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Voorwoord
In navolging van besluitvorming in de Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer op 10 juli 2018 besloten
dat de Hoeksche Waard per 1 januari 2019 één gemeente wordt. De nieuwe gemeente Hoeksche
Waard heeft ongeveer 86.000 inwoners en bestaat uit 16 dorpen en bijbehorende buurtschappen.
Deze gemeente heeft een krachtig en kansrijk sociaaleconomisch en maatschappelijk karakter in een
omgeving met hoge natuur-, landschappelijke en landbouwkundige waarden.
De herindeling is een ingrijpende wijziging, die veel van haar inwoners, bedrijfsleven en
maatschappelijke partners vraagt en niet in het minst van de nieuwe te vormen gemeente.
De lokale partijen uit de vijf oorspronkelijke gemeenten, hebben de handen ineengeslagen onder de
nieuwe naam “Lokalen Hoeksche Waard”. Als bestuur zijn wij trots op het resultaat van constructieve
samenwerking en danken de vele mensen die zich hiervoor hebben ingezet. Op basis van dit
verkiezingsprogramma zetten wij ons in voor de belangen van onze inwoners. Daar hebben wij op 21
november wel uw stem en steun voor nodig.
Lokalen Hoeksche Waard staan voor een leefbare, mooie en economisch florerende Hoeksche Waard
Het doel van de nieuwe partij is met behoud van het goede, alle inwoners te vertegenwoordigen in
de nieuwe gemeente Hoeksche Waard onder de slogan:

LOKAAL VOOR ALLEMAAL.
Onze leden en kandidaat raadsleden hebben veelal jarenlange ervaring in het lokale bestuur en
gemeenteraden van de ‘vorige gemeenten’ en zijn thuis in alle dorpen. In deze rol is door hen veel
bereikt en deze resultaatgerichtheid wordt meegenomen naar de nieuwe gemeenteraad. Samen met
de nieuwe jonge kandidaten op de kieslijst vormen ze een verfrissend team met nieuw elan.
Samenwerken met respect voor jong en oud kenmerkt Lokalen Hoeksche Waard.
Lokalen Hoeksche Waard heeft geen enkele binding met de landelijke politiek en is volledig
onafhankelijk en vrij in het bepalen van haar standpunten. Uiteraard hebben we een scherp oog voor
de landelijke ontwikkelingen en de gevolgen voor de Hoeksche Waard, maar het lokale belang van
inwoners, verenigingen, stichtingen en (landbouw)ondernemers staat voorop. Onze kernwaarden
bepalen de richting en hierbij wordt gekozen voor een pragmatische aanpak.
Leeswijzer
Lokalen Hoeksche Waard kent een beginselprogramma dat over meerdere bestuursperiodes heen
gaat. Daarin staan onze missie, visie en de kernwaarden. Voor u ligt het verkiezingsprogramma
Lokalen Hoeksche Waard dat bestaat uit een algemeen gedeelte waarin de kernwaarden zijn
beschreven en een programma per dorp en buurtschap waarin onze ideeën zijn uitgewerkt voor alle
dorpen en buurtschappen. Zie: www.Lokalenhoekschewaard.nl.

Hartelijke groet,
Programmacommissie en bestuur
Lokalen Hoeksche Waard
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De 6 kernwaarden van Lokalen Hoeksche Waard zijn:
Mens voorop, zorg en bereikbaarheid op maat
Een onafhankelijke en pragmatische aanpak
Belangen van inwoners en verenigingen zijn leidend
Een actieve en rechtvaardige samenleving
Ruimtelijke ontwikkelingen toetsen aan de gevolgen voor mens, plant, dier en
landschap
Stimuleren gezond economisch- en ondernemersklimaat

Mens voorop, zorg en bereikbaarheid op maat
De mens vormt het hart van ons programma. Principes als gelijkheid, waardigheid, vrijheid,
solidariteit, burgerschap en rechtspleging vormen de basis van ons programma. Uitgaan van de mens
betekent ook het willen leveren van maatwerk, kleinschaligheid, een warme sociale omgeving en
bereikbaarheid van voorzieningen. Participatie enerzijds en Sociale Werkvoorziening anderzijds,
dragen bij aan “meedoen in de samenleving”. Tegelijkertijd staan wij voor een inclusieve
samenleving van gelijke mogelijkheden en kansen voor elk individu, ongeacht beperkingen, leeftijd,
gender, sociaal-culturele achtergrond, etniciteit, enzovoorts, met volledige acceptatie en waardering
door de samenleving.”
Dit betekent:
 Kwetsbare inwoners krijgen zorg die zij nodig hebben zonder bureaucratische rompslomp.
 Een passend seniorenbeleid in samenspraak met Adviesraad WMO HW.
 Bestrijding van eenzaamheid en armoede is een speerpunt in het kader van “Mens voorop”.
 De toegang tot inkomensondersteunende maatregelen moet eenvoudig zijn.
 De zorgvraag van inwoners moet snel en gemakkelijk te beantwoorden zijn.
 Kwaliteit van lokale zorgpartners gaat boven anonieme ‘goedkopere’ landelijke organisaties.
 Bij langer thuis wonen van ouderen een gepaste actieve begeleiding door welzijnspartijen.
 Het opzetten van een buddy-systeem mede ten behoeve van de bestrijding van éénzaamheid.
 In relatie tot technologie en ontwikkelingen blijvende aandacht voor senioren.
(computergebruik, elektronisch betalen, sociale media).
 Jeugdzorg is van groot belang uit het perspectief: ‘Wie een gezonde jeugd heeft, heeft een
gezonde toekomst’. De kosten gaan hier voor de baten uit.
 Voorkomen is beter dan genezen daarom extra inzet op preventie en voorlichting.
 Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) willen we actief voortzetten.
 De opvang voor verwarde personen dient snel en adequaat te worden uitgevoerd.
 Via scholen en verenigingen maatschappelijke dienstverlening en vrijwilligerswerk promoten.
 Coffeeshops en wietteelt passen niet in het beeld van een gezonde en vitale Hoeksche Waard.
 De centrale dokterspost en apotheek in Klaaswaal moet betaalbaar en goed bereikbaar blijven.
 Onderzoek naar kosten van gratis vervoer voor senioren van 70+ ter bevordering van mobiliteit
en vitaliteit.
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Een onafhankelijke en pragmatische aanpak
Van een gemeente mag worden verwacht dat ze problemen op een logische manier oplost,
maatschappelijke belangen op een navolgbare manier afweegt en voorzichtig en zuinig omgaat met
gemeenschapsgeld. Pragmatisch betekent ook een flexibele aanpak die rekening houdt met wat
praktisch haalbaar en zinvol is. Die flexibiliteit zorgt er voor dat we kansen kunnen pakken als deze
zich voordoen. Als lokale onafhankelijke partij kan Lokalen Hoeksche Waard pragmatisch zijn, omdat
we geen beleid en uitgangspunten hoeven te volgen van politieke partijen die landelijk actief zijn.
Wij luisteren daarbij vooral naar onze inwoners.
Een betrouwbare overheid is allereerst een overheid ‘die zegt wat ze doet, en doet wat ze zegt’. Voor
de wet is iedereen gelijk. Betrouwbaar betekent ook dat de gemeente klaar staat in tijden van crisis.
Politici en ambtenaren vervullen een voorbeeldfunctie. Daarbij eisen wij dat ze integer, open en
bereikbaar zijn. Een betrouwbare gemeente respecteert rechten van inwoners en ondernemers, past
de regels voor iedereen gelijk toe en zorgt ervoor dat de regels niet steeds wijzigen.
Betrouwbaar zijn is vertrouwen geven en vertrouwen krijgen. De betrouwbaarheid van de overheid
staat onder druk. Eén van de oorzaken is de toename van regels, die steeds ingewikkelder worden,
niet goed worden begrepen en ook steeds moeilijker te handhaven zijn. Vermindering van
gemeentelijke verordeningen en bijbehorende beleidsregels (deregulering) moet leiden tot een meer
pragmatische aanpak en snellere afhandeling in het belang van de inwoners, verenigingen en
bedrijfsleven.
Dit betekent:
 Actief betrekken van inwoners, verenigingen en bedrijven, voorafgaand aan planvorming en
(raads-)voorstellen.
 De gemeente Hoeksche Waard stimuleert en faciliteert initiatieven van inwoners, winkeliers,
horeca en overige ondernemers voor de organisatie van evenementen.
 Bestaande en nieuwe regels en verordeningen worden getoetst op nut, noodzaak, gevolgen
voor vitaliteit, kosten van uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Deregulering heeft prioriteit.
 Wethouders zijn persoonlijk ambassadeur van enkele dorpen, wijken en buurtschappen.
 Bereikbaarheid en toegankelijkheid van gebouwen is essentieel om te kunnen participeren.
 Bij aanleg van nieuwe en grote infrastructurele werken zijn nut en noodzaak aangetoond.
 Bij het oplossen van onveilige verkeerssituaties moeten inwoners betrokken worden.
 Verbetering van de doorstroming van verkeer wordt actief aangepakt.
 De (digitale) dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen wordt verder verbeterd en
waar nodig op maat verstrekt, ook in het landelijk gebied.
 Op de gemeentelijke website zijn regels, verordeningen en formulieren eenvoudig te vinden en
in te vullen.
 De keuze van inzamelsystemen voor afval en grondstoffen wordt door de RAD afhankelijk
gemaakt van de behoefte van de inwoners en de mogelijkheden in een dorp of buurt.
 Meer handhaving van lokale regelgeving op het aanbieden van afvalcontainers en afvalzakken,
opruimplicht voor honden-en paardenpoep, ongewenst parkeergedrag, (jeugd-)overlast, etc.
 Uitbreiding van de handhavingscapaciteit, ook buiten kantooruren en in weekenden.
 Samenwerking met omliggende regio’s Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten, Rijnmond en
Rotterdam, Drechtsteden en West-Brabant wordt nadrukkelijk geïntensiveerd.
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Belangen van inwoners en verenigingen zijn leidend
Vitaliteit

Ieder dorp en buurt heeft zijn eigen identiteit en herkenbaarheid. Deze wordt gevormd door de
groene buitenruimte, markante – en historische gebouwen, een actief en sterk verenigingsleven, een
sterke sociale binding tussen inwoners, aanwezige ondernemers en beschikbaarheid van goede
basis- en sport- en cultuurvoorzieningen.
Die identiteit van dorpen en buurten willen wij graag behouden en versterken. Voor alle dorpen en
buurten geldt dat een rijk verenigingsleven, lokale monumenten, cultureel erfgoed, landschap,
bereikbaarheid en het voorzieningenniveau belangrijke dragers zijn van de identiteit.
Dit betekent dat:
 Hoeksche Waard kent in elk dorp en buurtschap een accommodatie waar inwoners,
verenigingen elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen ontplooien voor elke doelgroep.
 Verenigingen en stichtingen worden ondersteund met passende en toereikende subsidies.
 Vrijwilligers kunnen aanspraak maken op budgetten voor scholing in het kader van hun functie.
 Aanvragen van verenigingen en stichtingen voor de organisatie van activiteiten en evenementen
worden pragmatisch behandeld zonder overbodige (bureaucratische) regelgeving, voorwaarden
of vereisten die de organisatie belasten met papierwerk.
 Bestaande voorzieningen doorontwikkelen ter verbetering van de vitaliteit van de samenleving.
 Naast een hoog voorzieningenniveau wordt digitaal contact en de digitale snelweg van steeds
groter belang en dit vraagt om snel en stabiel internet.
 Haalbaarheid onderzoek voor een gecombineerde bioscoop-, theater-, horecalocatie.
 In elk dorp moet gebouwd kunnen worden om tenminste de eigen groei op te kunnen vangen.
 Bouw van voldoende gelijkvloerse woningen met bijbehorende zorgvoorzieningen voor senioren
en betaalbare koop- en (sociale)huurwoningen voor jongeren hebben prioriteit.
 Verbouwkosten voor levensbestendig wonen, moet eenvoudig en gunstig worden gefinancierd.
 Voor elk dorp en buurt geldt dat er goede - en veilige fietsroutes dienen te zijn.
 Voor elk dorp betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer, ook s’-nachts en in het weekend.
 Voor jeugd willen wij in elk dorp voldoende mogelijkheden voor recreatie en ontmoeting.
 Een goed functionerende Jongerenraad kan positief bijdragen aan de vitaliteit van de Hoeksche
Waard en zou een zwaarwegende adviesfunctie kunnen invullen naast de gemeenteraad.
Sport, Cultuur & Recreatie

Sport en recreatie zijn in het belang van inwoners en verenigingen. Wij omarmen de uitgangspunten
en doelen van het Nationaal Sportakkoord. Sporten dient in onze ogen vanzelfsprekend te zijn, ook
wanneer je ouder bent of minder mobiel. Bewegen is niet alleen leuk en plezierig maar ook goed
voor de conditie en houdt ons allemaal langer jong en vitaal. Daarbij is sport belangrijk voor de
binding met andere mensen. In dit kader dient sport en bewegen voor iedereen toegankelijk te zijn.
De minister van VWS heeft extra middelen ter beschikking gesteld om initiatieven actief te
ondersteunen. Lokalen Hoeksche Waard is voor subsidie van sport en beweegactiviteiten als dit aan
de vereiste voorwaarden voldoet. Buurt- en Sportcoaches zullen worden aangesteld die de
verbinding leggen tussen sportvereniging en gemeente.
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Kunst en cultuur zorgen niet alleen voor creatiever denken en handelen maar leert ook over grenzen
heen kijken. In onze toenemend complexere samenleving is een (groter) probleemoplossend
vermogen van onze inwoners van groot belang. Leren denken en handelen is niet alleen relevant
voor schoolgaande kinderen en jeugd, maar juist voor iedereen vanuit het perspectief van “een leven
lang leren en ontwikkelen”.
De bibliotheken leveren een grote bijdrage op het punt van een leven lang leren en ontwikkelen.
Deze basisvoorziening moet dan ook in elk dorp aanwezig zijn.
Op het gebied van cultuur en recreatie heeft de Hoeksche Waard een aantal musea en historische
molens. De musea laten zien hoe het dagelijks leven in de Hoeksche Waard was en de ontwikkeling
van de landbouw, onze grootste activiteit in de Hoeksche Waard, is geweest. We zijn zuinig op de
monumentale boerderijen die kenmerkend zijn in het Hoekschewaardse landschap.
De historische molens maken ook deel uit van de ontstaansgeschiedenis van de Hoeksche Waard en
vormen een bepalend beeld in de openbare ruimte als markering bij de dorpen. Zij zijn mooi
opgeknapt en voorzien van opgeleide molenaars en moeten deel uit maken van toeristische routes
waarbij bezoeken aan de molens kunnen worden gebracht.
Recreatie kan nog verder ontwikkeld worden rondom de Binnenmaas en de zuidrand van de
Hoeksche Waard.
Dit betekent:
 Alle inwoners, maar vooral jeugd en senioren, stimuleren voor een actieve sportbeoefening met
onder voorwaarden het verstrekken van sportsubsidie.
 Verenigingen en scholen worden ondersteund door een Buurt- en/of Sportcoach.
 Sportaccommodaties zullen zoveel mogelijk worden aangepast aan lokale behoeften.

Onderzoeken of in samenwerking met lokale verenigingen, grotere sportevenementen naar de
Hoeksche Waard zijn te halen (bijvoorbeeld wielerronde of atletiekwedstrijden)
 Bij harmonisatie van subsidies voor sport en cultuur gaat toegankelijkheid boven kosten.
 Binnen instellingen voor ouderen, gehandicapten en psychiatrie zal sport- en beweegbeleid
onder de aandacht worden gebracht en ondersteund.
 Gemeente Hoeksche Waard organiseert jaarlijks een sportgala, waarbij de lokale sporters die
een mooie prestatie hebben geleverd, worden gehuldigd.
 Tabak en alcoholgebruik bij sportverenigingen dient, in het kader van gezond imago, te worden
gereduceerd.

Zwemmen in buitenwater moet mogelijk blijven met pragmatische aandacht voor veiligheid.

Sloop van historische panden zo mogelijk voorkomen.

Muzikale Kring HW breder onder de aandacht brengen bij inwoners en scholen.
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Een actieve en rechtvaardige samenleving
Zelfredzaamheid en mondigheid van mensen heeft zich de laatste decennia sterk ontwikkeld. De
voortgang in technologische ontwikkelingen biedt mensen de mogelijkheid om zelfstandiger te leven
en gemakkelijker contacten te leggen. De overheid moet minder voorschrijven en meer uitgaan van
de kracht van haar inwoners. De samenwerking met inwoners, bedrijven en andere organisaties en
lokale initiatieven wordt actief gezocht. Aan inwoners die onvoldoende zelfredzaam zijn, zal de
overheid extra ondersteuning verlenen.
In een rechtvaardige samenleving moet iedereen zich binnen en buiten veilig en vrij kunnen voelen.
Het algemeen belang wordt afgewogen ten opzichte van het individueel belang.
Mensen moeten hun bijdrage kunnen leveren en zich verder kunnen ontwikkelen. Voor de gemeente
is iedere burger gelijk, met gelijke kansen, rechten en plichten. Specifiek voor dit doel bestaat onder
andere de Participatiewet, maar daar is niet alles in geregeld.
Dit betekent:
 Inzetten op eigen kracht en regie, maar daar waar dit niet mogelijk is, worden mensen
ondersteund.
 Iedereen ‘moet kunnen meedoen’, ongeacht leeftijd, etniciteit, geloof, geaardheid of beperking.

Dat “gaten in de wet” lokaal worden gedicht, zodat niemand tussen “wal en schip” valt.
 Extra aandacht voor opleiding van kwalitatief hoogwaardige vrijwilligers en mantelzorgers.

Nieuwe projecten of herinrichting van de openbare ruimte in dorpen en buurten zijn een
samenwerking (co-creatie) tussen inwoners, gemeente en de uitvoerende ondernemers.
Bestuur en Financiën

De overheid treedt meer terug en gaat uit van de kracht van haar inwoners. Gemeentelijke
organisaties groeien toe naar netwerkorganisaties, waarbij datgene wordt opgehaald dan wel
ingekocht, waar op dat moment behoefte aan is. De moderne gemeente maakt daarbij gebruik van
lokale netwerken waarin inwoners, bedrijven en het maatschappelijk middenveld participeren.
Dit betekent dat deze lokale netwerken aanspraak kunnen maken op beschikbare budgetten.
De actieve samenwerking met inwoners en bedrijven vereist een andere bestuursstijl waarbij
inwoners actief worden betrokken en correctieve invloed hebben. Burgerpanels, buurt en
dorpsraden, digitale enquêtes en peilingen dan wel referenda, gaan een belangrijke rol spelen.
Inwoners moeten kunnen rekenen op een betrouwbare overheid, die luistert maar ook rekening
houdt met inwoners en evenwichtige, zorgvuldige en transparante afwegingen maakt.
De voordelen van de grote nieuwe gemeentelijke organisatie wat betreft deskundigheid moet
optimaal worden benut, waarbij vooral moet worden voorkomen dat er intern gericht wordt gewerkt
en procedures en gedelegeerde bevoegdheden leiden tot stroperige en bureaucratische processen.
Dit betekent:
 Regelgeving van en handhaving door de gemeente is voor iedereen gelijk.
 Wij gaan uit van een terughoudende - maar actieve overheid die initiatieven en voorzieningen
faciliteert, waarbij vitaliteit van de samenleving boven lage lokale belastingen gaat, maar de
belastingdruk niet boven het landelijk gemiddelde mag stijgen.
 Minder inhuur van externen, meer ambtenaren met kennis van de lokale historie en cultuur.
 Harmonisatie van beleid en regelingen, mag niet ten koste gaan van faciliteiten voor of
bijdragen aan lokale verenigingen en stichtingen die zorgen voor de vitaliteit in de samenleving.
 Sommige beleidsonderdelen kunnen per dorp verschillen. Bijvoorbeeld zondag openstelling van
winkels of afvalinzameling enz.
 Lokalen Hoeksche Waard staat positief tegenover de overname van de wegenbeheertaak van
Waterschap Hollandse Delta mits dit kostenneutraal gebeurt.
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Ruimtelijke ontwikkelingen toetsen aan de gevolgen voor mens,
plant, dier en landschap
De kernkwaliteiten van de Hoeksche Waard zijn rust en ruimte.
Welzijn wordt o.a. beïnvloed door welvaart, economische groei en onderwijs. Het is het van belang
dat die economische groei hand in hand gaat met vermindering van het gebruik van primaire
grondstoffen en fossiele energie ten gunste van de productie van duurzame energie. Daarbij streven
we naar verduurzaming van natuur, landschap en milieu.
Dit betekent:
 Een actief beleid voor het behoud van monumenten, cultureel erfgoed en natuur & landschap.
 Een “fair trade” gemeente die een circulaire economie stimuleert.
 Stimuleren van vergaande afvalscheiding onder het motto ‘de vervuiler betaalt’.
 Ontwikkeling van duurzame energie, zoals zonne-energie, en emissiebeperkende maatregelen.
 Voldoende ruimte voor woningbouw in elk dorp, afgestemd op actuele en toekomstige
ontwikkelingen, zoals vergrijzing en ontgroening en de toename van éénpersoonshuishoudens.
 Plannen die van invloed zijn op de buitenruimte en het landschap worden samen met het
kwaliteitsteam Hoeksche Waard voorbereid, bijvoorbeeld met LTO, Hoekschewaards Landschap,
Hoekschewaard Duurzaam, De erfgoedkoepel HW, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.
 Onderzoek naar de meerwaarde van een plattelandsecoloog.
 Natuur en watergebieden met elkaar verbinden ter verbetering van flora en fauna.
 Voldoende en kwalitatief goed water in dorpen en buitengebied
 Verbetering van de waterberging in de dorpen, buurtschappen en wijken.
 Duidelijk beleid ten aanzien van vrijkomende agrarische bebouwing waarbij verpaupering en
misbruik moet worden voorkomen.
 Aanvragen voor zonneweiden en windmolens moeten voorzien zijn van een
gebiedskwaliteitsplan.
 Zonneweiden worden bij voorkeur gecombineerd met andere functies zoals landbouw of natuur
waarbij het buitengebied redelijkerwijs moet worden ontzien.
Energie

De rijksoverheid heeft de laatste decennia vooral ingezet op windmolens.
Lokalen Hoeksche Waard focust op andere vormen van alternatieve energie, zoals zonnepanelen op
daken, zonneweiden, getijdecentrales in het Spui, bodemenergie en biomassa.
Ons doel is verduurzaming van de Hoeksche Waard om zo in 2040 een energie neutrale regio te
kunnen zijn.
Dit betekent:








Nieuwe woningen mogen alleen nog energieneutraal worden gebouwd.
De verbouw van bestaande woningen naar energie-neutrale woningen met een goed leefklimaat
bevorderen door gunstige financieringsmogelijkheden.
Samenwerking met landbouw en natuur voor het opwekken van duurzame energie.
Betere benutting van daken voor gebruik van zonnepanelen.
Straatverlichting en verlichting in openbare ruimten en gebouwen vervangen door LED
verlichting.
Verduurzamen van buitenverlichting voor sportvelden door LED verlichting en
verenigingsgebouwen voorzien van isolatie en zonnepanelen.
Bevordering van lokale energie coöperaties en slimme energie grid systemen.
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Stimuleren gezond economisch- en ondernemersklimaat
Lokalen Hoeksche Waard geeft ondernemers actief de ruimte om zich in de Hoeksche Waard te
vestigen of hun onderneming voort te zetten. Een gunstig ondernemersklimaat is niet alleen goed
voor werkgelegenheid maar ook voor lokale en (inter)nationale ondernemers. Economische
ontwikkeling en een gunstig ondernemersklimaat vragen om een goede (kennis)infrastructuur.
De samenwerking tussen onderwijs en ondernemers vraagt daarom extra aandacht.
Bij acquisitie voor bedrijventerreinen zal de nadruk moeten liggen bij kennisintensieve bedrijven.
Goede bereikbaarheid van bedrijventerreinen, voldoende parkeergelegenheid voor vrachtwagens en
verbetering van de digitale infrastructuur zijn de speerpunten. De infrastructuur t.b.v. agrarische
activiteiten willen we aanpassen om mogelijke overlast te kunnen beperken.
Economische ontwikkeling en toenemende werkgelegenheid zorgen ook voor vraag naar huisvesting.
Ontwikkeling van een gevarieerd woningaanbod past hierbij.
Dit betekent:
 Samen met de land- en tuinbouw (LTO) gaan werken aan verdere verbetering van de toppositie
van land en tuinbouw met als speerpunten agritechnologie en agrifood.
 Eerst oude bedrijventerreinen revitaliseren voor aanleg van nieuwe terreinen in het landschap.
 De aanleg van de A4 is alleen acceptabel als we deze niet zien, voelen, horen en ruiken én de
Hoeksche Waard een afslag krijgt. Daarbij is aanpassing van de doorstroming op de
Haringvlietbrug en Volkeraksluizen een extra voorwaarde.
 Samen met Nissewaard en Provincie een haalbaarheidsonderzoek doet naar een betere
ontsluiting van de Hoeksche Waard in westelijke richting, 24-uurs pont, of een tunnel.
 Transferiumfunctie van busstation Heinenoord verbeteren en uitbreiden.
 De gemeente moet samen met het bedrijfsleven het MBO onderwijs op het eiland versterken.
Toerisme

De Hoeksche Waard neemt een steeds grotere plaats in voor de rust en recreatie van mensen uit de
Randstad. Recreatieoord Binnenmaas is daar een goed voorbeeld van, maar ook de goed bezochte
campings, B&B ’s en natuureiland Tiengemeten.
De promotie van de Hoeksche Waard als toeristisch gebied moet door de nieuwe gemeente
slagvaardiger worden aangepakt. Toerisme kan naast de landbouw een belangrijke bron van
inkomsten voor het eiland worden. Hierbij denken we ook aan het benaderen van investeerders op
het gebied van toerisme, het aanwezig zijn op beurzen en het stimuleren van inwoners om te gaan
ondernemen in de lokale toeristische sector.
Dit betekent:
 De ontwikkeling van toerisme moet gericht zijn op de beleving van rust en ruimte.
 Goede balans tussen toerisme en woon-, leefklimaat nastreven.
 Meer vrij liggende (snel)fietspaden/stroken voor optimale verbinding tussen de dorpen.
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Goudswaard
Goudswaard is een mooi dorp gelegen op de uiterste Westpunt van de Hoeksche Waard. Door de
ligging van het dorp is het daar rustig wat verkeer betreft. Het dorp is in 1439 gesticht gelijk met de
bedijking van de polder Oud Korendijk en staat daarom bekend bij de inwoners als “de Korendijk”.
Naamsverklaring: in 1439, ten tijde van de bedijking van de polder Oud Korendijk, een buitendijks
land, een samenstelling met waard, werd 'land aan water, riviereiland, door waterlopen omsloten
poldergebied'. Volgens Van der Aa zo genoemd "om de overvloedige voortbrengselen van vee en
landvruchten, later misschien veranderd in Goudswaard, als of men zeggen wilde Goud waard".
Het dorp telt ca. 1.900 inwoners en ca. 800 huizen. Verder heeft het dorp twee kerkgenootschappen
en heeft naast de molen “Windlust” nog 25 andere geregistreerde rijksmonumenten, van hoeves tot
en met kerken. Het oude dorp straalt de rust van weleer uit. Dit is ook wat de meeste inwoners graag
willen behouden.
Lokalen Hoeksche Waard is trots op bovengenoemde rijksmonumenten en de Korendijkse slikken,
die zich naast Goudswaard bevinden en wat een echt Nationaal vogelreservaat is en vele
vogelspotters trekt. Ook fietsers maken gebruik van de dijkroute langs dit reservaat. Aan de zuidkant
ligt het Sandeese Bos. Daarnaast is Lokalen Hoeksche Waard trots op de (belangen)verenigingen en
de jaarlijkse Kofferbakverkoop.
Lokalen Hoeksche Waard wil zich o.a. op de volgende punten inzetten voor Goudswaard:
 Bescheiden uitbreiding van toerisme, maar niet grootschalig.
 Verplaatsing en behoud van de scouting.
 Upgraden van recreatieterrein “Costa del Sol” met een horecapunt richting de pont.

Oprichten van een agrocluster met landbouw gerelateerde bedrijven.
’s-Gravendeel
’s-Gravendeel is een dorp met een historie in de vlasindustrie en met vijf rijksmonumenten
waaronder molen ’t Vliegend Hert. De bijnaam voor inwoners van dit dorp is Seuter. Dat is een in
reuzel gebakken kleine aardappel. Tijdens festiviteiten worden deze seuters nog altijd gemaakt. Het
dorp telt ca. 9000 inwoners en ca 3600 huizen.
Lokalen Hoeksche Waard is trots op het bruisende verenigingsleven en de actieve inwoners die
jaarlijks de feestweek en Koningsdag groots organiseren. Uit alle streken komt men om dagenlang
feest te vieren en uiteraard seuters te eten.
Lokalen Hoeksche Waard wil zich o.a. op de volgende punten inzetten voor ’s-Gravendeel:
 Bouwen voor jonge gezinnen dan wel de doorstroming van ouderen bevorderen die een
gezinswoning achter laten.
 Scholen, verenigingen en clubs stimuleren om gezamenlijk sport, cultuur en muziek te
organiseren.
 Ontwikkelen rotonde Dr. v/d Bijlplein en Havenstraat tot evenementengebied met pleinfunctie.
 Uitvoering van het centrumplan met voldoende parkeergelegenheid.
 Onderzoek naar randweg naar industriegebied om routes door dorp te ontlasten.
 Onderzoek naar invulling Havenstraat met terugbrengen van gedeelte oude haven.
 Verbeteren van het openbaar vervoer tussen ’s-Gravendeel en de omliggende plaatsen.
 Actieve ondersteuning en deregulering voor de diverse activiteiten in ‘s-Gravendeel zoals de
feestweek, Koningsdag (Oranjevereniging), wielerronde, avondvierdaagse, etc.
 Extra voetbalkooien en “chillplekken” realiseren.
 Jeugdfaciliteit Orion beter benutten voor activiteiten.
 Meer terrassen voor de horeca faciliteren in het centrum langs fietsroutes.
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Heinenoord
Heinenoord ligt in het open landschap van de aanwaspolders. De historische kerk met de scheve
toren kent iedereen. Het streekmuseum is een parel in de Hoekse Waard. Lokalen Hoeksche Waard is
trots op het rijke verenigingsleven met evenementen als de jaarlijkse intocht van de goedheiligman,
het jaarlijkse vuurwerk en het Heinenoordse popfestival dat publiek uit de hele regio trekt. Als
Heinenoord thuis voetbalt, bruist het dorp. Heinenoorders groeten elkaar niet alleen maar kennen
ook goed nabuurschap. Kortom het is prettig wonen in Heinenoord.
Lokalen Hoeksche Waard wil zich o.a. op de volgende punten inzetten voor Heinenoord:
 Actieve ondersteuning en deregulering voor de diverse activiteiten in Heinenoord zoals de
Koningsdag (Oranjevereniging), avondvierdaagse, Heinenoord Live etc.
 Extra voetbalkooien en “chillplekken” realiseren voor de jeugd.
 De situatie voor de middenstand optimaliseren ter behoud van aanwezige winkels.
 Educatieve en toeristische functie van Museum Hoeksche Waard versterken met bijv. een doe
en ontdekplek voor kinderen en terras.
 Uitbreiding carpoolplaats bij rotonde N217.
Klaaswaal
Klaaswaal is na de inpoldering in 1539 opgericht. Het is een mooi landelijk gelegen dorp in een
schilderachtig landschap en gelegen midden in het hart van de Hoeksche Waard tussen bloeiende
boomgaarden, waarin vooral ook de prachtige beboomde dijken opvallen. De dijken zijn beplant met
meerdere rijen bomen, veelal populieren, essen of esdoorns. Klaaswaal ziet men al van ver liggen
door de kenmerkende watertoren. De voormalige huishoudschool is het markante gebouw welke je
direct ziet bij het binnenrijden van het dorp aan de noordzijde. Aan de zuidzijde is er een snelle
aansluiting met de A-29, waardoor Klaaswaal strategisch gezien op een ideale plek ligt.
De bestaande haven van Numansdorp loopt ook door tot in Klaaswaal, als restant van de
inpolderingsgeschiedenis. Het centrum kent een Voorstraat met eenrichtingsverkeer waar alle
winkels van het dorp gevestigd zijn. Verder ligt Klaaswaal op een provinciale route waar veel
toeristen langsrijden.
Lokalen Hoeksche Waard is trots op het ruime verenigingsleven, met een diversiteit aan cultuur en
sport, waaronder het openluchtzwembad in het centrum van Klaaswaal, dat in het zomerseizoen
druk wordt gebruikt. Daarnaast de zeven rijksmonumenten en het Speldjesmuseum Pin Art Gallery,
dat een uitgebreide collectie spelden, pins, medailles en andere emblemen in de collectie heeft en
continuering van het samen sterk vanuit de eigen kern.
Lokalen Hoeksche Waard wil zich o.a. op de volgende punten inzetten voor Klaaswaal:
 Gestructureerd wegennet met een oostelijke randweg langs Numansdorp en Klaaswaal.
 Stimuleren van het gevarieerde en sterke verenigingsleven.
 Uitbreiding van terrasvoorzieningen voor de horeca langs fietsroutes.
 Het door ontwikkelen van de zwembad faciliteiten in Klaaswaal.
 Het aanleggen van het Klaaswaalse bos/park.
 Multifunctionele accommodatie rondom “De Bongerd”.
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Maasdam
Het dorp Maasdam ligt aan de Binnenmaas en gedeeltes van Cillaarshoek, Zwanegat en het
buurtschap Sint Anthoniepolder vallen onder Maasdam. Het dorp heeft ca. 1.400 huizen met ca.
3.200 inwoners. Het werd gesticht in de dertiende eeuw. Na opgravingen is gebleken dat er
waarschijnlijk een grote Romeinse nederzetting was in de contreien van Maasdam rond 70 na
Christus.
Lokalen Hoeksche Waard is trots op de acht rijksmonumenten, molen De Hoop en de Antony
molen/Polders(ch)e Molen. Daarnaast kent Maasdam muziekvereniging MaasMuziek en de
voetbalclub FC Binnenmaas, met ruim 800 leden. Niet te vergeten de verenigingen voor badminton,
honkbal, tennis, turnen en paardrijden.
Lokalen Hoeksche Waard wil zich o.a. op de volgende punten inzetten voor Maasdam:

Uitbreiding van en regelmatiger onderhoud van de fietspaden in relatie tot schoolgaande
kinderen, ouderen en toerisme,

Behoud van het openbaar vervoer tussen Maasdam, de omliggende dorpen en
Rotterdam/Dordrecht,

Verbeteren groene karakter van het dorp door toevoeging van bomen,

Streven naar een multifunctionele accommodatie inclusief school voor 0- tot en met 12-jarigen.
Mijnsheerenland
Het dorp Mijnsheerenland ligt aan de Binnenmaas. Het dorp heeft ca. 1.830 huizen met 4.435
inwoners en is het enige dorp in de Hoeksche Waard dat niet aan een dijk is gebouwd. Na de SintElisabeth vloed werd het land herbedijkt door ridder Lodewijk van Praet van Moerkerken. Men sprak
van ‘Mijnsheerenland van Moerkerken’ en zo is de naam ontstaan.
Lokalen Hoeksche Waard is trots op de 27 rijksmonumenten, de korenmolen De Goede Hoop, De
Oostmolen, De Laurentiuskerk en de activiteiten in en rondom de Binnenmaas (zoals de
watersportvereniging, Recreatieoord Binnenmaas en tennisclub De Binnenmaas). Meerdere festivals
worden bij Recreatieoord Binnenmaas georganiseerd. Ook is Lokalen Hoeksche Waard trots op de
middeleeuwse buitenplaats het Hof van Moerkerken, waar een landhuis staat uit de achttiende
eeuw. Onder andere Frederik van Eeden heeft hier gewoond en schreef hier zijn roman Van de koele
meren des doods.
Lokalen Hoeksche Waard wil zich o.a. op de volgende punten inzetten voor Mijnsheerenland:
 Inbreiding woningbouw op locatie “De Vijf Schelpen” met o.a. sociale huurwoningen.
 Uitbreiding van de fietspaden in relatie tot schoolgaande kinderen, ouderen en toerisme.
 Een toeristische fietsroute rondom de Binnenmaas.
 Verbeteren veiligheid van de Raadhuislaan-Wilhelminastraat.
 Terugdringen en handhaven overlast Jeugd.
 Behoud en ondersteuning voor de diverse activiteiten in Mijnsheerenland, zoals de Koningsdag
(Oranjevereniging), jaarmarkt, avondvierdaagse etc.
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Nieuw-Beijerland
Nieuw-Beijerland is een modern forensendorp dat sinds de jaren ‘70 stevig is gegroeid n.a.v. een
incident in de Botlek. Veel bewoners zijn werkzaam over de pont, die vaart naar Nissewaard. Helaas
maar tot 23:00 uur, daarna moet men omrijden. Dit is een probleem voor de in de ploegendienst
werkende mensen in de Botlek en het ziekenhuis “Spijkenisse MC”. Het dorp heeft vele kernen en de
zondagsrust is hier van belang. Er is een klein winkelbestand, dat de laatste jaren sterk is
ingekrompen en nog steeds lijkt te krimpen. Het dorp heeft een molen “de Swaen “die in particulier
eigendom is, samen met de uiterwaarden. Hier vindt jaarlijks het evenement “Dichters bij de
Molen”plaats. De oude haven is in de afgelopen 10-tallen jaren niet veranderd, alleen is er een
watersporthaven naast gekomen.
Lokalen Hoeksche Waard is trots op de twee rijksmonumenten, Molen De Swaen en de dorpskerk.
Ook heeft Nieuw-Beijerland een mooi recreatiestrandje gemaakt aan het Spui. Hier wordt goed
gebruik van gemaakt. Daarnaast is er jaarlijks het evenement ‘Trek de Pont’, een wedstrijd in juni
voor teams om de veerpont met de hand over het Spui te trekken. De opbrengst is voor het goede
doel (strijd tegen kanker). Met ca. 90 kramen braderie en ca. 60 attracties is er voor jong en oud ook
anderszins veel te beleven op het 5 ha grote evenemententerrein.
Hoogtepunten zijn bijvoorbeeld demonstraties met politiehonden, de tokkelbaan van de Scouting, de
aanwezigheid van oldtimer voertuigen en de bijdragen van verschillende modelbouwverenigingen
(hoewel wellicht niet alle attracties ieder jaar aanwezig zullen zijn).
Lokalen Hoeksche Waard wil zich o.a. op de volgende punten inzetten voor Nieuw Beijerland:
 Het Stimuleren van het gevarieerde en sterke verenigingsleven.
 Multifunctionele accommodatie behouden.
 Goede bus voorzieningen ook over de pont richting Spijkenisse METRO

Watersporthaven voorzien van een toilet en douche gebouw.

Monitoren van de effecten van de windmolens op de gezondheid.
Numansdorp
Numansdorp, het jongste dorp in de Hoeksche Waard, is gelegen aan de zuidrand van het eiland aan
het Hollands Diep en het Haringvliet. Numansdorp staat bekend als het nautisch centrum van de
Hoeksche Waard met een aantrekkelijke dorpshaven, vaste en passantenplaatsen, evenals een
directe loopverbinding naar de winkelstraat met vele restaurants en terrasjes. Vanuit de Dorpshaven
is in de zomerperiode een veerdienst naar het tegenovergelegen Willemstad, terwijl ook het
naburige eiland Tiengemeten kan worden bezocht.
Schuring is het buurtschap van circa 100 woningen en ligt ten oosten van de gemeente Numansdorp.
Het is ontstaan in 1642. Tijdens de watersnoodramp van 1953 kwamen bij een dijkdoorbraak 56
inwoners om het leven. Een monument hiervan staat aan de Schuringsedijk. Zweden schonk een
aantal noodwoningen die er nog steeds zijn. Schuring ligt naast de “Ambachtsheerlijkheid”, een
stiltegebied voor wandelaars en fietsers. Lokalen Hoeksche Waard hebben geen concrete en
dringende plannen binnen het Buurtschap.
Lokalen Hoeksche Waard is trots op het nautische karakter van Numansdorp met Fort Buitensluis en
de dorpshaven. Het fort dateert uit de 18e eeuw en kan op een aantal dagen in de week worden
bezocht. Aan de oostkant van het fort ligt een aantrekkelijk wandel- en fietsgebied “De
Ambachtsheerlijkheid” (diverse vogelsoorten) met aansluiting langs het Hollands Diep naar
Strijensas.

Lokalen Hoeksche Waard
V7.2

14

Lokaal voor allemaal

Recreatie is verder mogelijk op het strand gelegen nabij de Haringvlietbrug. Numansdorp is voorzien
van enkele hotels, een camping en een schitterende 18-holes golfbaan. Aan de noordzijde is er een
snelle aansluiting met de A-29, waardoor Numansdorp strategisch gezien op een ideale plek ligt.
Ook is Lokalen Hoeksche Waard trots op Molen Landzicht, de zes rijksmonumenten en de jaarlijkse
Buitensluisse Paardenmarkt, die als sinds 1712 wordt georganiseerd.
Lokalen Hoeksche Waard wil zich o.a. op de volgende punten inzetten voor Numansdorp:
 Nautisch centrum verder ontwikkelen tot een hoogstaande toeristische attractie.
 Vervanging van het zwembad “De Waterstee”.
 Stimuleren van de aanleg van een randweg langs Numansdorp en Klaaswaal.
 Stimuleren van alle culturele/sportieve activiteiten door passende subsidies.
 Vorming van een recreatief sterk netwerk “Zuiderstrand aan de Zuidrand”.
 Het doorontwikkelen van fort Buitensluis als toeristische trekpleister.
 Een hotel en horecavoorziening bij de afrit van de A29 ter hoogte van Numansdorp
 Inbreiding woningbouw op locatie Noordzij, Havenstraat Kwartier, en ‘t Hoofd en van Prooyen.

Oud-Beijerland
In de jaren 1555-’57 werd de Oud-Beijerlandse polder ingedijkt op initiatief van Lamoraal van
Egmont. In 1559 stichtte hij een dorp, dat hij vernoemde naar zijn echtgenote Sabina van Beijeren.
Lamoraal was een bondgenoot van Willem van Oranje en de graaf van Horne. Hij en de graaf van
Horne werden op 5 juni 1568 in Brussel onthoofd na de door de Spanjaarden verloren slag bij
Heiligerlee. Hiermee heeft Oud-Beijerland een rechtstreekse verbinding met de 80-jarige oorlog.
In de loop der geschiedenis ontwikkelde Oud-Beijerland zich tot een handels- en nijverheidscentrum.
Na de aanleg van de Heinenoordtunnel groeide Oud-Beijerland van ± 8.000 naar zo’n kleine 25.000
inwoners. Hiermee is het grootste dorp van de Hoeksche Waard.
Lokalen Hoeksche Waard is trots op het Raadhuis over de Vliet, het meest in het oog springende
gebouw in Oud-Beijerland. Daarnaast staan in het centrum de nodige mooie grachtenpanden,
waarvan vele inmiddels Rijksmonument zijn. Het verenigingsleven is goed ontwikkeld en men kent
elkaar. Zowel het winkelcentrum als de twee bedrijventerreinen mogen er zijn.
Lokalen Hoeksche Waard wil zich o.a. op de volgende punten inzetten voor Oud-Beijerland:
 Samenwerking tussen ondernemers en onderwijs verbeteren, bijvoorbeeld door de uitbreiding
van een mbo.
 Onderzoeken op welke manier Oud-Beijerland de centrumfunctie kan behouden. Leegstand in
centrum tegengaan door investeren in kwaliteit en comprimeren van het winkelcentrum. In
samenhang daarmee herbestemming van winkelfuncties.
 Voortzetting 0-optie drugs; geen coffeeshops in Oud-Beijerland en liefst ook niet in de Hoekse
Waard.
 Onderzoek naar mogelijkheden om verkeer in en rond Oud-Beijerland beter te begeleiden en
waar mogelijk terug te dringen. Bijvoorbeeld door het realiseren van een breed fietspad tussen
Poortwijk en centrum.
 Lege plekken in het dorp opvullen, bijvoorbeeld door woningbouw of “ruilverkaveling” van
winkelcentrum, waardoor winkels weer aansluiten en er een duidelijke eenheid ontstaat.
 Evenwicht tussen bewoning en uitgaansmogelijkheden in het centrum monitoren.
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Piershil
Piershil is een uit het verleden belangrijk dorp, dat zijn naam dankt aan Pieter of Pier die een heuvel
“hil” bezat. De van Egmonds en Meerman waren ooit bezitters en na de familie Stal ging het naar
gravin van Bijlandt. De kerk, de molen en een 5-tal boerenwoningen zijn als rijksmonument
geregistreerd. Nu is Piershil een modern dorp met een kleine, hechte gemeenschap, dat anders dan
in Goudswaard, minder kerkelijk gebonden is. Door de beperkte grootte van het dorp staan de
plaatselijke super en de weinige andere winkels onder druk. Ook het verenigingsleven heeft het
moeilijk door de schaalgrootte.
Lokalen Hoeksche Waard is trots op de sport/muziek/belangenverenigingen, de zeven
rijksmonumenten, de molen Simonia uit 1845, en de Oranjevereniging die al jarenlang een
succesvolle Oranjeweek organiseert.
Lokalen Hoeksche Waard wil zich o.a. op de volgende punten inzetten voor Piershil:
 Stimuleren van het verenigingsleven door passende subsidies en deregulering.
 Realisatie van Swaeneblacke, liefst met doorgang sluis naar het spui. Dit brengt leven terug in
het dorp en zal bedrijvigheid en toerisme brengen.
 Waar mogelijk industrie en bedrijven verplaatsen die overlast geven aan dijkbewoners.
 Stimuleren bewoning en winkel(s) bij de haven.
 Heemzicht en andere oudere opvang behouden en indien nodig uitbreiden richting
gemeentehuis en dit koppelen aan revalidatie.

Puttershoek
Het dorp Puttershoek bestaat uit ca. 2.750 huizen met ca. 6.900 inwoners en ligt aan de Oude Maas.
De inwoners van Puttershoek zijn nauw verbonden met de Suikerfabriek die veel werkgelegenheid
bracht en waar agrariërs hun suikerbieten naar toe brachten. Door uitbreiding van het aantal
woningen is het dorp gestaag gegroeid. Een vernieuwd winkelcentrum met een gevarieerd aanbod
kenmerkt Puttershoek. De vestiging van het Zorgcentrum Stichting Zorgwaard draagt bij tot die
variatie. De meest bekende inwoner van Puttershoek was Kees Verkerk, oud wereld- en Olympisch
kampioen schaatsen. De bekendste sporthal in Puttershoek is naar hem vernoemd. De gebieden
binnen het Suikerunie terrein worden op dit moment heringericht.
Lokalen Hoeksche Waard is trots op de veertien rijksmonumenten, molen De Lelie, het
Poldermuseum, Hoeksche Waard Jazz en het NK Sprietlopen; lopen over een twintig meter lange
paal over de haven, waarbij de paal in de tweede ronde wordt ingesmeerd met groene zeep.
Lokalen Hoeksche Waard wil zich o.a. op de volgende punten inzetten voor Puttershoek:

Verbeteren openbaar vervoer tussen Puttershoek, de omliggende dorpen en steden.

Behoud gezonde en toekomstbestendige (sport)verenigingen in het dorp

Behoud van de veerpont van Puttershoek naar Zwijndrecht en eventueel reductie of volledige
compensatie voor scholieren.

Promoten en ondersteuning van de diverse activiteiten in Puttershoek, zoals de
avondvierdaagse, 2x per jaar jaarmarkt en kermis, wielerwedstrijden etc.
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Strijen
Het dorp Strijen is het oudste dorp van de Hoeksche Waard (stichtingsoorkonde uit 992) met een
rijke historie van voor de St. Elizabeth vloed. Toentertijd strekte het gebied zich uit tot ver in het
huidige Brabant. Strijen is vernoemd naar het water "De Striene", nu het Hollandsch Diep. Het is een
hechte samenleving van ca. 8800 inwoners met het centrum gelegen op de kruising van
dijkverbindingen, o.a. de oude weg van Amsterdam naar Parijs. De nieuwbouw stamt hoofdzakelijk
van na de Watersnood in 1953 en midden jaren zeventig en negentig. Het door Zweden na de
watersnood geschonken dorpshuis, is in 2015 geheel gerenoveerd en aangepast. Als afronding
daarvan is het dorpshuis “Streona” genoemd. Verder kent het dorp de Grote of St. Lambertus Kerk
(1400, gerestaureerd in 1993) en het museum "Het Oude Land van Strijen" met o.a. een compleet
ingerichte dorpssmederij. Daarnaast is er een archeologisch museum voor het oosten van de
Hoeksche Waard met vondsten vanaf 2200 voor Christus, een stijlkamer en keuken uit de jaren ‘20
van de vorige eeuw en een bibliotheek met meubilair in de stijl van de Amsterdamse School. Dit is
een van de vele officiële trouwlocaties. Het Oude Raadhuis is gebouwd in 1927 onder architectuur
van Diederik Visser. Er zijn vele authentieke boerderijen met voornamelijk landbouw. Daarnaast
grenst Strijen aan het "Oude Land van Strijen", Natura 2000 gebied. (Inter)Nationaal bekend als
overwinteringsgebied voor vele vogels. Ook heeft Strijen De Joodse Begraafplaats, die sinds 1895 de
verbinding vormt met de toenmalige Joodse bevolking.
Lokalen Hoeksche Waard is trots op voorzieningen zoals het Dorpshuis Streona, het overdekte
zwembad, de sporthal, sportverenigingen en sportvelden, jongerencentrum "De Klep", de IJsbaan,
golfbaan en camping. Daarnaast het kleinschalige maar zeer specialistisch georiënteerde
winkelaanbod, zorgcentrum "De Hoge Weide" en "Het Molenschaer", moderne basisscholen De Parel
en de Meerwaarde en de gemeentelijke monumenten en kunstwerken in de openbare ruimte.
Verder is Lokalen Hoeksche Waard trots op de vele jaarlijks terugkerende evenementen en
particuliere initiatieven, het actieve en breed geschakeerd verenigingsleven, de heringerichte Kaai,
de "huiskamer van Strijen" en de "Gouden Driehoek" van landgoederen "Mariahoeve",
"Peerdegaerdt" en Buitenplaats Land van Es.
Lokalen Hoeksche Waard wil zich o.a. op de volgende punten inzetten voor Strijen:
 Modernisering en verduurzaming van de sporthal,
 Behoud van goed en frequent openbaar vervoer naar Rotterdam en Dordrecht,
 Opfleuren van de Kerkstraat en handhaving van voetgangersgebied,
 Duurzaam moderniseren van jongerencentrum "De Klep",
 Een digitaal informatiebord met gemeentelijke en toeristische informatie op "De Kaai".
Strijensas
Het plaatsje Strijensas ligt aan het Hollands Diep, heeft ca 450 inwoners en een lange en rijke
geschiedenis. De indijking van de Strijense Polder is het begin van de nederzetting Strijens Sas. De
naam stamt uit 1647 en verwijst naar de sluis/schutkolk in de verbinding over water naar Strijen. Het
dorp is o.a. bekend van het feit dat prins Johan Willem Friso hier, onderweg vanuit Moerdijk naar
Den Haag, in 1711 verdronk in het Hollands Diep. Strijensas kenmerkt zich door de
(rijks)monumenten, boerderij "Ora et Labora" uit 1875, de schutsluis uit 1848, de ophaalbrug uit
1908, de Lichtopstand uit 1870 en de luchtwachttoren uit 1953. De voormalige Hervormde Kerk is in
februari 1945 door beschietingen dusdanig beschadigd dat herstel niet meer mogelijk was. Daarom is
in 1952 een geheel nieuwe kerk aan het Kerkplein gebouwd. Verder zijn er de door Zweden na de
watersnood in 1953 houten noodwoningen geschonken. Deze zijn recent gerenoveerd en als
gemeentelijk monument beschermd. De "Oeverlanden Hollands Diep" is een poldergebied dat in
2006 teruggegeven is aan de natuur. Het Natura 2000 zoetwater getijdengebied kent een rijke
schakering van flora en fauna. Ook is hier als een werkproject een historische "Motte" gebouwd.
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Lokalen Hoeksche Waard is trots op de authentieke en rustieke uitstraling van dorp en omgeving, de
natuurwaarden van Oeverlanden en De Esscheplaat, de voorzieningen zoals de jachthaven, reis- en
verblijf gelegenheden en recreatieve mogelijkheden waaronder watersport en natuurbeleving.
Lokalen Hoeksche Waard wil zich o.a. op de volgende punten inzetten voor Strijensas:
 Woningbouw en vestigingsbeleid richten op een langdurige balans in de demografische
ontwikkeling. Hierbij dient de verhouding tussen "huur" en "koop" woningen de sociale cohesie
minstens te behouden en, beter nog, te versterken,
 Verbeteren van bereikbaarheid bijvoorbeeld met de belbus en de waterbus,
 Faciliteren van modernisering/aanpassing van het Verenigingsgebouw,
 Facilitering en behoud van sociale evenementen waaronder "t Sasse Durpsfeest",
 Participatie van omwonenden bij de ontwikkeling van Windpark "De Oude Mol",
Westmaas
Het dorp Westmaas ligt aan de Binnenmaas en heeft ca. 800 huizen met ca. 2.100 inwoners.
Westmaas is ontstaan na de indijking van de polders Moerkerken en Munnikenland. Zweder van
Abcoude, heer van Gaesbeek, heer van Strijen, schonk het Munnikenland, een deel van de
ambachtsheerlijkheid Strijen, aan de monniken van het Kartuizerklooster te Utrecht. Het land,
voornamelijk rietlanden, werd door de monniken bedijkt waarna het dorp Westmaas ontstond.
Aan het eind van de 18e eeuw is het dorp Westmaas voor een groot deel afgebrand. De brand bleek
gesticht te zijn door zwervers. Daarna was het nog jarenlang verboden om zwervers onderdak te
bieden of met een brandende pijp over straat te gaan. Westmaas is door de gevarieerde uitbreiding
van het aantal woningen de afgelopen jaren flink gegroeid.
Lokalen Hoeksche Waard is trots op de vier rijksmonumenten, de dorpskerk en de molen Windlust.
Lokalen Hoeksche Waard wil zich o.a. op de volgende punten inzetten voor Westmaas:

Realisatie van inbreidinglocatie “de Pesanthof”.

Stimuleren van het verenigingsleven door passende subsidies en deregulering.

Behoud en ondersteuning voor de diverse activiteiten in Westmaas zoals de Koningsdag
(Oranjevereniging), jaarmarkt, kerstmarkt, avondvierdaagse etc.
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Zuid-Beijerland
Zuid-Beijerland kenmerkt zich door de lintbebouwing langs een lange mooie polderdijk.
Aan de noordzijde van het dorp vinden nieuwbouwactiviteiten plaats. Aan de zuidkant van het dorp
bevindt zich een uitbreidingswijk waar plannen zijn om een voormalig boerenbedrijf om te vormen
tot nieuwbouw. Zuid-Beijerland kan trots zijn op de jachthaven de Hitsert.
Lokalen Hoeksche Waard is trots op de ondernemersmentaliteit met hoogwaardigere detailhandel in
onder andere kleding en wonen die Zuid Beijerland heeft.
Ook het aangrenzende eiland Tiengemeten heeft grote waarde voor de toeristische ontwikkeling aan
de zuidrand van de Hoeksche Waard. Hier vinden in toenemende mate activiteiten plaats die de
Hoeksche Waard landelijk op de kaart zetten.
Lokalen Hoeksche Waard wil zich o.a. op de volgende punten inzetten voor Zuid-Beijerland:
 De kwetsbare lintbebouwing ontlasten door het instellen van een 30 km zone en een verbod op
zwaar verkeer.
 De aanwezige hoogwaardige detailhandel en ondernemersklimaat stimuleren door het centrum
levendiger en aantrekkelijker voor publiek te maken.
 Gebruik van de aanwezige rondweg stimuleren door het onaantrekkelijker maken van de
kortere route welke via de lintdijk loopt.
 Ontwikkeling van de Hitsertse kade door dagrecreatie te combineren met kleinschalige
overnachtingsmogelijkheden en horeca.
 Verdere promotie van de natuur en recreatie waarden van het eiland Tiengemeten.

Zuidzijde
Dit buurtschap lag oorspronkelijk aan de Zuidzijde van de aanwaspolder Nieuw-Beijerland.
Het heeft een lintbebouwing aan de Zuidzijdsedijk. Met ruim 200 inwoners heeft het een eigen caférestaurant “De Drie Linden” en een ijsclub “de Kom”. Vooral de laatste is een ontmoetingsplaats voor
de inwoners waarvan bijna iedereen lid is. Lokalen Hoeksche Waard is daar trots op.
De smalle dijk is een belangrijke oost-west route voor alle verkeer inclusief voor de landbouw.
Daarnaast heeft het buurtschap één opstapplaats voor het openbaar vervoer.
Lokalen Hoeksche Waard wil zich o.a. op de volgende punten inzetten voor Zuid-Beijerland:
 Ontlasting van de dijk van het vele verkeer,
 Inzetten op een uitgebreidere dienstregeling openbaar vervoer,
 Plaatsen van een bushokje.
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Contactgegevens Lokalen Hoeksche Waard;
E-mail:
Info@Lokalenhoekschewaard.nl
Website:
www.Lokalenhoekschewaard.nl
Facebook:
www.facebook.com/Lokalenhoekschewaard
Twitter:
@LWaard
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