
Interview met wethouder 
Hans van der Velde over 
zijn toekomstbeeld voor 
de nieuwe gemeente
De nieuwe gemeente op Voorne heeft een 
naam en het herindelingsadvies ligt bij de 
provincie. De fusie van de drie gemeenten 
komt steeds dichterbij. Maar hoe willen we 
straks met elkaar wonen en werken in Voorne 
aan Zee? Daarover gaan we graag het gesprek 
aan met zoveel mogelijk mensen. Door corona 
gaat dat helaas vooral digitaal. Iemand die een 
belangrijke rol speelt in het fusieproces is Hans 
van der Velde, wethouder van Hellevoetsluis. 
We spraken met hem over zijn toekomstbeeld 
voor de nieuwe gemeente.

Waarom hebben we een toekomstbeeld nodig 
voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee? 
Omdat we de kans hebben met elkaar de toekomst 
vorm te geven. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Dan 
moet je weten waar je naartoe wilt. Net als in je 
persoonlijke leven: je maakt plannen voor de 
mooie dingen die je wilt doen. En hoe je met 
moeilijke keuzes om wilt gaan. Dat geldt voor een 
nieuwe gemeente net zo. Want we zien mooie 
nieuwe plannen voor ons en we hebben uitdagin-
gen waar we voor komen te staan. Bijvoorbeeld de 
groeiende vraag naar zorg en het tekort aan 
woningen. En de vraag naar voldoende personeel 
in onder andere het onderwijs. Een toekomstbeeld 
helpt dan om de goede keuzes te maken.

Waarom is het belangrijk dat de inwoners, 
ondernemers en maatschappelijke organisaties 
meebouwen aan het toekomstbeeld?
Het is belangrijk omdat we straks met elkaar die 
nieuwe gemeente en samenleving zijn. En wat is er 
dan beter dan vanaf het begin af aan meedenken 
over dat wat nodig is voor Voorne aan Zee? Hoe kun 
je bijvoorbeeld in Voorne aan Zee goed uit de voeten 
als je ouder bent. Of: hoe groeien kinderen fijn op in 
de nieuwe gemeente? En wat is er nodig als het 
tegenzit in het leven? Hoe meer inwoners, onderne-
mers en organisaties meedenken, hoe beter we het 
toekomstbeeld daarop af kunnen stemmen. En 
meedenken kan makkelijk door de toekomstwijzer in 
te vullen. 

Welke kansen biedt de fusie volgens u voor 
de inwoners, ondernemers en maatschappelijke 
organisaties van de nieuwe gemeente 
Voorne aan Zee? 
We hebben straks als grotere gemeente een duidelij-
kere stem bij ontwikkelingen in onze regio. Denk 
bijvoorbeeld aan zorgtaken die regionaal uitgevoerd 
worden of de bereikbaarheid van Voorne aan Zee. Er 
ligt ook een mooie kans om meer verbindingen te 
maken. Tussen inwoners en tussen de organisaties 
die werken in of voor Voorne aan Zee. Daardoor 
kunnen we samen nieuwe ideeën ontwikkelen. Daar 
hebben we al verschillende goede voorbeelden van. 
En dat wordt straks alleen nog maar vanzelfspreken-
der.

Bouw
mee

aan
Zee

aan
Want de 
toekomst 
is ook
van jou!

De mening van onze inwoners en de toekomst 
die zij zien voor de nieuwe gemeente is belang-
rijk. Daarom gaan wij graag digitaal met u in 
gesprek. Van 17 mei t/m 31 mei 2021 kunt u de 
toekomstwijzer Voorne aan Zee invullen op 
samen.naar1gemeenteopvoorne.nl. 
Om dit te kunnen doen, zijn er vier verschillende 
toekomstbeelden gemaakt. Deze toekomstbeel-
den richten zich op 2030 en hoe de nieuwe 
gemeente er dan uit kan zien. 

De Toekomstwijzer Voorne aan Zee vraagt steeds 
een keuze te maken. Zo kan iedereen steeds aange-
ven wat ze belangrijk vinden en wordt een keuze 
gemaakt voor een toekomstbeeld. Het is niet zo dat 
uiteindelijk één van de vier toekomstbeelden ook het 
toekomstbeeld van de gemeente wordt. Juist niet. 
De uitkomsten gebruiken we om te kijken wat 
iedereen belangrijk vindt en hoe dat een nieuw 
toekomstbeeld oplevert. 

Een toekomstbeeld op maat gemaakt voor de 
nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Dit toekomst-
beeld is straks van iedereen. 

Toekomstbeeld 2030 Voorne aan Zee
We vragen alle inwoners om hun mening. Maar ook 
ondernemers en maatschappelijke organisaties, 
zoals jeugdwerk en ouderenzorg. En natuurlijk ook 
deskundigen die weten wat er regionaal en landelijk 
in de toekomst belangrijke onderwerpen zijn. Vanuit 
al deze gegevens wordt een ‘Toekomstbeeld 2030 
Voorne aan Zee’ gemaakt. Dit toekomstbeeld 
verwachten we deze zomer af te hebben. Dit 
toekomstbeeld is een van de onderdelen van de 
strategische visie. Deze visie verwachten we eind 
september af te hebben. Het toekomstbeeld, de 
strategische visie en de andere bouwstenen komen 
op www.naar1gemeenteopvoorne.nl te staan en 
worden via de gemeentelijke communicatiemiddelen 
gedeeld. 

Bouw mee aan Voorne aan Zee, vul de toekomstwijzer in!
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