EINDPRESENTATIE 9 MEI 2019

WAARDMAKERSTEAM
“VAN WIE BEN JIJ D’ER EEN?”

SPEERPUNTEN
Het team heeft diverse onderwerpen en de opgaven met elkaar besproken maar
heeft er niet voor gekozen om over alle onderwerpen een uitgediept standpunt
te formuleren.
De focus is gelegd op een aantal speerpunten die in de gesprekken voortdurend
de meeste aandacht kregen en dus hoog op de agenda geplaatst zijn:
Karakteristieke eigenheid (DNA) visie: beschermen en versterken
Economische vitaliteit visie: wenselijk toekomstbeeld
Maatschappelijke vitaliteit visie: wenselijk toekomstbeeld
Recreatie & Toerisme visie: wenselijk toekomstbeeld
Infrastructuur visie: wenselijk toekomstbeeld

KARAKTERISTIEKE EIGENHEID VAN HET EILAND HW
De HW wordt ervaren als een open ruimte, met vergezichten in de polders,
weidsheid over het water en doorkijkjes.
Rust en (hoorbare) stilte, hectiek en drukte van de stadsregio Rijnmond achter
latend, voelbaar bij Heinenoordtunnel en pont Hekelingen/Nieuw Beijerland.
Landschappelijke kwaliteiten en natuurwaarden visie: beschermen en versterken
• HW = eiland: rondom waterkerende dijken, natte natuur (grienden, riet en
grasgorzen), verscheidenheid in natuurlijke oevers tussen Haringvliet (groot
water) en Oude Maas/Spui/Dordtse Kil (rivierenland)
• merendeel van de kernen ligt (in-)direct aan het water
• grote landbouwpercelen en sloten, natuurgebieden (Korendijkse Slikken,
Tiendgorzen, Oudeland van Strijen), kronkelende kreken,
hoger gelegen oude inpolderingsdijken met dubbele bomenrijen, deltadijken
visie: taluds + wegbermen tbv grotere biodiversiteit niet meer klepelen maar
natuurvriendelijk ecologisch beheer; beheer WSHD en gem HW privatiseren
• compacte en open lintbebouwing tussen kernen
visie: oneigenlijke functies weren en/of saneren
• waardevolle beeldbepalende solitaire bomen, historische panden, dijklinten en
oude dorpsgezichten visie: beschermde status geven

ECONOMISCHE VITALITEIT visie: wenselijk toekomstbeeld
• agrarische sector als grootgebruiker/-eigenaar van het landschap van de HW
visie: agrarische sector moet onderscheidend zijn, innovatief en circulair bijv.
halfproducten binnen de HW bewerken naar eindproduct (zoals Hoeksche
chips); glastuinbouw inperken (ontsiering voor landschappelijke kwaliteit)
visie: fonds inrichten tbv agrarisch-ecologisch natuurbeheer, Europese
subsidies aanboren, POP3 Plattelandsontwikkelingsprogramma (2014-2020)
• bedrijven/ondernemingen
visie: nieuwe bedrijven met frequent en/of zwaar transportcomponent
lokaliseren op een daartoe ingericht bedrijventerrein nabij grote
infrastructuur A29/provinciale wegen en niet “diep” in de polder (hinderlijk
voor dijkbebouwing en kernen, onveilig)
• bestaand bedrijf
visie: bedrijven die qua functie, omvang, verkeersdruk en beeld niet passen
aan een polderweg of in dijklintbebouwing, geen uitbreiding toestaan en
verplaatsing stimuleren/faciliteren

MAATSCHAPPELIJKE VITALITEIT visie: wenselijk toekomstbeeld
• ouderen visie: huisvesting ouder wordende en hulpbehoevende mens in oude
vertrouwde leefomgeving, in eigen kernen , nabij voorzieningen faciliteren.
• Vrijkomend historisch waardevol (agrarisch) vastgoed visie: hergebruiken voor
wonen/“zorg”boerderij = tevens behoud karakteristieke historische panden.
• Jongeren/starters visie: aantrekkelijke woningen en woonomgeving bieden,
ook voor potentiele “terugkeerders”.
• Nieuwe woonlocaties visie: kleinschalig, “acupunctuur” in en aan de kernen,
verweven met de landschappelijke omgeving en structuur.
• buurt- en wijkactiviteit (vereniging) visie: stimuleren en faciliteren.
• DE huiskamer van de HW visie: het gebouw voor elke Hoekschewaarder,
centrum voor bestuur, cultuur, educatie, …. op een centrale plek in de HW
• Wonen zorg & welzijn in onderlinge samenhang aanbieden

RECREATIE & TOERISME visie: wenselijk toekomstbeeld
De Hoeksche Waard is aantrekkelijk om een recreatief bezoek te brengen: de rust en
ruimte van het weidse polderland, de beleving van de bijzondere flora en fauna in
buitendijkse natuurgebieden of rondom de kreken, oever-of waterrecreatie, bezoek
aan historisch cultureel erfgoed en de oude kernen. Maar ook de Hoekschewaarder
zelf moet kunnen recreeren in zijn/haar eigen omgeving en zich daarbij prettig voelen.
Visie: geen attractieparken en grootschalige accommodaties voor
verblijfsrecreatie (vakantieparken en campings) maar op kleine schaal
(“acupunctuur”) particuliere burgerinitiatieven de ruimte geven die passen in de
karakteristiek van de bebouwde of landschappelijke omgeving zoals agritoerisme, kamperen-bij-de-boer, B&B, eco-hutten, tinyhomes
Visie: het netwerk van vrijliggende fiets- en wandelpaden uitbreiden, ontbrekende
schakels toevoegen van bestaande oude structuren zoals de dijken en kreken;
interessante plekken met elkaar verbinden, “laarzenpaden” langs kreken of
akkers, pleisterplaatsen faciliteren
Visie: recreatieve arrangementen met meer vervoer over water ontwikkelen

INFRASTRUCTUUR visie: wenselijk toekomstbeeld
• mobiliteit: een comfortabel, veilig en compleet fietspadennet is nodig om gebruik
van de fiets (steeds meer e-bikes boven de auto) te stimuleren; ook de veiligheid
van dagelijks fietsverkeer schoolgaande jeugd is hier van belang
• visie: vrijliggende fietspaden/-routes tussen de kernen, fast lanes
• toeristisch fietsnetwerk
visie: slow lanes over dijkenstructuur en langs kreken (natuurbeleving)
• wegenstructuur
visie: de N-routes, op peil houden voor diverse soorten weggebruikers; dijken
met lintbebouwing verboden voor zwaar doorgaand vrachtvervoer
• A4 zuid welkom? Moeilijke afweging!
Invloed HW op besluit wel/geen A4 zuid? betrekkelijk gering.
Wel A4: minder files richting metropoolregio ? is de vraag!
Druk op karakteristiek en kwaliteit van de HW neemt toe: bedrijfshuisvesting,
woningbouw nemen open land in beslag.
Geen A4: bereikbaarheid blijft kwetsbaar, afhankelijk van wijze van mobiliteit
2040 (zelfrijdende (deel-)auto’s), nieuwe economie, flexwerk, thuiswerk

