandacht voor klimaat, circulaire economie, 
milieu en het innovatieve ondernemen centraal staat 
We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, water en zorgvuldig om te 

gaan met het milieu. Dat is van belang voor onze kinderen en kleinkinderen. 

Duurzaamheid biedt ook een kans voor economische ontwikkeling.  

 

2.4 … Waar overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet  

 handhaafbare regels worden geschrapt 
Met de bezem willen we door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet 

handhaafbare regels. Samen met de veiligheidsregio willen wij de vergunningen op nut 

en noodzaak laten beoordelen. Regels die er toe doen moeten strikt gehandhaafd 

worden.  

 
2.5 … Waar samen naar praktische oplossingen wordt  

 gezocht  
Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van 

maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan 

vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van 

zwerfvuil, buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie. De 

VVD Hendrik-Ido-Ambacht juicht deze initiatieven toe.  
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3. Ik wil leven in Hendrik-Ido-Ambacht waar iedereen mee 

kan doen 

3.1 …Waar werken gestimuleerd wordt 
Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de gemeente 

opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de 

wet. Wij ondersteunen mensen in de bijstand bij het vinden van werk, maar er geldt in 

de eerste plaats een inspanningsverplichting van de bijstandsgerechtigde zelf. Door 

zelf actief op zoek te gaan en een baan te vinden kan een langdurige afhankelijkheid 

van een uitkering worden voorkomen. De VVD Hendrik-Ido-Ambacht is blij met de 

vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken. Zij maken de gemeente 

een leukere plek om te wonen. 

 

3.2 …Waar ieder kind zich thuis voelt en het onderwijs en 

de zorg krijgt die het nodig heeft 
Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan 

hebben. Goed onderwijs speelt niet alleen een grote rol in het leven van mensen, 

maar ook de samenleving heeft er belang bij. 

In Hendrik-Ido-Ambacht groeit het aantal jongeren substantieel. Wij willen jongeren 

betrekken bij het gemeentelijk beleid dat ze aangaat.   

Er moet laagdrempelige hulp en ondersteuning beschikbaar zijn, uitgaande van de 

eigen kracht van gezinnen. Als het thuis niet meer gaat, moeten kinderen kunnen 

rekenen op passende zorg. 
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3.3 …Waar goede zorg vanzelfsprekend is 
Zorg gaat iedereen aan. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We 

vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, 

staan professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt. Wij 

willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Het is belangrijk dat de 

gemeente zorg dichter bij mensen aanbiedt. Uitgangspunt is goede zorg voor 

iedereen op de juiste plek op het juiste moment.  

We worden allemaal ouder en dat doen we het liefst in onze eigen omgeving. Mensen 

moeten kunnen vertrouwen op goede zorg thuis en steun voor hun mantelzorgers. 

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Voor velen wordt de druk steeds hoger. 

We maken afspraken met het Rijk over ondersteuning van mantelzorgers, zoals 

respijtzorg en dagopvang, goede communicatie over het aanbod en de al bestaande 

hulp. Wanneer het thuis niet meer gaat, moeten ouderen kunnen rekenen op goede 

zorg in een verpleeghuis. 

 

3.4 …Waar beweging en ontspanning een belangrijk deel 

van het leven is 
Sport is goed voor iedereen. Sport bevordert de gezondheid en brengt plezier, trots 

en saamhorigheid. Het behoud van onze sportvoorzieningen staat voorop. Aan de 

gebruikers (zowel clubs als individueel) van sportvoorzieningen mag een redelijke 

bijdrage worden gevraagd. Niet alleen in geld, maar ook in de vorm van vrijwillige 

arbeid. De VVD Hendrik-Ido-Ambacht vindt dat sport en sportverenigingen 

toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. Bij de inrichting van de 

openbare ruimte dient nadrukkelijk rekening te worden gehouden met het inrichten 

van sport- en spelvoorzieningen. Sportverenigingen, scholen en HI5 werken nauw 

samen om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Sport 

initiatieven en evenementen dienen alle ruimte te krijgen. 

 

 

3.5 ....Waar op alle dagen van de week levendigheid is 
Wij vinden het belangrijk dat iedereen op alle dagen van de week zijn eigen invulling 

aan ontspanning, ontmoeten en beleven kan geven. De samenstelling van de 

bevolking van Hendrik-Ido-Ambacht is divers. Aan die diversiteit moet uiting worden 

gegeven, voor zowel jong als oud.  Faciliteiten als horeca, evenementen en sporten 

geeft levendigheid. Het beleid dient oog te hebben voor de behoeften van alle 

inwoners. 
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3.6 …Waar aandacht is voor cultuur 
Kunst en cultuur verrijkt het individu en verbindt de samenleving. Een goed 

cultuuraanbod, dat grotendeels vanuit privaat wordt gefinancierd, heeft een positief 

effect op de aantrekkingskracht van de gemeente. Cultuur is belangrijk voor 

inwoners, bezoekers en ondernemers. Het versterkt de innovatiekracht en creativiteit. 

Ter versterking van de binding van alle inwoners met Hendrik-Ido-Ambacht 

stimuleren wij evenementen. Het samen brengen van cultuur en evenementen kan 

bijvoorbeeld door het organiseren van een foodfestival. De bibliotheek moet als 

culturele basisvoorziening, als kenniscentrum, dagelijks toegankelijk zijn voor iedere 

inwoner. 

 

3.7 …En waar nieuwkomers mee doen 
In een rechtvaardige samenleving mag jouw afkomst nooit je toekomst bepalen. 

Integratie is daarom van essentieel belang voor zowel mensen zelf als de 

samenleving. Succesvolle integratie vereist zowel het nemen van eigen 

verantwoordelijkheid, als een samenleving die iedereen de kans biedt zijn talenten te 

ontplooien. Meedoen dus. Door de taal te leren, aan het werk te zijn, actief deel te 

nemen aan onze samenleving en de Nederlandse vrijheden en gelijkheden - 

verankerd in onze Grondwet - te respecteren. Er zijn in Hendrik-Ido-Ambacht veel 

nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden en geïntegreerd zijn in onze 

samenleving. Wij zijn daar trots op en verwachten dat ook van anderen. 
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4. Ik wil leven in Hendrik-Ido-Ambacht waar je je veilig voelt  

4.1  …Waar veiligheid voor iedere bewoner belangrijk is en  

 centraal  staat in het beleid 
Veiligheid is één van de kerntaken van de overheid. De overheid heeft een actieve 

rol, waarbij zij zelf actie neemt maar ook anderen aanspreekt op hun 

verantwoordelijkheid. De VVD Hendrik-Ido-Ambacht hecht veel belang aan 

gemeentelijke teams voor toezicht en preventie. De veiligheid staat centraal.  

4.2 …Waar de wijkagent  een belangrijke rol speelt,  

 zichtbaar en aanspreekbaar is  
In de gemeente dient de pakkans op overtreders te worden vergroot met als gevolg 

dat overtredingen afnemen. De wijkagent speelt een belangrijke rol in de veiligheid en 

het veiligheidsgevoel door zichtbaar, aanspreekbaar en benaderbaar te zijn. 

4.3 …Waar burgerparticipatie, sociaal alarm ( nextdoor) en   

 WhatsApp-groepen actief benut worden 
Veiligheid is van ons allemaal. De VVD Hendrik-Ido-Ambacht vindt dat initiatieven die 

veiligheid van (buurt)bewoners vergroten moeten worden ondersteund. 

4.4 …Waar de gemeente bij de ontwikkeling van plannen  

 rekening houdt met de aanrijtijden van politie,  

 brandweer en ambulances 
Waarbij handhaving van de geldende verkeersregels vanzelfsprekend is. 

4.5 …Waar de gemeente snel reageert op meldingen van  

 burgers omtrent onveilige verkeerssituaties  
Waar de gemeente snel reageert op meldingen dat de verkeersveiligheid in het 

geding is gekomen, en om onveilige situaties te voorkomen. 
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4.6  …Waar de gemeente proactief en realistisch is bij de  

 veiligheid van risicogebieden  
Bij onder andere smalle straten in het centrum, bij scholen, gebouwen waar meerdere 

mensen samen komen en bij elkaar kruisende verkeersstromen is de gemeente 

proactief en realistisch bij de plannen van de mogelijke ontwikkelingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Ik wil leven in Hendrik-Ido-Ambacht waar het    

gemeentebestuur er voor mij is 

5.1 …Waar de gemeentelijke afdelingen dienstbaar en  

 modern  zijn  
Een goed functionerend openbaar bestuur weet zich aan te passen aan 

maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Aanpassing aan de digitale 

samenleving is niet alleen noodzakelijk, het biedt ook mogelijkheden voor een betere 

dienstverlening. Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente 

communiceert helder en begrijpelijk. 

5.2 …Waar de overheid open staat voor meedenken en je  

 bij initiatieven niet in de weg zit  

We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die 

van belang zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het 

geven van advies, het delen van specifieke kennis, het wegnemen van overbodige 

regels en het leggen van verbindingen met relevante bedrijven en instanties. Ook is 

het belangrijk dat inwoners in een vroeg stadium betrokken worden bij de 

besluitvorming.  
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5.3  …Waar de gemeente zuinig en verantwoord met 

de   uitgaven omgaat zodat gemeentelijke heffingen zo 

laag mogelijk zijn. 
De VVD is voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. 

Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die 

de gemeente uitgeeft is door hardwerkende inwoners verdiend. Dit geld moet daarom 

zuinig en zinnig worden besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld 

aan wordt uitgegeven. 

5.4 …Waar we samen meer en beter kunnen. 
De VVD vindt dat samenwerking met rijk, provincie, waterschappen en de regio 

noodzakelijk is voor de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht. Door samen te werken in 

de regio kunnen we veel meer bereiken op het gebied van bereikbaarheid, wonen, 

vestigingsklimaat en werkgelegenheid en het veilig en vertrouwd opgroeien in 

Hendrik-Ido-Ambacht.         

            

1. Jauharina Oelfke – ten Seldam  5. Melle van Dijk   

2. Oene Doevendans   6. Henk de Goede 

3. Aat Ouwerkerk     7. Sophiet Schellingerhout  

4. Evaline de Heer     8. Martin van Dijk 

  


