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DE HOEKSCHE STIP
Jouw keuzes in jouw Hoeksche Waard
Wonen, werken, leven, ontwikkelen en recreëren doe je in de Hoeksche Waard. De VVD gaat aan de slag om
de Hoeksche Waard dynamischer, levendiger en beter bereikbaar te maken met behoud van de
kernkwaliteiten. We bewaren het goede en creëren nieuwe tradities. Een moderne, gastvrije, innovatieve en
ruimdenkende Hoeksche Waard, waar je zelf jouw keuzes kunt maken voor jouw toekomst. Je voelt je thuis in
de Hoeksche Waard!
Hoe de VVD de stip aan de horizon voor de Hoeksche Waard ziet, lees je hieronder. De VVD wil dit de
komende jaren graag samen met jou verder vormgeven.
De Hoeksche Waard is het gebied waar je vanuit de stedelijke drukte de ruimte en het groen/blauw vindt om te wonen, werken of
recreëren. Recreëren op, in en aan het water het kan in de Hoeksche Waard. Zeven dagen per week kan je ervoor kiezen om overal te
winkelen. De toeristische en recreatieve voorzieningen zijn op een hoog niveau door goede samenwerking tussen de gemeente en
ondernemers.
Het mooie open landschap is behouden gebleven door goed geplande woningbouw aansluitend aan de bestaande dorpen en op
inbreilocaties eventueel met beperkte hoogbouw in de grotere dorpen. Er zijn voldoende woningen. Je bepaalt zelf hoe en waar je
woont, je leven lang. Als jong gezin of starter kan je jezelf vestigen of blijven in de Hoeksche Waard, omdat je er veilig en goed kunt
wonen. Er is voldoende aanbod aan onderwijs (basis-middelbaar-beroeps), winkels, horeca, vrijetijdsbesteding, evenementen en werk.
In de Hoeksche Waard kan je volop bewegen en sporten in goede accommodaties. Er zijn kleinschalige cultuurvoorzieningen en voor
grootschalige cultuur en theaters kun je op een steenworp afstand terecht in de grotere buurgemeenten. Je kan bovendien nog steeds
blijven genieten van de lokale evenementen en traditionele activiteiten, die onlosmakelijk met de Hoeksche Waard en haar dorpen zijn
verbonden.

DE HOEKSCHE STIP
Je kan erop rekenen dat zorginstellingen vraaggericht en niet aanbodgericht werken. Als mantelzorger of vrijwilliger word je
ondersteund. Als je ouder wordt kies je zelf of je thuis blijft wonen of gebruik maakt van de voorzieningen die de gemeente je biedt.
De zorg die de gemeente biedt is gebaseerd op jouw behoefte en keuzes en altijd ondersteunend aan jouw eigen mogelijkheden.

Er is volop werk in de Hoeksche Waard. De Hoeksche Waard werkt op het gebied van economie nauw samen met partners in de regio.
Door een actief vestigingsbeleid, het wegnemen van belemmeringen en de unieke ligging van Hoeksche Waard tussen twee grote
havensteden, weten ondernemers de weg naar Hoeksche Waard te vinden. Als ondernemer heb je volop ruimte om te innoveren en te
experimenteren. Innovatieve, moderne bedrijven uit de sectoren duurzaamheid, hightech en kennis weten de Hoeksche Waard te
vinden. Dit geldt ook voor de landbouwsector.

Je woont in een gemeente die realistisch omgaat met klimaat- en duurzaamheidsvraagstukken en waar draagvlak voor is. Je wordt
hierbij uiteraard bij betrokken. De Hoeksche Waard voldoet aan de klimaatdoelstellingen op een inpasbare en betaalbare manier. Niet
meer en niet minder. Aardwarmte, zonne-energie en andere alternatieven voorzien zoveel mogelijk in de energiebehoefte.
Zonnepanelen staan zoveel mogelijk op daken en “snippergrond” en niet op goede landbouwgrond.

Je kan de Hoeksche Waard goed bereiken, omdat de A4-Zuid is aangelegd en de verbindingen met de sneltram en treinstation
Barendrecht bestaan vanuit het busstation en Oud-Beijerland. Aan zowel de noord- als zuidrand van ons eiland vind je bij A29 een
goed bereikbaar transferium met parkeergelegenheid. Ook is de Hoeksche Waard opgenomen in het waterbusnetwerk. De N217 is
opgewaardeerd en de doorstroom is verbeterd. Door goede en veilige wegen, snelfietspaden en openbaar vervoer kom je ook in de
Hoeksche Waard snel op je bestemming.
Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw keuzes en jouw leven in de Hoeksche Waard. De gemeente maakt dit mogelijk en helpt je als
het nodig is. De gemeente is van en voor jou. De dienstverlening is modern en efficiënt, want je woont ook in een gemeente die de
lasten voor jou zo laag mogelijk houdt.

