
In de Hoeksche Waard telt iedereen mee. Wij geloven in gelijkwaardigheid
en denken in mogelijkheden. We bouwen samen met onze partners aan een
sterke, sociale basis en een inclusieve samenleving; een samenleving waar
iedereen naar vermogen kan meedoen, ongeacht leeftijd, culturele
achtergrond, inkomen, talenten, beperkingen en/of geaardheid. Onze
inspanningen zijn vooral gericht op het (langer) zelfstandig thuis wonen,
opvoeden en opgroeien, financiële redzaamheid en het hebben en houden
van werk.

We werken aan een gezonde, Hoeksche Waardse economie met volop
kansen voor iedereen. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat, een 
arbeidsmarkt in balans, een bloeiende vrijetijdseconomie en een ongekend 
innovatieve landbouw typeren niet alleen de Hoeksche Waard, maar zijn 
ook ons visitekaartje.

Door vergrijzing en ontgroening komen voorzieningen onder druk te staan.
Tegelijkertijd is er een grote woningbehoefte. Een gezonde,
toekomstbestendige woningvoorraad is cruciaal voor een vitale Hoeksche
Waard. We zetten daarom vaart achter de bestaande 
woningbouwinitiatieven en houden rekening met (toekomstige)
woonwensen en woningbehoefte.

De Hoeksche Waard behoort tot één van de veiligste gebieden van
Nederland. Dat maakt onze gemeente aantrekkelijk en dat willen we graag
zo houden. We hebben niet alleen aandacht voor het bestrijden van
onveiligheid, maar vooral ook voor het versterken van veiligheid.

Samen met andere partners werken we hard aan een goede 
bereikbaarheid. Niet alleen van en naar de Hoeksche Waard, maar ook 
binnen de dorpen en tussen de dorpen onderling werken we aan snelle en 
veilige verbindingen voor fiets, (vracht)auto en openbaar vervoer. We 
zetten bovendien meer in op duurzame mobiliteit.

Verduurzamen is nodig én het biedt kansen. Kansen voor samenwerking,
nieuwe netwerken en voor economische groei. Samen met inwoners,
ondernemers en maatschappelijke partijen werken we aan een duurzame
Hoeksche Waard dat klimaatneutraal is in 2050. Dat vraagt doeltreffende
communicatie en participatie; energie besparen en duurzaam opwekken,
circulaire economie, klimaatadaptatie en biodiversiteit staan hierbij
centraal. Samen maken we ruimte voor een duurzame toekomst in de 
Hoeksche Waard. 

We richten ons op het versterken van een sociaal en verbonden Hoeksche
Waard, onder andere door te investeren in cultuur. Daarnaast willen we
de Hoeksche Waardse identiteit beschermen en benutten. We zetten het
behoud en de ontwikkeling van cultureel erfgoed, zoals Fort Buitensluis,
in als drager voor de verdere ontwikkeling van recreatie en toerisme in de
Hoeksche Waard.

Op deze pagina ziet u in één oogopslag wat er op hoofdlijnen aan
geld binnenkomt en waar we het aan uit willen geven. Ook vertellen
we meer over belangrijke thema’s waar we al hard aan werken en
in 2022 verder mee aan de slag gaan. De gemeenteraad neemt op 
donderdag 4 november een besluit over de vaststelling van de 
begroting.
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Op dinsdag 26 oktober behandelt de gemeenteraad de begroting tijdens een beeldvormende bijeenkomst. Hierbij is er mogelijkheid tot inspreken (graag vooraf 
aanmelden via griffie@gemeentehw.nl). De oordeel- en besluitvorming over de begroting vindt plaats tijdens de raadsvergadering op donderdag 4 november.


