
Bijlage 4. Inhoudelijke beschrijving accent Fit en groen dorp in de polder 

In het raadsvoorstel over de definitieve accentkeuze is geen beschrijving van het te kiezen accent 

opgenomen. In het voorstel wordt weliswaar verwezen naar het document "De eerste stap", maar 

dat maakt het huidige raadsvoorstel niet zelfstandig leesbaar. Om die reden is hieronder de 

beschrijving van het accent Fit en groen dorp in de polder hieronder weergegeven. Voor de 

volledigheid is zowel de beschrijving uit de Eerste stap opgenomen, als de beschrijving die op de 

website heeft gestaan. Voor de uit te voeren participatietrajecten is van elk accent een beschrijving 

gemaakt in begrijpelijke taal. 

Beschrijving uit de eerste stap 

Fit en groen dorp in de polder 
In dit accent wordt vooral ingezet op de kernopgaven: circulariteit, klimaatadaptatie, 

klimaatmitigatie, ondersteuning en werkgelegenheid. Het milieu en duurzaamheid spelen een grote 

rol en er wordt flink ingezet op klimaatadaptatie, klimaatmitigatie, circulariteit en vergroening.  

Op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling blijven we binnen de bestaande contouren. De 

buitenruimte wordt flink vergroend. Daar waar verharding aanwezig is wordt gekeken naar 

waterdoorlatende alternatieven. Bij het vergroenen van de buitenruimte wordt gelet op de 

biodiversiteit. Aanplanting zal voornamelijk gebeuren met inheemse soorten en monoculturen 

worden vermeden. Natuurlijk zijn bedrijven welkom in Alblasserdam. Wij verlangen van deze 

bedrijven wel dat zij hetzelfde over het milieu denken als wij. Wij proberen dit ook af te dwingen 

door hierover regels op te nemen in het Omgevingsplan. We zetten niet in op ontsluiting via 

infrastructuur, wel op vervoersmanagement.  

In dit profiel wordt goed invulling gegeven aan de nationale en provinciale omgevingsvisie. Ook de 

regionale afspraak op het gebied van energietransitie wordt nagekomen. Er lijkt een conflict te 

ontstaan met de afspraken uit de groeiagenda. 

Volgens de verschillende strategisch adviseurs van de gemeente Alblasserdam kent dit accent de 

volgende voor- en nadelen: 

 

Voordelen  Nadelen 

- kwaliteit in brede zin wordt verhoogd.  - Sluit niet goed aan bij opgave vanuit wonen.  

- Leefbaarheid neemt toe.  
- Inzetten op een groene leefomgeving is ruimte 

intensief. 

- Een groene en leefbare omgeving bevordert 
de mogelijkheden voor bewoners om 
gezonder te leven (meer bewegen/sporten) 

 - Kosten gaan voor de baten uit. 

- Grote mate van toekomstbestendigheid.   
- Het terugbrengen van enig ecosysteem bij een aanleg 

van groen duurt decennia en gaat ten koste van 
woningen en economie. 

- Een groene/gezonde leefomgeving helpt in 
het aantrekken van jonge gezinnen 

 
- Beperkt investeren op infrastructuur kan leiden tot 

onveilige situaties bij calamiteiten in geval dat acute 
noodhulp vereist is. 

- Genereert veel werkgelegenheid zonder dat 
bedrijfslocaties nodig zullen zijn. 

  

- Hoge mate innovatief.   

- De laatste groeninrichting zal misschien op 
waarde worden geschat en gespaard. 

  



- Er zou bij (nieuw)bouwplannen een 
verplichting kunnen worden opgenomen 
om een minimumhoeveel groen in te 
richten en te behouden.  

  

- Geen hittestress, geen wateroverlast   

- Groen is goed voor ons mentaal welzijn en 
draagt bij aan gezondheidsbevordering. 

  

- Door zelfvoorzienend te zijn in elektriciteit 
en warmte, zijn we minder afhankelijk van 
anderen 

  

 

Kernopgaven      

Bereikbaarheid      

Bestaanszekerheid inwoners      

Circulariteit      

Gezondheid      

Klimaatadaptatie      

Klimaatmitigatie      

Ondersteuning      

Werkgelegenheid      

Woningbouw      

Zijn van samenleving      

      
Groeiagenda      

Goed wonen      

Goed werken      

Goede bereikbaarheid      

      
Regionale visie sociaal domein      

Bestaanszekerheid versterken      

Ontwikkelen naar werk      

Zorgen voor ondersteuning      

 

 

Beschrijving op participatie website (praatmee.alblasserdam.nl) 

In het 'fitte en groene dorp in de polder' zijn het milieu en duurzaamheid erg belangrijk. We zetten 

flink in op vergroening en het opwekken en besparen van energie.  

Deze ontwikkelingen moeten elkaar niet tegenwerken. Vergroening, hergebruik, warmtepompen, 

een warmtenet en het omgaan met extreem weer krijgen veel aandacht. Hierbij kijken we naar 

bestaande maar ook nieuwe oplossingen. 

 

We maken de buitenruimte groener door tegels en asfalt zoveel mogelijk te vervangen door 

waterdoorlatende materialen. Ook zorgen we dat veel verschillende soorten planten en dieren goede 

leefomstandigheden vinden in ons dorp. We planten alleen inheemse soorten aan. Daarnaast leggen 

we meer wandel- en fietspaden en natuurlijke speelplaatsen aan om van het groen te genieten. Om 

gezondheid nog verder te bevorderen zorgen we voor voldoende ruimte om te sporten.  



Woningbouw en bedrijvigheid zijn minder belangrijk. Natuurlijk zijn bedrijven welkom in 

Alblasserdam maar wij verlangen van deze bedrijven dat zij hetzelfde over het milieu denken als wij. 

Woningbouw gebeurt duurzaam en met een belangrijke rol voor de natuur. Waar mogelijk 

veranderen we bedrijventerreinen in gebieden met woningen of maken we zones met bedrijven én 

huizen. 

 

We leggen geen nieuwe wegen aan, maar stimuleren de fiets, het openbaar vervoer, laadpalen en 

deelauto's/ deelscooters. Een fit en groen dorp in de polder heeft als doel: aanpassen aan de 

klimaatverandering, de klimaatverandering tegengaan, het opnieuw gebruiken van grondstoffen en 

gezondheid. 


