
De Hoeksche Waardenmakerij is weer van start 
gegaan: de zoektocht naar in de samenleving 
borrelende initiatieven die staan te popelen om 
gerealiseerd te worden. Meerwaarde voor de 
Hoeksche Waard, dát staat centraal! 

En al bij de eerste bijeenkomst bleek alweer dat 
er zoveel mooie ideeën zijn om de Hoeksche 
Waard nog wat leuker, vrolijker of aantrekkelijker 
te maken dan al het geval is. Nu al is er een 
mooie eerste oogst van zo’n 15 initiatieven. Die 
zijn op tafel gelegd tijdens de eerste bijeenkomst 
met initiatiefnemers op 3 februari 2016. Met 
in het achterhoofd dat we nog maar aan het 
begin staan, zijn wij blij met al deze energieke 
initiatiefnemers en hun wensen. Het is de basis 
voor een energiek traject de komende maanden.
 
De bijeenkomst werd gehouden in 
bezoekerscentrum Klein Profijt van 
Hoeksche Waards Landschap. Er deden 
ongeveer 45 enthousiaste deelnemers 
mee. De welkomstwoorden van wethouder 
Joosten (gemeente Binnenmaas) en de heer 
Bomas (adviesbureau BVR) waren kort: de 
bijeenkomst stond duidelijk in het teken van de 
initiatiefnemers.
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Op invulkaartjes werden alle mooie ideeën, 
projecten en initiatieven genoteerd. De 
hoofdvraag: wat is uw initiatief en wat kan 
het project Hoeksche Waardenmakerij voor u 
betekenen? Verder werd druk geschreven om 
in beeld te brengen wat de initiatiefnemers zelf 
te bieden hebben aan mede-initiatiefnemers. 
Een lange waslijn met alle kaartjes sierde de 
slotdiscussie op. De belangrijkste tips/reacties 
uit de zaal:

 > nog meer de kwaliteiten van de Hoeksche 
Waard uitdragen;

 > kennismaken, netwerken en samenwerking 
bevorderen;

 > mooie verbindingen over water realiseren;
 > recreatie en toerisme laten bloeien en 

groeien.

De oogst van initiatieven is door het 
gebiedsteam (de projectorganisatie) geordend. 
Binnenkort volgen één op één gesprekken met 
een deel van de initiatiefnemers. De volgende 
bijeenkomst staat gepland voor april en daar is 
het de bedoeling om met elkaar waardenketens 
te vormen. In die ketens kunnen meerdere 
initiatieven worden gebundeld en op die manier 
elkaar helpen, ondersteunen om tot succes te 
komen.

De initiatieven die tot nu toe zijn aangedragen staan binnenkort op: 

www.hoekschewaardenmakerij.nl 

Heeft u nog een initiatief en was u eerder niet in de gelegenheid: 
Neem dan gerust contact met ons op via: info@hoekschewaardenmakerij.nl 


