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Voorwoord verkiezingsprogramma D66 Hendrik-Ido-Ambacht 
   
 

Aan het eind van de zittingsperiode van de Raad maken alle partijen de rekening op en 
schrijven een verkiezingsprogramma voor hun partij. De afgelopen anderhalf jaar heeft zich 
gekenmerkt door onzekerheden in de wereld en zeker ook in Hendrik-Ido-Ambacht. Het 
Coronavirus heeft ieders leven beïnvloed. Wij spreken, evenals velen onder ons, de wens 
uit, dat de rust zal wederkeren en de komende jaren de gezondheid ons niet in de steek laat. 
 
Hendrik-Ido-Ambacht is en blijft een dorp waar het prettig is om te wonen en werken. D66 
wil zich  met veel enthousiasme in blijven zetten om deze status vast te houden. Toch 
moeten we ook zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen van deze prettige  dorpse groene 

omgeving kunnen blijven genieten. 
 
Voor de jeugd zal er gewerkt moeten worden aan een gelegenheid waar zij zich in hun vrije tijd kunnen 
amuseren. Sport en spel moeten gesteund worden zodat  verenigingen kunnen blijven bestaan. Zowel het 
binnen als buitenbad van Zwembad De Louwert moet het hele jaar door 7 dagen per week geopend zijn. 
Scholen moeten een toekomstgericht onderwijs geven, zodat de leerlingen goede aansluiting hebben op het 
vervolgonderwijs. 
 
Eveneens belangrijke onderwerpen in ons programma zijn natuurlijk duurzaamheid, milieu en de 
energiestrategie. Veel inwoners zijn druk bezig hun huizen aan te passen door het isoleren van daken, 
vloeren en muren. Wij zijn van mening dat het rijk een forse financiële bijdrage moet leveren om de door de 
landelijke politiek gestelde doelen, wat duurzaamheid en de energie strategie betreft, te kunnen realiseren. 
D66 heeft zich samen met nog 2 leden van het Fairtrade bestuur ingezet om Hendrik-Ido-Ambacht 
gecertificeerd te krijgen als Fairtrade gemeente. 
 
Dit zijn een aantal aandachtspunten uit ons verkiezingsprogramma 2022-2026. 
Wat onze wensen voor de toekomst zijn, kunt u in het verkiezingsprogramma en op de website 
(www.hendrikidoambacht.d66.nl) lezen. 
 
Wij vragen om uw stem uit te brengen op D66 tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. 
 
U kunt op ons rekenen en vertrouwen. 
 
Marijke Gommans-Dane. 
Lijsttrekker.
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2. SOCIAAL DOMEIN 
 
2.1 Algemeen. 

Sociale Cohesie en Participatie, Volksgezondheid en Zorg, Onderwijs en Cultuur. Een 
veelomvattend pakket aan thema's, waarin onze burgers centraal staan. D66 hecht eraan 
dat alle burgers kunnen meepraten en kunnen meedoen. We focussen op wat onze 
inwoners zélf kunnen. Voor wie daar (nog) niet toe in staat is bieden we ondersteuning 
of hulp. Niemand mag tussen wal en schip vallen. Preventie is leidend, maar waar hulp 

nodig is moet die toegankelijk en laagdrempelig zijn. Corona heeft op allerlei terreinen diepe sporen 
achtergelaten in de samenleving. Vanzelfsprekend hopen wij dat het virus op z'n retour is, verdwijnen zal het 
waarschijnlijk niet. We moeten oog hebben voor de schade die het nalaat én waar we in de toekomst 
rekening mee moeten houden. Preventieve maatregelen, goede voorlichting en regels voor hygiëne, zeker op 
de scholen, blijven noodzakelijk. Maar zeker ook de problemen in de Jeugdzorg zijn zeer zorgwekkend. Het 
feit dat de uitvoering is ondergebracht bij regionale instellingen ontslaat ons als gemeente niet van welke 
verantwoordelijkheid voor inwoners dan ook. Behalve de financiële tekorten zijn met name de lange 
wachtlijsten voor intensieve hulp zeer zorgwekkend. Het aantal gehuisveste statushouders is de afgelopen 
periode toegenomen. Voor hen zijn specifieke voorzieningen en ondersteuning nodig om snel te kunnen 
integreren en participeren in onze samenleving. 
 
 
2.2 Volksgezondheid en Zorg. 

Onze zorg gaat in de eerste plaats uit naar de meest kwetsbaren in onze samenleving. 
Kinderen die het slachtoffer zijn van verwaarlozing, mishandeling en armoede. Ook 
oog hebben voor overgewicht als gevolg van te weinig beweging en slechte voeding. 
Roken, drugs- en alcoholgebruik, wat uiteindelijk kan leiden tot verslavingen.                                                                                                                     
Oog hebben voor ouderen die vereenzamen maar ook slachtoffer kunnen zijn van 

mishandeling, kwetsbaar zijn in hun afhankelijkheid en worden bestolen of beroofd. Mishandeling, schulden, 
verslaving en overgewicht doen zich overigens onder alle generaties voor. Het "leed achter de voordeur" is 
waarschijnlijk (veel) groter dan nu bekend en zou meer opgespoord moeten worden. We willen dat doen in 
samenwerking met onze maatschappelijke partners. Een Gezondheidscentrum Zuidwende-Zuid is een grote 
wens en zou moeten worden gefaciliteerd. Ook het tekort aan huisartsen zal op korte termijn opgelost moeten 
worden. 
 

2.3 Ouderen 

Met de vergrijzing van onze samenleving zijn er nieuwe, maar ook andere uitdagingen 
op ons afgekomen. Met de toename stijgt ook de eenzaamheid en onzekerheid onder 
ouderen. Ouderen willen, of moeten, langer zelfstandig blijven wonen. De 
woonsituatie is daar vaak onvoldoende op ingesteld, er zijn te weinig geschikte 
woningen. Thuiszorg, familie en mantelzorg zijn de afgelopen jaren in toenemende 

mate belast, er dreigen (grote) knelpunten te ontstaan. Er dient in samenhang naar de problematiek te worden 
gekeken maar voor de oplossingen moeten we eerst en vooral luisteren naar wat ouderen zelf willen. 
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2.4 Jongeren 

Jongeren willen, terecht, gehoord en gezien worden. D66 steunt daarom het initiatief 
om een gezamenlijk jongerenplatform op te zetten in de gemeente Hendrik-Ido-
Ambacht en de gemeente Zwijndrecht. Om de meningen en behoeften van diverse 
participatieprojecten te versterken is bundeling van de krachten aan te bevelen. 
Hiervoor zou één aanspreekpunt bij de gemeente beschikbaar moeten komen. 

 
2.5 Onderwijs 

Onderwijs is de basis voor de bestrijding van ongelijkheid en heeft voor D66 hoge 
prioriteit. Het voorzieningenniveau moet op alle scholen gelijk zijn, elk kind verdient 
dezelfde kansen en mogelijkheden. Voor alle scholen moet het mogelijk worden 
gemaakt zich kindcentrum te kunnen noemen. Achterstanden moeten te allen tijde 
worden voorkomen en tijdig worden aangepakt. Idealiter zou elke school moeten 

voorzien in opvang en een gezonde lunch, sport en beweging moeten stimuleren. De school zou ook 
kinderen cultuur, techniek en natuur moeten laten ontdekken. Klassen zouden maximaal 23 leerlingen 
moeten hebben, hiermee moet bij toekomstige bouwplannen rekening worden gehouden. Digitale 
vaardigheden zijn voorwaarde om te kunnen participeren, wat overigens niet leeftijd gebonden is. 
 
2.6 Kunst en Cultuur 

Cultureel Centrum Cascade heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een 
volwassen centrum waar jong en oud terecht kunnen en wat door alle bezoekers zeer 
wordt gewaardeerd. Het centrum heeft verbouwplannen waardoor het nog 
uitnodigender wordt. Het Baxpark zou nog meer een ontmoetingsplaats kunnen zijn. 
Te denken valt aan het realiseren van een muziektent en meer jaarlijks terugkerende 

festivals zoals het foodtruckfestival. D66 ondersteunt initiatieven van KunsThuis en het Historisch 
Genootschap. Aandacht voor kunst en culturele ontwikkeling van kinderen op basisscholen zou bevorderd 
moeten worden door hen in contact te brengen met kunst- en cultuuruitingen (o.a. Muziekonderwijs). 

 
2.7 Sport en recreatie 

Sport en beweging is van het grootste belang voor de gezondheid. Hi5 Ambacht willen 
we zoveel mogelijk betrekken bij deze activiteiten. Sport zou een verplicht vak moeten 
zijn op scholen, wat wordt gegeven door een vakdocent. De mogelijkheden om te 
sporten moeten alle dagen van de week voor iedereen beschikbaar zijn, inclusief het 
nieuwe binnenbad van “De Louwert”.  De  behoefte van sportverenigingen aan meer 
ruimte moet waar mogelijk worden gehonoreerd. Sport bevordert ook de sociale 

cohesie. Het Baxpark is wat ons betreft het centrale sportpark! De behoefte om samen te kunnen komen is 
groot onder jongeren, daarvoor dienen er geschikte plekken te worden aangeboden. Eerder al is aangegeven 
dat jongeren behoefte hebben aan uitgaansmogelijkheden in hun eigen gemeente. D66 vindt dat een terechte 
wens en een belangrijk signaal! Het Noordeinde zou daarvoor de meest aangewezen plek zijn. 
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Wat vinden wij belangrijk: 
 

 Een actieve bemoeienis met Jeugdzorg in de vorm van onderzoek naar de wijze van inzet van middelen 
en de controle op eindresultaten van de hulpverlening aan kinderen en jongeren uit Ambacht; waar nodig 
extra inzet van middelen. Ook Armoedebestrijding en opsporing van verwaarlozing en mishandeling van 
kinderen en jongeren zijn van  groot belang. Laagdrempelige hulp is daarvoor nodig. 

 Bestrijding van overgewicht van kinderen door middel van goede voorlichting, aanbieden van gezonde 
voeding, en het stimuleren van sport, waarvoor indien nodig, financiële ondersteuning wordt geboden. 
Sport is een verplicht vak (door vakdocent) op scholen en schoolzwemmen mag niet verdwijnen! 

 Het terugdringen van de eenzaamheid onder ouderen. Daarnaast samen met maatschappelijke partners 
(zoals de Blije Borgh, Hi5Ambacht en Bloei) realiseren van integraal ouderenbeleid, gericht op 
preventie, veiligheid en zelfredzaamheid. Onderzoek naar mogelijkheden voor passende woonvormen, 
waar mogelijk voorwaarden verbinden aan nieuwe plannen. Voorafgaand wordt onderzoek gedaan naar 
de behoeften van ouderen zelf.         

 Het bestrijden van ongelijkheid, te beginnen op de scholen. Achterstanden moeten worden voorkomen, 
reeds bestaande moeten worden opgespoord en aangepakt.  

 De stem van jongeren moet worden gehoord en vooraf worden betrokken in de besluitvormings-
processen van de gemeenteraad.  

 Het realiseren van uitgaansmogelijkheden voor jongeren en een vaste plaats voor een 
JongerenOntmoetingsPlek (JOP) in de Volgerlanden. 

 Het stimuleren van cultuur- en muziekonderwijs. 
 We willen van het Baxpark een ontmoetingsplaats maken voor jong en oud en daar o.a. meer herhalende 

festivals organiseren. Daarnaast willen we meer cultuur, evenementen en straatfestiviteiten in de wijken.  
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3.   WONEN EN OVERIGE RUIMTELIJKE ZAKEN. 

De uitvoering van het Plan Volgerlanden (Oost) is in de eindfase. Plannen voor 
woningbouw aan de Noordoevers zijn volop in ontwikkeling en moeten voldoen aan 
hetzelfde hoge kwaliteitsniveau. Het woningtekort voor specifieke groepen zoals 
starters en ouderen zal hiermee door het verwachte prijsniveau niet worden opgelost. 
Wellicht zal dit tot enige doorstroming leiden maar ook bestaande woningen zijn 

nog altijd te duur voor starters. Veel meer mogelijkheden zijn vooralsnog niet voorhanden, we zullen op 
zoek moeten naar alternatieven. 

D66 is van mening dat de Schoof een onaantrekkelijk winkelscentrum  is geworden. Het voldoet niet meer 
aan de eisen van deze tijd en moet toekomstbestendig worden (her-)ingericht. Bedrijventerrein Ambachtse 
Zoom is/wordt op duurzame wijze ontwikkeld (Cradle2Cradle principe). D66 vindt dat dit navolging moet 
krijgen op andere nog te ontwikkelen bedrijfslocaties. Onderzocht zou moeten worden of op andere locaties 
nog invloed uitgeoefend kan worden op het soort bedrijven dat zich wil vestigen. M.a.w. of aanvullende 
duurzame voorwaarden opgelegd kunnen worden. Wijken moeten worden ingericht in overeenstemming met 
de soort bewoning en oog voor duurzaamheid. Daarbij moet vanzelf ook rekening worden gehouden met de 
wensen van bewoners. 
 
Wat vinden wij belangrijk: 
 

 D66 wil dat er een serieuze poging wordt ondernomen om aan de randen van Hendrik-Ido-Ambacht 
hoogbouw te realiseren, in elk geval aan de Noordoevers. Alleen op deze manier kan een substantiële 
bijdrage worden geleverd aan een oplossing van het grote woningtekort onder jongeren. Ook “Tiny 
Houses” kunnen daartoe bijdragen.  

 D66 wil onderzoek naar de verbouw mogelijkheden van leegstaande panden om die geschikt te maken 
voor starters en ouderen (bijv. aan de Reeweg). 

 Openbare gebouwen, winkels en openbaar vervoer moeten goed bereikbaar en toegankelijk zijn voor 
inwoners en bezoekers met een beperking. 

 Winkelcentrum de Schoof moet toekomstgericht worden ingericht, aantrekkelijk voor winkelend 
publiek, maar ook voor kinderen. De plannen hiervoor moeten worden gemaakt in samenspraak met alle 
belanghebbenden. 

 D66 blijft inzetten op een hoge kwaliteit en onderhoud van groen in de wijken; in het groen wordt niet 
gebouwd. 

 In de wijken is een evenwichtige verdeling van speelruimtes met speeltoestellen die passen bij de buurt. 
Speeltoestellen worden waar mogelijk hergebruikt op nieuw in te richten locaties. Er komt een project 
wijkwensen met subsidie voor kleine initiatieven. 

 D66 zou de mogelijkheden van een jachthaven willen (laten) onderzoeken. 
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4. KLIMAAT EN DUURZAAMHEID 

De klimaatveranderingen hebben ons allen voor de grote uitdaging gesteld om voor 2050 
de omslag te maken naar een energieneutrale samenleving. Wetten en maatregelen op het 
gebied van milieu en duurzaamheid hebben nu al invloed op ons dagelijks leven, we 
zullen allemaal onze bijdrage daaraan moeten leveren. Ook kleine beetjes helpen! Wij 
willen een duurzaam dorp zijn voor onze (klein-) kinderen. Dat betekent meer groen in 
de wijken en minder uitstoot en vervuiling. Maar ook isolatie van woningen, aansluiting 

op het warmtenet en gebruikmaking van aquathermie. Duurzaamheid moet echter wel betaalbaar zijn voor 
alle inwoners. D66 is van mening dat hiervoor een forse bijdrage nodig is van de (Rijks-) overheid. Daar 
zouden bijv. Enecogelden voor aangewend kunnen worden. 
 
Wat vinden wij belangrijk: 
 

 Stimulering van het gebruik van (duurzaam) openbaar vervoer en de fiets voor woon- werkverkeer. Ook 
van kleine initiatieven bij woningen zoals "tegels eruit en plant erin". 

 Meer aandacht voor het isoleren en verduurzamen van woningen; (Rijks-) subsidies zijn nodig om onze 
inwoners daarbij te helpen en te stimuleren. 

 De plaatsing van zonnepanelen moet zoveel mogelijk worden uitgebreid. Indien dat niet mogelijk is op 
de eigen woning moet naar alternatieven worden gezocht dmv het beschikbaar stellen van (overheids-) 
gebouwen en bedrijfspanden. Op nieuwe (industriële) panden moet een verplichting voor het plaatsen 
van zonnepanelen in de vergunnig worden opgenomen. Bij bestaande panden moet een haalbaarheids-
studie worden gedaan.    

 We willen de randvoorwaarden van de Fairtrade overeenkomst onderhouden en gestand doen om dit 
verkregen predicaat te blijven behouden. 
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5. VERKEER EN VEILIGHEID 

5.1  Verkeer 

De verkeersdrukte is (alhoewel tijdens pieken in de corona besmetting beduidend minder) sterk 
toegenomen. Daarnaast neemt ook de diversiteit aan gebruikers toe (denk aan scooters, 
scootmobielen, maaltijd- en “flits”bezorgers). Dat vraagt om aanvullende maatregelen voor de 
verkeersveiligheid. Allereerst denken wij aan snelheidsbeperkende maatregelen, voor D66 is 
leidend: 30 km, tenzij............   Wij beschouwen de auto als gast in onze gemeente. 

Vrachtverkeer rijdt niet onnodig door ons dorp. Beide voorbeelden zijn ook een principiële keuze in relatie 
tot het milieu. Fietsroutes naar de scholen moeten natuurlijk veilig zijn. Kinderen moeten de verkeersregels 
kennen. Ook moeten er zoveel mogelijk goedverlichte, vrij liggende fietspaden gerealiseerd worden. 

 
5.2 Veiligheid 

Onze bewoners ervaren Hendrik-Ido-Ambacht als een veilige woonomgeving. Toch 
denken wij dat meer aandacht voor wijkpreventieteams, buurtapps en meer zichtbare 
wijkagenten en BOA's het veiligheidsgevoel zullen versterken. Overlast van jeugd leidt op 
sommige plaatsen tot een gevoel van onbehagen. Wijkagenten kunnen dat samen met 
jongerenwerkers proberen te voorkomen en waar nodig ingrijpen. 

 
Wat vinden wij belangrijk: 
 

 Zoveel mogelijk 30 km zones invoeren en die zodanig inrichten met snelheidsremmende maatregelen dat 
handhaving kan plaatsvinden. Wij denken er o.a. aan om de Achterambachtseweg verkeersluw te maken. 
Het plaatsen van matrixborden die snelheden aangeven kan hierbij ondersteunend zijn. 

 Bij reconstructies van bestaande en de aanleg van nieuwe wegen en straten moet de hoogste prioiteit 
worden geven aan vrijliggende, goed verlichte fietspaden. 

 Kinderen van 12 jaar moeten een praktijkexamen afleggen, cq een verkeersdiploma behalen. 
 Voldoende en veilige fietsenstallingen bij alle openbare gebouwen, winkelscentra en haltes van het 

openbaar vervoer zijn nodig. 
 Politie en toezichthouders moeten meer zichtbaar aanwezig zijn op straat. Met de veiligheidscoordinator 

moet worden gekeken naar de plekken en tijdstippen waar(op) het nodig is meer BOA's in te zetten. 
 Goedwerkende openbare verlichting, zeker op donkere plekken 
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6. ECONOMIE EN MOBILITEIT 

 
6.1 Economie 

Wij hechten aan een gezond, groeiend en duurzaam economisch klimaat. (Startende) 
ondernemers met innovatieve, duurzame inzichten en producten willen we ruimte kunnen 
bieden. Een belangrijke voorwaarde voor groei is een goede bereikbaarheid en goed 
openbaar vervoer (weg en water). D66 is voorstander van het zoveel mogelijk 
aanbesteden bij lokale bedrijven. Toenemende bedrijvigheid  biedt meer mogelijkheden 
voor het creëren van stage- en leerplaatsen voor leerlingen van de MBO's en HBO's in de 
omgeving. De gemeente en de Vereniging van Ambachtse Ondernemers (VAO) zouden 

zich hiervoor meer moeten inzetten. Economische groei kan verder worden gestimuleerd door regionale 
samenwerking. Hierbij denken we vooral aan de maritieme sector samen met de zeven andere Drechtsteden 
gemeenten. 
 
6.2  Mobiliteit 

D66 wil de toename van de verkeersdrukte terugdringen en het gebruik van de auto 
ontmoedigen. Het gebruik van de fiets en openbaar vervoer moeten worden gestimuleerd. 
Een goed, aansluitend en duurzaam vervoer met lokale halteplaatsen is daarvoor 
noodzakelijk. Het Waterbusplein maakt daar onderdeel van uit. Wij zijn er echter geen 
voorstander van om nog meer gelden vrij te maken voor de inrichting van het 

Waterbusplein. Wel ondersteunen we Dordrecht in hun acties voor instandhouding van de Intercitydienst en 
het realiseren van een frequente lightrail verbinding. 
  

De afwikkeling van het verkeer naar en van de A15 en A16 kan met de toename van 
activiteiten tot problemen gaan leiden. De Veersedijk, met de Volgerlanden Oost en 
Noordoevers in ontwikkeling, gaat een knelpunt worden. Er moet vroegtijdig een 
oplossing komen wil het verkeer niet volledig vastlopen. De doorstroming in Ambacht 
zelf moet optimaal zijn. Er moet een diepgaand onderzoek worden uitgevoerd door 

verkeersdeskundigen naar mogelijkheden voor een toekomstgerichte aanpak en oplossing van de knelpunten. 
Rijkswaterstaat speelt hierin vanzelfsprekend ook een rol. 
 
Wat vinden wij belangrijk: 
 

 Een goed, duurzaam en aansluitend openbaar vervoer  (weg en water) zowel lokaal als regionaal, wat 
duurzaam wordt aanbesteed. Ook de waterbus! 

 Het stimuleren van ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijven die actief zijn in de maritieme sector. 
 Hoge prioriteit geven aan onderzoek naar en het oplossen van knelpunten in de afwikkeling van de 

verkeersstromen van en naar de A15 en A16. 
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7. BESTUUR  
 
7.1  Participatie op alle niveaus 
 

D66 hecht aan democratisch en transparant bestuur. De gemeenteraad is het hoogste 
orgaan binnen de gemeente. Door de jaren heen is het aantal bevoegdheden van het 
college om snel een besluit te kunnen nemen toegenomen. D66 wil daarom inzicht in 
de delegatie- en mandaatbesluiten om na te gaan of en hoe de balans in de 
besluitvorming anders kan. Welke bevoegdheden laat de gemeenteraad over aan het 

college en welke onderdelen moeten eerst de gemeenteraad passeren. Wellicht is dat aanleiding deze 
besluiten te heroverwegen. 
 
D66 is en blijf voorstander van een zelfstandige, financieel solide gemeente. Wij pleiten voor een bestuur dat 
dicht bij de inwoners staat, dat maximaal benaderbaar en zichtbaar is. Het stimuleren van meedenken, 
meepraten en meedoen van alle Ambachters vormt daarbij de basis. D66 gelooft dat dit belangrijk is voor de 
betrokkenheid van de politiek bij ons dorp en het vertrouwen van de burgers in het lokale bestuur. 
Versterking van de lokale democratie en een transparante, open gemeente vormen belangrijke speerpunten. 
Ook daarom vinden wij dat de communicatie met en naar de inwoners en de gemeenteraad echt tijdig en 
beter zou moeten en vooral in duidelijke en klare taal! 
 
Wat gebeurt er nu echt in de wijken van Hendrik-Ido-Ambacht? We vragen het natuurlijk de wijkwethouder 
(een vertegenwoordiger vanuit de wijk)! Een wijkwethouder is een aanspreekpunt in een wijk. D66 denkt dat 
het aanstellen van een wijkwethouder een laagdrempelige manier kan zijn voor inwoners om zich te uiten 
tegenover de gemeente. Deze wijkwethouders verzamelen alle informatie uit de verschillende wijken. Dat 
kunnen zowel positieve als negatieve uitingen zijn. De wijkwethouder kan de kloof tussen inwoners en 
betuur verkleinen.  
 
D66 gelooft in volksvertegenwoordigers en bestuurders bij wie een open debat en transparante procedures 
vanzelfsprekend zijn. Verbetering kan komen uit het verder ontwikkelen van de wijkgerichte werkwijze. D66 
blijft actief in gesprek, via alle bestaande kanalen, met de wijken over mogelijke wensen en het tonen van 
betrokkenheid. Samenspraak en inspraak van bewoners moet in het begin van alle ontwikkelprocessen (bijv. 
bouw of infrastructurele plannen) plaatsvinden. Inspraak van bewoners moet dan wel echte inspraak zijn en 
er dient ruimte voor tegenspraak te zijn, geen verkapte voorlichtingsbijeenkomst. 
 
Wat vinden wij belangrijk? 
 

 D66 is voorstander van een Raadsprogramma voor de komende periode, in elk geval niet voor een 
volledig dichtgetimmerd coalitie akkoord. Er moet ruimte zijn voor inbreng van de voltallige raad en 
nieuwe initiatieven  

 Onderzoek naar wat raad overgedragen heeft aan college (mandaat- en delegatiebesluiten) en mogelijk 
deze besluiten heroverwegen. 

 Instellen van wijkwethouders, een vertegenwoordiger vanuit de wijk, die een eigen budget krijgt om 
initiatieven vanuit zijn/haar wijk te realiseren 

 Onze raadsfractie is bereikbaar door het instellen van een maandelijks spreekuur via internetconsultatie  
 Een initiatief om te komen tot een gekozen burgemeester 
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7.2.  Drechtsteden en Regio 
 

Met ingang van 1 januari jl. is De Drechtsteden met zijn vele gemeenschappelijke 
regelingen opgehouden te bestaan. Wel blijft de goed functionerende Sociale Dienst 
Drechtsteden bestaan. Hendrik-Ido-Ambacht zal, indien daar aanleiding toe is, andere 
samenwerkingsverbanden moeten blijven zoeken. D66 vindt dat onze gemeente vooral 
vooraan moet staan als het gaat om economische samenwerking met de regiogemeentes 
om meer duurzame werkgelegenheid aan te trekken. De Regiodeal is hier een mooi 
voorbeeld van. 

 
De Veiligheidsregio en de Dienst Gezondheid & Jeugd blijven functioneren op Zuid-Holland Zuid niveau. 
D66 is van mening dat er een beter toezicht op de financiën van deze laatste dienst moet komen. De 
deelnemers van deze gemeenschappelijk regeling lopen te vaak achter de feiten aan.  
Daarnaast dient zeker ook toezicht te worden gehouden op resultaatverantwoording. De situatie in de 
Jeugdzorg is, zachtjes uitgedrukt, zorgelijk. En dat is helaas niet enkel een kwestie van een tekort aan 
middelen. Uitbesteding van taken ontslaat de gemeente niet van de verantwoordelijkheid voor zijn eigen 
inwoners te zorgen.  
 
Wat vinden wij belangrijk? 
 

 Er moet duidelijkheid zijn over het aantal jongeren uit onze gemeente dat voor hulp aangewezen is op de 
Dienst Jeugdzorg; ook informatie over de soort problematiek en met name de wachtlijsten is nodig. 
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8. FINANCIEN 
 
8.1  Algemeen 

Wij vinden het vanzelfsprekend dat we behoedzaam en verantwoord omgaan met de 
financiële huishouding van onze gemeente met een gezonde meerjarenbegroting. We zijn 
zuinig met belastinggeld en vinden het belangrijk dat de gemeente zo transparant 
mogelijk is over inkomsten en uitgaven. De publicaties in De Burg van de "begrotingen 
in één oogopslag" zijn een stap in de goede richting. Het financieel beleid wordt op nut 

en noodzaak beoordeeld en zorgt voor een houdbaar voorzieningenniveau met een beperkte lokale 
lastendruk. Dat is goed voor onze inwoners. 
 
8.2  Lokale lasten 

Houd de lokale lasten en heffingen zo laag mogelijk voor al onze inwoners en 
ondernemers. Het, waar noodzakelijk, beperkt verhogen van lokale lasten is voor ons het 
leidend uitgangspunt, maar niet het enige criterium bij het opstellen en beoordelen van 
onze begroting. Derhalve kijkt D66 ieder jaar kritisch hoe de lokale lasten zich 
ontwikkelen in relatie tot de uitgaven en laten de OZB-lasten in principe niet meer stijgen 

dan het inflatiepercentage. 
 
Wat vinden wij belangrijk? 
 

 Wij vinden dat we het bestaande structurele begrotingsevenwicht in stand moeten houden 
 Subsidies zijn wat D66 betreft altijd tijdelijk en worden periodiek (her)overwogen 
 Enecogelden moeten ten goede komen aan de burgers 
 Om de controlerende rol van de gemeenteraad naar behoren uit te voeren is het noodzakelijk dat de 

gemeentefinanciën transparant zijn 
 Wij vinden dat de hondenbelasting moet worden afgeschaft 
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Links naar relevante websites 
 
 
D66 Hendrik-Ido-Ambacht: https://hendrikidoambacht.d66.nl/ 
Gemeentepagina: https://www.h-i-ambacht.nl/ 
De Volgerlanden: https://devolgerlanden.nl/ 
Sociaal Wijkteam: https://www.sociaalwijkteamambacht.nl/ 
Buurtpreventie: https://www.buurtpreventiehiambacht.nl/ 
Verkeersregelaars: https://www.verkeersregelaarhia.nl/ 
Zwembad : https://www.zwembaddelouwert.nl/ 
Muziekschool: http://www.ambachtsemuziekschool.nl/ 
Bibliotheek: https://www.debibliotheekaanzet.nl/klantenservice/openingstijden/bibliotheek-hendrik-
ido-ambacht.html 
Stichting Cascade: http://www.stichting-cascade.nl/ 
De Drechtsteden: https://www.drechtsteden.nl/ 
De Drechtraad: https://www.drechtsteden.nl/drechtraad 
Sociale Dienst Drechtsteden: https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/ 
Dienst Gezondheid & Jeugd: https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/ 
Drechtwerk: https://www.drechtwerk.nl/ 
Drechtstedens durzaam: https://www.drechtsteden.nl/duurzaamheid 
Regionale Ontwikkelings Maatschappij Drechtsteden: https://www.rom-d.nl/ 
KunsThuis: http://www.hetkunsthuis-hia.nl/ 
Hi5Ambacht: http://www.hi5ambacht.nl/ 
Ambachtse bedrijven: http://www.ambachtsebedrijven.nl/ 
Vereniging Ambachtse ondernemers: https://www.vaonet.nl/ 
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: https://www.zhzveilig.nl/ 
DEAL!: https://www.dealdrechtcities.nl/ 
Fairtrade HIA: https://fairtradegemeenten.nl/gemeente/hendrik-ido-ambacht/ 
De Blije Borgh: https://deblijeborgh.nl/ 
Bloei: https://www.bloeicursussen.nl/ 
De Blije Borgh vrijwilligers: https://debbv.nl/ 
Yulius: https://www.yulius.nl/locatie/hendrik-ido-ambacht/ 
Eleos begeleid wonen: https://www.eleos.nl/locaties/de-sandeling/ 
Indigo: https://www.indigo.nl/locaties/indigo-in-hendrik-ido-ambacht/volgerlanden/ 
Woningcorporatie Rhiant: https://www.rhiant.nl/ 
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#1. Marijke Gommans-Dane is door de leden van D66 unaniem verkozen tot lijstrekker voor de GR2022. Marijke 
is de huidige nestor van de raad en heeft een uitgebreide kennis van het politieke speelveld in de Ambachtse 
politiek. Haar specialisme is volksgezondheid, sport, recreatie, sociaal beleid, jeugd en jongeren,  communicatie 
en cultuur. Tevens is zij als bestuurslid actief met het certificeren van HIA tot Fairtrade gemeente  

#2. Marcel de Groot is onderhand ook al geen onbekende meer in de lokale politiek, na burrgerraadslid geweest te 
zijn in de periode 2010-2014, raadslid in de periode 2014-2018 en afgelopen periode wederom burgerraadslid. In 
zijn werkzame leven is Marcel IT manager bij Shell en vice voorzitter van de Raad van Toezicht van de Blije 
Borgh. Zijn specialisme is ICT, Ruimtelijke zaken en Communicatie en bestuur  

#3. Hans Neijman was afgelopen Raadsperiode namens onze partij lid van de Gemeenteraad  
van 2014-2018 was hij Burgerraadslid voor D66. Hans is ook lid van de Rekenkamercommissie.  
Hans is binnen zijn dagelijks werk (Rijksbelastingdienst) en binnen D66 actief in de LHBTI netwerken. Zijn 
vakspecialismen zijn financien en economie. 
 
#4. Sema Ozkan is een nieuwkomer binnen de Ambachse politiek en op onze lijst en woont al sinds 1970 in ons 
prachtige dorp. Sema is al 15 jaar werkzaam in het sociaal domein en brengt derhalve een grote hoeveelheid 
actuele kennis uit dit domein met zich mee. Sema wil graag met deze kennis een actieve bijdrage leveren aan de 
Ambachtse samenleving. Haar specialismen zijn Sociaal domein, jongeren, wonen en inclusiviteit. 

 
#5. Ed Lips is ook een bekende uit de Ambachtse politiek. Hij was raadslid in de periode van 1990-1998 en 
burgerraadslid van 1998-2006. Daarnaast is hij op de achtergrond altijd actief gebleven als het financiële brein van 
de fractie. Ed streeft ernaar dat onze gemeente een moderne en klantvriendelijke is met een eigentijdse raad. 
 

 
#6. Daphne Scheurwater is een geboren en getogen Ambachtse. Daphne is al een paar jaar op de achtergrond 
betrokken bij de fractie. Momenteel is Daphne Assistent Accountant op een accountantskantoor in Rotterdam. 
Daphne wil zich graag hard maken voor een goede Ambachtse infrastructuur, de jeugd (mentaal en fysiek) en 
woningbouw. Daphne haar specialisme is jeugd. 
 
#7. Margreet van Herpen draait ok al enige jaren op de achtergrond mee binnen de fractie. Margreet is heel actief 
in het vrijwilligerswerk. Dit bijvoorbeeld bij de Zonnebloem zowel als de Blije Borgh vrijwilligers. Ze levert 
graag haar bijdrage aan de ouderenzorg, dit heeft veel aandacht nodig, en jongeren die een goede eigen plek in 
ons dorp verdienen.  

 
#8. Helmie Ottenheijm woont sinds 1988 in Hendrik-Ido-Ambacht. Enige tijd geleden is zij lid van D66 
geworden en sindsdien ook actief in de lokale partij. Haar werkzame leven heeft zij grotendeels doorgebracht als 
leidinggevende bij diverse sociale diensten. Vanuit die achtergrond is zij sterk betrokken op participatie van en 
gelijke kansen voor alle burgers. Jeugdzorg heeft haar warme belangstelling. Ook een groene, veilige en schone 
leefomgeving vindt zij belangrijk. Hier zet zij zich graag voor in! 

 
#9. Dicky Mol is zeker geen onbekende binnen de Ambachtse gemeenschap (ondernemers en kunst/cultuur). 
Dicky is op de achtergrond ook al enige jaren acief betrokken bij de fractie en is van plan dat de komende periode 
ook te blijven doen. Haar aandacht richt zich vooral op Ondernemerschap, kunst en cultuur en jongeren. 
 
 
#10. Mijn naam is Frank Verbrugge, 31 jaar en al sinds mijn studententijd actief voor D66. De afgelopen vier jaar 
heb ik als burgerraadslid met veel interesse en plezier mogen proeven van de lokale politiek in Hendrik-Ido-
Ambacht. De huidige combinatie van een drukke baan en een jong gezin maakt dat ik er nu voor heb gekozen om 
voor de komende raadsperiode niet op een verkiesbare plek te komen. Vanzelfsprekend blijf ik D66 volgen en zal 
ik aan de toekomstige fractie gevraagd en soms ongevraagd een jong geluid laten horen. 

 


