
 
 

Nieuwsbrief 3 – 17 januari 2019 

 

Aan alle certificaathouders, vrijwilligers en belangstellenden van 

HoekscheWaardDuurzaam, 

 

Allereerst wenst het bestuur u een goed, gezond en duurzaam 2019.  

Wij hopen, samen met de nieuwe gemeente, een vliegende start te maken om 

Duurzaamheid dichter bij de inwoners van de Hoeksche Waard te brengen. 

We hebben een nieuw logo, dat past bij de kleuren van de nieuwe gemeente, 

dat onze nauwe samenwerking met OM vorm geeft en onze betrokkenheid bij 

de Hoeksche Waard tot uitdrukking laat komen. 

De voorlichtingsavond over het Postcoderoosproject Buitensluis in november 

was goed bezocht en - naast het project Vierwiekenplein - gaan we ook hier mee 

verder. Er is nog beperkte ruimte om mee te doen, dus u kunt zich nog opgeven. 

We zijn bezig met veel projecten, die de Hoeksche Waard duurzamer gaan 

maken. Wij noemen:  

- De verkoop van obligaties van de windparken in de Hoeksche Waard, een 

   investering meer dan waard?  

- Meer klanten werven voor OM, al vier jaar lang de groenste van 

Nederland. 

- Samen met de Suikerunie nadenken over de realisatie van zonneweiden. 

- Het ontwikkelen van een energie-hub aan de Noordrand, in combinatie 

met natuur en recreatie. 

- Ontwikkeling van een zonnemeer aan de Zuidrand. 

- Planning, samen met de nieuwe gemeente, van nieuwe duurzame 

projecten. 



 
- Verbeteren van deze projecten en zorgen dat het profijt daarvan meer 

aan de Hoeksche Waard ten goede komt. 

- Samen met Hoekschewaards Landschap optrekken om nieuwe projecten 

op de juiste plek te realiseren en de schoonheid en de natuur hierbij te 

ontzien. 

 

Helaas is het nog een beetje te vroeg om nu al op al deze projecten in te gaan, 

maar in het komende jaar gaat u hier meer over horen. Dat gebeurt zeker op de 

jaarvergadering, die gepland is op 21 maart a.s. om 19.30 uur in het Nationaal 

Landschap Centrum (Veerweg 1, 3281 LX Numansdorp). Iedereen is welkom. 

 

Wij denken ook na over de organisatievorm van HoekscheWaardDuurzaam. 

Vaak horen we de vraag: “Hoeveel leden hebben jullie eigenlijk?” Met andere 

oorden: hoeveel draagvlak is er in de Hoeksche Waard. Ons huidige model 

voorziet daar niet in. Dus gaan we in de jaarvergadering hierover voorstellen 

doen. Want natuurlijk willen wij een groot draagvlak in de Hoeksche Waard. 

 

Kortom, het bruist van de ideeën en u kunt daar direct aan meedoen als u zich 

opgeeft als vrijwilliger. Wij ruimen graag een plaatsje in, want er is voldoende 

werk te verzetten. 

 

We spreken elkaar in 2019. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van HoekscheWaardDuurzaam, 

 

Daan den Ouden, voorzitter 

Jan van Eijk, secretaris  
  


