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Op 1 juli hebben wij de accentencarrousel gehouden. Deze avond was een aanvulling op de enquête 

en bood de ruimte om samen met inwoners na te denken over de verschillende accenten. Hieronder 

ziet u de belangrijkste aandachtspunten per accent die deze avond genoemd zijn door inwoners. 

Deze aandachtspunten verwerken we in augustus, samen met de resultaten van de enquête, in de 

nieuwe accenten. De focus is nog steeds hetzelfde: In de accenten gaan we voornamelijk thema's op 

hoofdlijnen beschrijven. Daarnaast hebben de accenten verschillende uitgangspunten en kijken wij of 

een aanvulling past bij de uitgangspunten van dit accent. We verwerken daarom het ene 

aandachtspunt concreter dan het andere. 

 

Accent Dorp in de polder 

 Bij onvoldoende perspectief op een woning is er ook onvoldoende perspectief op 

bestaanszekerheid 

 Bij onvoldoende bestaanszekerheid zijn er risico's met betrekking tot de kernopgave 'Het zijn van 

een samenleving' 

 Benoemen dat de identiteit behouden blijft 

 

Accent Welvarend dorp 

 Risico voor dit accent is de bereikbaarheid 

 Welvarend is verkeerd geïnterpreteerd; welvarend betekent niet per definitie zeer vermogende 

personen 

 Als de focus alleen maar ligt op de bouw van woning voor het hogere segment, gaat het sociale 

karakter van dorp erop achteruit 

 Woningbouw voor het hogere segment heeft prioriteit, maar inwoners profiteren er niet van. 

Deze personen gaan vaak 'elders' winkelen 

 Je kunt niet alleen maar bouwen voor het hogere segment. In verband met vestigingsklimaat van 

bedrijven moet je ook voor lager segment bouwen 

 In dit accent draagt de gemeente niet voor alle mensen zorg, willen we dat wel? 

 

Accent Groeibriljant 

 Aantrekkelijk voor de jeugd houdt ook in dat je meer moet doen voor de jeugd (bijvoorbeeld de 

aanleg van een jeugdhonk). Anders ligt vandalisme op de loer 

 Het niet hebben van voldoende groen heeft serieuze consequenties voor de leefbaarheid en voor 

het welbevinden van inwoners 

 Waarom enerzijds welvarende mensen binnenhalen, waar anderzijds jongeren die welvarend 

gaan worden, vertrekken (doordat openbaar vervoer in Alblasserdam slecht is, gaat men op 

kamers om te studeren. In veel gevallen keren deze jongeren niet meer terug) 

 Openbaar vervoer over water is traag, geen serieuze concurrent 

Jeugd op laten groeien in verstedelijkte omgeving is niet het beste voor de kinderen 

 



Accent Fit & Groen dorp in de polder 

 Bestaande bedrijven verplichten ook aan strengere normen te voldoen 

 Versterken identiteit van een groen dorp in de polder 

 Geen aandacht voor groen bouwen en natuur inclusief bouwen 

 Groen ook laten terugkomen in bijvoorbeeld speeltuinen 

 De combinatie wonen en economie levert spanningen op 

 Aantrekkelijke en groene omgeving biedt ook kansen om te investeren in recreatie (campers, bed 

&breakfast) 

 Meer aandacht voor diversiteit (zowel inwoners als divers groen) 

 Bedrijven naar buiten verplaatsen (net als bij groeibriljant) 

 Vergeet ouderen niet. Dit accent is namelijk voor hun ook aantrekkelijk, dus misschien werkt dit 

vergrijzing wel verder in de hand 

 Soms zitten groen en zonnepanelen elkaar in de weg, bijvoorbeeld op daken. 

 Bij dit accent ook denken aan het aanbieden van opleidingen voor groen onderhoud en 

technische zaken rondom verduurzamen 

 

Accent Bedrijvig dijkdorp 

 Accent is gebaseerd op op een 'maak' economie, terwijl we tegenwoordig meer een kant op gaan 

van een kenniseconomie en dienstensector.  

 Bereikbaarheid via openbaar vervoer, dit maakt het ook voor jongeren interessant om in 

Alblasserdam te blijven 

 Flexibel openbaar vervoer: buiten de spits kleinere busjes et cetera 

 In plaats van hoogbouw, betaalbare woningen benoemen 

 Als je de bereikbaarheid vergroot, heb je minder voorzieningen nodig 

 Aandacht voor toerisme  

 

Algemene opmerkingen 

 Er moeten meer betaalbare woningen gebouwd worden 

 Aandacht voor woningbouw voor arbeidsmigranten 

 Bereikbaarheid door openbaar vervoer moet sterk verbeterd worden 

 Kijken (lokaal en regionaal) naar de fysieke ruimte van bedrijven. Bedrijven met een te groot 

terrein moeten gesaneerd worden, de vrijkomende ruimte benutten voor woningbouw 

 Aandacht moet gaan naar voorzieningen voor de jeugd 

 Het zou wenselijk zijn om de Groene Long een beschermde status te geven 

 Er moet aandacht zijn voor toerisme 

 Zorg dat de verschillende accenten wel consistent zijn: als je in het ene accent bedrijven niet kan 

verplaatsen door wet en regelgeving, kan dat in het andere accent ook niet 


