De dorpen zijn het thuis van vele Hoeksche
Waarders. Het gevoel van thuis heeft te maken met
herkenbaarheid en identiteit. De dorpen en het
landschap vertellen ons een verhaal van de
ontstaansgeschiedenis en het gebruik door de jaren
heen. De Hoeksche Waard heeft haar eigen karakter
dat het waard is om gekoesterd te worden.
Daarom willen we dat nieuwe ontwikkelingen en
ingrepen in het landschap of in de dorpen met
liefde en zorg voor de plek worden uitgevoerd.
Iedere bewoner voegt weer een stukje verhaal aan
de Hoeksche Waard toe en zo vormt zich een
doorgaande verhaallijn van het verleden naar de
toekomst. Als Hoeksche Waard staan we voor het
behoud van het karakter en ontwikkelen we met
zorg voor de behoeftes en wensen van onze eigen
tijd. Op die manier voegen wij ook ons verhaal toe
aan het Hoeksche Landschap en haar dorpen.
Het agrarische Hoeksche landschap van rust en
ruimte
Een belangrijke drager van de Hoeksche Waard is de
agrarische sector. De agrarische sector biedt mooie
meekoppelkansen voor de opgaven op het gebied
van energietransitie en klimaatadaptatie. Dit biedt
agrarisch ondernemers mogelijkheden om nieuwe
verdienmodellen te ontwikkelen. Zo maken van de
nood een deugd, wat bijdraagt aan het
maatschappelijk commitment voor verduurzaming
van de regio Hoeksche Waard.
Wij zijn van mening dat we de bestaande kwaliteiten
moeten behouden en zelfs meer moeten
vermarkten! Dit bereiken we door met respect voor
de huidige kwaliteiten gebiedsmarketing op te
zetten. Er liggen in de regio veel mogelijkheden om
recreatieve en toeristische voorzieningen te
ontwikkelen. Het draagt bij aan de leefbaarheid en
aantrekkelijkheid van de regio.

Hoeksche Waard, gebied door en voor inwoners
De Hoeksche Waard is met mensenhanden gemaakt
om er plezierig te wonen, te recreëren of te
ondernemen. Het verhaal van de Hoeksche Waard
bestaat uit het landschappelijke verhaal maar zeker
ook uit het verhaal van haar mensen. De mensen
staan in het landschap eigenlijk centraal. De
Hoeksche Waard is een inclusieve samenleving,
waarin iedereen tot zijn recht komt: ieders talenten
worden gezien en benut. We nodigen iedereen uit
daaraan actief bij te dragen. We helpen inwoners die
dat nodig hebben en staan dichtbij hen. Niemand
valt tussen wal en schip. Samen creëren we
meerwaarde! Uitgangspunten hierbij zijn:
 Kinderen groeien veilig, kansrijk en gezond op.
 Inwoners doen in een aantrekkelijke leefomgeving
naar vermogen mee met werk en vrije tijd.
 Inwoners voelen zich gezond en zijn weerbaar en
veerkrachtig.
 De kwaliteit en aantrekkelijkheid van de woon- en
leefomgeving behouden en verder ontwikkelen;
 Voldoende aandacht voor recreatie, sport en
toerisme
en
het
verduurzamen
van
sportaccommodaties;
 Aandacht voor vitaliteit, identiteit en diversiteit;
 Bereikbaarheid van alle voorzieningen in alle
kernen ontwikkelen
 Men moet zich thuis voelen in de Hoeksche Waard.
Hoeksche Waard, vol karakteristieke dorpen
De Hoeksche Waard kent vele dorpen en
buurtschappen. Elk dorp wordt gekenmerkt door
eigenheid. Alle inwoners voelen zich thuis in de
Hoeksche Waard maar ook in het dorp waar zij
wonen.

Wij streven er naar om het verhaal van het
landschap en het verhaal van de inwoners door de
tijd heen met elkaar koppelen. Wat is bijvoorbeeld
het verhaal van de korenmolen in het dorp? Of de
éne overgebleven boerderij midden in het dorp?
De Hoeksche Waard haar verhaal wordt deels
ingevuld door de iconen in het landschap of in de
dorpen;
kerken,
molens,
watertorens
en
boerderijen. Door met zorg om te gaan met het
verhaal kunnen we de opgaven zo goed mogelijk
inpassen en zo nieuwe geschiedenislagen
toevoegen. We kunnen zelfs opgaven benutten om
de kwaliteiten van de dorpen en historische
landschap te benadrukken en versterken. De
eigenheid en cultuur van de dorpen respecteren wij
en nieuwe ontwikkelingen moeten passend zijn
binnen de individuele dorpen. Tegelijkertijd willen
we zorgen dat het in elk dorp of buurtschap prettig
wonen is en dat elk dorp een basis heeft als het gaat
om voorzieningen als een supermarkt, bibliotheek
of dorpshuis.
Het is wel noodzakelijk om het verhaal van de
Hoeksche Waard beter in beeld te brengen door het
opstellen van bijvoorbeeld een landschapsbiografie.
Hoeksche Waard, onze veilige thuishaven
We koesteren de Hoeksche Waard als onze
thuishaven. Belangrijk uitgangspunt is dat de
Hoeksche Waard veilig is en blijft en dat de
kwaliteiten van de Hoeksche Waard beschermd
blijven door te ontwikkelen. Dit betekent dat de
Hoeksche Waard op actuele zaken moet inspelen als
klimaat, milieu, biodiversiteit en duurzaamheid.

Wij spelen hierop in door bestaande kwaliteiten in
het landschap in te zetten of soms zelfs te
verbeteren en koppelkansen te benutten in de
ruimte. Dit passen we praktisch in zoals we dat in de
Hoeksche Waard gewend zijn, we staan immers met
beide benen op de grond!
Een veilig woon- en leefmilieu staan hoog in het
vaandel. De Hoeksche Waard wil zich ontwikkelen
en bij alle ontwikkelingen hebben wij oog voor
schone lucht en schoon vervoer. De woon- en
leefomgeving richten we in met voldoende ruimte
voor water, met oog voor het tegengaan van
hittestress en droogte.
Om een prettig woon- en leefmilieu te behouden in
de toekomst is het noodzakelijk om op een
duurzame wijze om te gaan met ons eiland.
Pluspunt hierbij is dat de Hoeksche Waard ook een
gezonder leefgebied zal worden. Ook blijft hier het
uitgangspunt om opgaven te integreren in het
bestaande landschap met behoud van haar
kwaliteiten. Op innovatieve manieren geven we
invulling aan deze opgave.
Daarnaast zien wij toe op het ontwikkelen van een
passende
infrastructuur
waarbij
kwetsbare
gebieden worden ontlast, zoals historische dijken.
Tegelijkertijd zorgen we voor een passende
infrastructuur voor de bereikbaarheid van alle
dorpen en de toegang tot de Hoeksche Waard
optimaliseert.
Natuurlijk Hoeksche Waard
Op kwetsbare natuurgebieden en stiltegebieden
zijn we extra zuinig, we hebben oog voor de flora en
fauna in de Hoeksche Waard. Ook als het om
klimaatopgaven gaat hebben we oog voor de
biodiversiteit en natuur van het eiland. Dit laten we
mee liften en laten we niet versnipperen.
Bij het bouwen van nieuwe woonwijken streven we
na om natuur-inclusief te bouwen.

Omgevingsvisie
Hoeksche Waard
Ontdek ons thuis en ontwikkel het samen verder!

