
U bent van harte welkom op de slotbijeenkomst van de Hoeksche 
Waardenmakerij!

In 2013 startte de SOHW met de pilot ‘Hoeksche Waardenmakerij’. Deze pilot 
gaat over de toekomst van de zuidrand van de Hoeksche Waard vanuit het 
perspectief van ondernemende mensen. Het is een zoektocht naar nieuwe, 
creatieve manieren van gebiedsontwikkeling, regels loslaten, denken buiten de 
bestaande en gebaande paden en een zoektocht naar slimme combinaties van 
samenwerking en financiering. Kortom: vanuit de samenleving meerwaarde 
creëren in de zuidrand van de Hoeksche Waard. Initiatiefnemers en het bouwen 
aan hun netwerken staan daarbij centraal. Hoeksche Waardenmakerij wordt mede 
mogelijk gemaakt door bijdragen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Programma: Presentatie projectresultaten en aansluitend informatiemarkt met 

netwerkborrel 

Datum: 18 september 2014 

Tijd: 19.30 – 21.30  

Locatie: Buitendijk 44, 3292 LB Strijensas (agrarisch bedrijf B.J. Niemansverdriet) 

UITNODIGING 



UITNODIGING 

Slotbijeenkomst Hoeksche Waardenmakerij  

Geachte heer, geachte mevrouw, 

Graag nodig ik u uit voor de slotbijeenkomst van het project Hoeksche 

Waardenmakerij op donderdagavond 18 september a.s. van 19.30 – 21.30 uur aan 

de Buitendijk 44 in Strijensas. Tijdens deze slotbijeenkomst worden de resultaten 

gepresenteerd van een jaar experimenteel werken aan gebiedsontwikkeling-nieuwe-

stijl. De lessons learned zijn interessant voor de gehele Hoeksche Waard en 

daarbuiten.  

Bijzonder is de rol van ruim 40 lokale initiatiefnemers. Hun concrete plannen en 

nieuwe ideeën zijn de bron voor ‘waardenketens’ in de zuidrand. Wij zetten deze 

initiatieven en waardenketens graag in de spotlights zodat ze zich verder kunnen 

ontplooien.  

Na de presentatie van de projectresultaten is er tijdens de informele borrel een 

informatiemarkt. Hier vindt u meer informatie over het pilotproject en kunt u nader 

kennismaken met de initiatiefnemers en hun plannen. U kunt zich op deze avond ook 

nog aansluiten bij een van de waardenketens of een eigen initiatief aanmelden. 

Voor deze slotbijeenkomst hebben we gekozen voor een bijzondere locatie in de 

zuidrand: het agrarische bedrijf van de heer Niemansverdriet – hij is agrariër in de 

zuidrand, voorzitter LTO Hoeksche Waard en lid van het projectteam. Omwille van de 

organisatie vragen wij u om u voor 12 september aan te melden voor deze 

bijeenkomst. Dit kan per email: info@hoekschewaardenmakerij.nl. Voor meer 

informatie over de pilot verwijzen wij u naar de website: 

www.hoekschewaardenmakerij.nl. 

Ik hoop u op 18 september te ontmoeten. Met vriendelijke groet, mede namens de 

stuurgroep en het projectteam, 

Wilko van Tilborg, wethouder gemeente Strijen 


