
Presentatie Waardmakersteam Regionaal 

 
Onze regio is een bijzonder gebied 

Dit is een gebied waar rivieren samen komen – de kracht van het water wordt 

gebundeld - en samen de verbinding naar de zee vormen. Een levensader die Oost 

en West aan elkaar verbindt. Of anders gezegd: In deze delta worden steden, dorpen 

en natuur aan elkaar verbonden. Van Gorinchem naar de Biesbosch, van de 

Biesbosch naar de havens van Dordrecht en van Dordrecht, via de Haringvliet 

naar de zee. 

 

Langs de rivier zijn eilanden ontstaan 

Door de eeuwen heen hebben we elkaar gevonden in hoe we met het water leven: 

Van het open houden van de verbinding, het voorkomen van natte voeten of het 

bouwen en verbouwen op het land. Het is bepalend voor onze fysieke en culturele 

landschap. De eilanden ontlenen hun kwaliteit aan het feit dat ze aan het water 

liggen en de specifieke kwaliteiten die vanuit die ligging bij het water horen. Dit 

bijzondere landschap van water en land is bepalend voor hoe we met elkaar leven, 

wonen en werken. Zo is de Hoeksche Waard vanuit de stedelijke agglomeratie vaak 

de toegang tot de Delta. Hierdoor is een goede verbinding met het stedelijke gebied 

potentieel aanwezig. En geeft bijvoorbeeld Goeree Overflakkee toegang tot de open 

verbinding naar de zee.  

 

De opgaven van de eilanden zijn voor een groot deel vergelijkbaar met elkaar  

De opgaven waar Hoeksche Waard en haar buureilanden mee te maken hebben, 

zijn voor een groot deel vergelijkbaar met elkaar: 

 wel of niet bouwen en waar?  



 hoe werken we aan de kwaliteit van leven in de dorpen en het behoud 

hiervan? 

 hoe houden we de dorpen vitaal?  

 hoe kunnen we onze kwaliteiten duurzaam “te gelde” maken? 

 hoe blijven we duurzaam en vindingrijk vernieuwen en innoveren?  

 hoe gaan we om met energie? Met de productie van het land, duurzame 

landbouw? 

 hoe ontwikkelen we vanuit ons landschap een visie op hoe de dorpen zich 

ontwikkelen?  

 wat zijn de dingen die ons als samenleving binden? 

 

Deze ontwikkeling vraagt naast visie ook om massa  

Voor innovatie en vernieuwing is het belangrijk dat we vindingrijk zijn en slim 

arrangeren. Hierin kunnen we samenwerken. Kortom de krachten bundelen.  

 

We zoeken ook verbinding met de stedelijke regio’s 

We zoeken verbinding met de stedelijke regio’s: 

 Van west naar oost met Dordrecht: hier kunnen we vindingrijk gebruik 

maken van de verbinding via het water.  

 Naar het noorden: de verbinding met Rotterdam 

 Naar het zuiden: de verbinding met Antwerpen 

 

We zetten de regio op de kaart 

In de regio bepalen we samen: 

 Onze visie en ambitie 

 Waar we elkaar versterken door de krachten te bundelen en slim samen te 

werken 

 Waar we concurrenten van elkaar zijn? 

 We vinden elkaar in de inhoud van de opgave en de wederkerigheid in het 

resultaat. 

 

Onze gezamenlijke thema’s  

Onze gezamenlijke thema’s zijn: 

 Sociaal: leefbaarheid & gezondheid 

 Duurzaamheid: energie, recreatie & toerisme 

 Ruimte: bereikbaarheid 

 Economie & landbouw 

 Wonen & Vitaliteit 

 


