
Toekomstvisie 
Voorne aan Zee
Een gezonde en veilige plek  
om te wonen, werken en recreëren

Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne gaan vanaf 1 januari 2023 samen  
verder als één nieuwe gemeente: Voorne aan Zee. Dat is omdat een  
grotere gemeente belangrijke dingen voor inwoners en ondernemers  
beter kan regelen. Bijvoorbeeld de omslag naar het gebruik van  
duurzame energie, de zorg en goede dienstverlening. Vaak is er niet  
genoeg geld om het als kleine gemeente allemaal zelf te doen. Een  
ander voordeel is dat er door de landelijke- en regionale politiek beter 
geluisterd wordt naar één grotere gemeente.

Maar wat betekent die fusie? En wat voor gemeente wil Voorne aan Zee  
in 2030 zijn? Dat hebben we aan veel mensen uit de drie gemeenten  
gevraagd. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties,  
raadsleden, collegeleden, ambtenaren en deskundigen van buiten  
hebben meegedacht, meegepraat en meegewerkt.

Deze informatie staat in de Toekomstvisie Voorne aan Zee. 
Die is te vinden op www.naar1gemeenteopvoorne.nl.

https://www.naar1gemeenteopvoorne.nl


Toekomstbeeld 
Voorne aan Zee

Sacha woont met haar zus en ouders in 
Voorne aan Zee. Ze zijn hier drie jaar geleden, 
in 2027, naartoe verhuisd. Ze kan rustig 
buitenspelen en regelmatig gaat ze met 
het gezin op pad. Er is van alles te doen. 
Fietsen, wandelen, naar een van de vele 
musea of varen met het bootje vanuit de 
haven in Hellevoetsluis op het Haringvliet. 

Sacha woont in een gemengde wijk: er 
wonen allerlei soorten mensen. Er zijn 
huizen met tuinen, maar er staat ook een 
appartementencomplex. De huizen in de straat 
waar Sacha woont zijn deels van hout gemaakt. 
Daardoor konden ze snel gebouwd worden 
en het is bovendien beter voor het milieu. 

Haar ouders zijn actieve vrijwilligers in 
de wijk en hebben regelmatig contact 
met de gemeente. Samen met de buren 
kregen ze bijvoorbeeld subsidie om 
zonnepanelen te plaatsen op alle daken.

Voor Sacha is alles dichtbij. Ze kan lopen 
naar school, fietsen naar voetbal en koopt 
boodschappen in de buurt. Als ze met haar 
oudere zus gaat winkelen voor nieuwe 
kleren doen ze dat in het winkelcentrum in 
Hellevoetsluis of in de oude binnenstad in 
Brielle. Daar zijn meerdere winkels met  
kleding en schoenen. 

Haar oma woont ook in Voorne aan Zee. Ze 
woont in een hofje, waar ze een binnentuin 
deelt met andere senioren en ze elkaar een 
beetje helpen. Sascha gaat graag met oma 
naar de markt, waar ze producten van de 
boeren uit de omgeving verkopen. Als alle 
verse boodschappen gekocht zijn, trakteert 
oma op verse Brielse zandtaartjes.

Sacha’s zus krijgt geen les op school, maar 
bij bedrijven waar zij leren en werken 
combineren. Zo heeft zij samen met een groep 
een nieuwe technische uitvinding gedaan 
waarmee veel energie bespaard wordt. 

Sacha’s zus is ook heel creatief. Ze schildert, 
speelt gitaar en kan goed zingen. Met haar  
band en haar koor treedt ze soms op,  
bijvoorbeeld op het dorpsplein, bij de  
Vestingdagen in Hellevoetsluis en bij  
het Zomerfeest in Tinte. 

Sacha houdt meer van sport. Met vriendinnen 
van school gaat ze graag zwemmen in het 
grote zwembad in Hellevoetsluis. En ze zit op 
voetbal. Op haar voetbalclub zijn veel ouders 
en buurtbewoners betrokken, zij helpen 
bijvoorbeeld mee met het onderhoud van de  
velden en verzorgen de bardiensten in  
de kantine.

Als ze op woensdagmiddag training heeft, dan 
zitten er soms mensen van de gemeente met 
hun laptop te werken. Je kunt hen dan ook 
vragen stellen over allerlei zaken zoals waar 
je terecht kunt voor subsidies of zorg. Elke 
woensdag werken zij op een andere plek. 
Uitwedstrijden vindt Sacha het leukste; 
dan ziet ze ook wat van het eiland en hoe 
mooi en verschillend alle plaatsen zijn. 



Ze gaat daarnaast graag naar het strand. 
Haar vader is toen ze hierheen verhuisden 
een strandtent begonnen in Rockanje. Het 
is er altijd druk, met mensen die zij kent uit 
het dorp, maar vooral ook met toeristen. 
Die slapen in de nieuwe vakantiehuisjes. 

Nu de grote weg om het eiland op en af 
te rijden is verbreed, zijn er ook meer 
parkeerplekken gekomen. Zowel het 
strand als de beide historische vestingen 
zijn daardoor nog beter bereikbaar. 

Sacha is blij dat ze in Voorne aan Zee woont 
samen met haar ouders en zus. En dat ze 
de mensen in de buurt kent. Ze voetbalt bij 
een leuke voetbalclub en ze vindt het fijn dat 
ze naar school kan fietsen. Maar vooral dat 
het hier rustig en groen is, met het strand 
in de buurt. En dat als ze actief wil zijn, ze 
lekker kan mountainbiken of kitesurfen.

Toekomstvisie
Het DNA van  
Voorne aan Zee
Voordat de nieuwe gemeente op 1 januari 2023 
van start gaat, wilden we graag weten wat men-
sen belangrijk vinden. Wat is bijzonder aan onze 
gemeente, wat is ons DNA? En wat is er nodig om 
te leven en te wonen in Voorne aan Zee? Natuurlijk 
kwamen mensen met verschillende ideeën. Toch 
zijn er veel dezelfde punten. 

Samengevat: Voorne aan Zee is divers en authen-
tiek. Samen zijn we trots op de rijke historie,  
prachtige natuur en onderscheidende dorpen en 
wijken. 

Inwoners willen graag een gezonde gemeente met 
veel natuur om te fietsen, wandelen en waterspor-
ten. In die nieuwe gemeente blijft elk dorp en elke 
wijk zichzelf en er is aandacht voor geschiedenis en 
cultuur. Voor de economie zijn toerisme en recreatie 
belangrijk. Net als horeca, groothandel, detailhandel 
en de agrarische sector.

Het kompas van de 
gemeente Voorne aan Zee
De punten die we belangrijk vinden, vormen het 
kompas voor de nieuwe gemeente. 
Dat betekent:
  Leefplezier van bewoners staat voorop. Het gaat 

om de inwoners.  
Zij krijgen veel inspraak. Natuurlijk laten we ook 
graag bezoekers genieten van al het moois van 
onze gemeente.

  Voorne aan Zee neemt ondernemers en 
maatschappelijke instellingen serieus.  
Er wordt vanuit gelijkwaardigheid samengewerkt. 

  We vinden vertrouwen in elkaar belangrijk. 
Daarom zijn we integer, open en eerlijk.

  We zijn trots op de dorpen, wijken en de natuur. 
Allemaal met hun eigen karakter.  
Deze eigenheid en diversiteit behouden we.

Kern- 
waarden

 Divers en authentiek 
 Eigenheid 
 Historie en cultuur 
 Gezonde leefomgeving 
 Gemeenschapsgericht
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Welke onderwerpen spelen er?
Net als iedere gemeente hebben we met veel onderwerpen te maken. Denk aan de  
klimaatverandering, duurzaamheid en een andere manier van energie opwekken. Maar 
ook op het gebied van zorg. Als één gemeente zijn we sterker en kunnen we het beter 
organiseren. Dat doen we gemeenschapsgericht. Samen met inwoners, ondernemers 
en maatschappelijke instellingen. We willen horen wat er speelt, bespreken ideeën en 
zorgen samen voor een oplossing.

In de toekomstvisie staan vier opgaven centraal voor de komende tijd: 

1  Het landschap centraal 
Voorne aan Zee is een groene en waterrijke oase 
tussen stad en delta. Inwoners en bezoekers bele-
ven de natuur, ontspannen en recreëren in dit 
gebied. Een veilige, gezonde en duurzame leefom-
geving is heel belangrijk. Met genoeg rust en ruimte. 
Ons landschap kent veel historie, dat blijft behouden 
en wordt versterkt. Er zijn ook aandachtspunten. 
Zoals de verzanding van de kust en de veranderin-
gen in de land- en glastuinbouw, zodat deze sector 
klaar is voor de toekomst. Dat we dichtbij de haven 
liggen, is goed voor onze economie. Ook is er aan-
dacht voor stikstof van verkeer en de scheepvaart 
die voorbij vaart. Stikstof is slecht voor de natuur 
en zorgt voor problemen. De gemeente kijkt hoe er 
minder stikstof uitgestoten kan worden en wil zor-
gen voor veel verschillende plant- en diersoorten.

2  Vitale en sociale dorpen en wijken 
We koesteren het eigen karakter van onze dorpen 
en wijken. Onderwijs, verenigingen en kunst en cul-
tuur zijn altijd dichtbij. Ook hebben we verschillende 
soorten woningen voor de verschillende woonwen-
sen. De buitenruimte nodigt uit om te bewegen en 
te sporten. Politie, boa’s, brandweer en ambulance 
zijn snel ter plekke als het nodig is en we maken 
het verkeer veiliger. We willen graag goed openbaar 
vervoer en fiets(snel)paden. Met behulp van dorps-
en wijkvisies kijken we welke voorzieningen waar 
nodig zijn. Allemaal met als doel om zoveel mogelijk 
mensen mee te laten doen in de samenleving. Zodat 
bewoners zich fijn, veilig en gezond voelen in Voorne 
aan Zee.

3  Werken en ondernemen  
stimuleren en ondersteunen 
Goed ondernemerschap is nodig in Voorne aan 
Zee. De veranderingen in de techniek, economie en 
duurzaamheid bieden kansen voor ondernemers 
en bedrijven. Om die kansen ook te grijpen, is een 
goede relatie tussen ondernemers en gemeente 
van belang. De gemeente legt een rode loper uit 
voor bedrijven, ook voor ondernemers die willen uit-
breiden. Met de nadruk op de sectoren die passen 
bij Voorne aan Zee: toerisme, recreatie, persoonlijke 
dienstverlening, welzijn en sociaal ondernemer-
schap. Voor mensen die nog niet werken, willen 
we helpen bij het zoeken naar bijvoorbeeld goede 
opleidingen die passen bij de lokale economie en de 
haven, bij-, om- en herscholing. En we gaan het mak-
kelijker maken om een baan te vinden voor mensen 
die klaar zijn met hun school. Zo krijgen bedrijven 
werknemers die opgeleid zijn voor het werk dat ze 
gaan doen. Hiermee kunnen we samen met  

ondernemers, onderwijs en maatschappelijke part-
ners werkgelegenheid en zelfstandigheid van onze 
inwoners versterken. Voor nu en in de toekomst.

4  Samen duurzaam
Duurzaamheid is een breed onderwerp. Daarom 
zoeken we samenhang. De gemeente moedigt 
samenwerking tussen verschillende sectoren aan. 
Bijvoorbeeld tussen de landbouw en de bouw, 
of tussen de landbouw en de industrie. Met de 
woningcorporaties en inwoners kijkt de gemeente 
bijvoorbeeld naar het verduurzamen van huizen. 
We stimuleren de verkoop van lokale, duurzame 
landbouwproducten binnen de regio. Zo zorgen 
we ervoor dat regionaal verdiende euro’s ook weer 
in de regio worden uitgegeven. En we sluiten aan 
bij regionale plannen en initiatieven die te maken 
hebben met duurzaamheid. Hiermee verbinden we 
alles wat met duurzaamheid te maken heeft aan 
elkaar.



Overheid en dienstverlening
Voorne aan Zee wil een veilige samenleving waar iedereen mee kan doen, een duurzame 
economie en een rechtvaardige overheid. Deze rode draad van de Toekomstvisie vraagt 
om nieuwe afspraken (sociaal contract) tussen gemeente en samenleving. Dan zorgt de 
fusie voor betere dienstverlening aan inwoners en ondernemers.

De veranderingen in de samenleving zijn ingewikkeld en kunnen soms snel gaan. De 
lokale overheid moet daar goed op kunnen reageren. Dat betekent: wendbaar zijn, 
willen leren en aanpassen aan de maatschappelijke of bestuurlijke ontwikkelingen.  
Daar gaan we aan werken door:
 Politiek en maatschappelijk betrokken te zijn.
  Gebruik te maken van de kracht van burgers en ambtenaren.
 Voldoende geld te reserveren voor haar taken en de vier opgaven.
  Verantwoording af te leggen.
  Samen te werken.
  Strategisch na te denken over het maken van beleid.
  Uit te gaan van de opgaven die er zijn en die oplossen.

Ons doel is dat inwoners en ondernemers een laagdrempelige toegang hebben tot de 
gemeente. Zowel digitaal als fysiek. Juist nu de gemeente groter wordt, willen we zicht-
baar zijn in de dorpen en wijken. Hierdoor wordt het makkelijker om direct contact te 
zoeken met inwoners. Medewerkers kunnen zich zo beter inleven in wat er speelt en 
duidelijk vertellen waarvoor inwoners wel en niet terecht kunnen bij de lokale overheid. 
De gemeente gaat de eigen vertrouwde systemen en regels wat meer loslaten en brengt 
meer dan nu mensen bij elkaar. Hierdoor ontstaan nieuwe verbindingen en dat levert 
energie en creativiteit op. Dat willen we los maken, de ruimte geven en gebruiken om 
kansen te grijpen en oplossingen te bedenken.

Samenwerken in de regio
We blijven samenwerken binnen de regio. Bijvoorbeeld met de provincie, de gemeen-
te Nissewaard en allerlei regionale samenwerkingsverbanden. Op een democratische 
manier en zo dat er goed bestuurd kan worden. Voorne aan Zee wil een betrouwbare 
en actieve regionale speler zijn. We maken duidelijk waar we voor staan. Samenwerken 
biedt kansen, maar moet meerwaarde voor ons hebben. Als we een taak beter zelf  
kunnen doen, dan doen we dat.



www.naar1gemeenteopvoorne.nl

https://www.naar1gemeenteopvoorne.nl

	Toekomstvisie Voorne aan Zee
	Een gezonde en veilige plek  om te wonen, werken en recreëren

	Toekomstbeeld Voorne aan Zee
	Toekomstvisie
	Het DNA van  Voorne aan Zee
	Het kompas van de gemeente Voorne aan Zee
	Kernwaarden
	Welke onderwerpen spelen er? 
	Overheid en dienstverlening 
	Samenwerken in de regio

	www.naar1gemeenteopvoorne.nl

