Uitnodiging bestuurlijke bijeenkomst Deltapoort
30 maart 2012 - Van visie naar uitvoering
Het gebied tussen Rotterdam en Dordrecht kan zich ontwikkelen tot een aantrekkelijk gebied
waar met plezier en tevredenheid gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt. Het programma
Deltapoort zet zich hier, onder aansturing van de Stuurgroep Deltapoort, voor in. In de
Gebiedsvisie Deltapoort staat beschreven welke legio aan mogelijkheden dit gebied in zich
heeft. En die zeker de komende jaren benut moeten gaan worden.

Programma 30 maart 2012
15.30

Inloop met koffie en thee

16.00-16.05

Opening door Jan Edens, programmamanager Deltapoort

16.05 -16.30

Van idee naar visie naar uitvoering: Gebiedsvisie Deltapoort en wat levert
het u op? Hoe kunnen we samen van visie tot uitvoering komen?

30 maart 2012
Op 2 februari 2012 heeft de Stuurgroep Deltapoort de Gebiedsvisie Deltapoort vastgesteld.
Op 30 maart markeren we dit moment graag met u, bestuurders van betrokken gemeenten,
provincie, waterschap, stadsregio Rotterdam, regio Drechtsteden, raadsleden van de vier
kerngemeenten en leden van Provinciale Staten. Wij willen op 30 maart met u delen wat wij
als Stuurgroep Deltapoort belangrijk vinden om de komende periode aan te pakken.
Daarnaast willen wij u voorleggen hoe wij de stap richting uitvoering willen zetten. Dat kan
niet zonder uw steun of inbreng!
De Gebiedsvisie Deltapoort biedt duidelijkheid over hoe we de ruimtelijke kwaliteit van het
gebied kunnen verbeteren om daarmee een positieve impuls te geven aan het economisch
functioneren en de leefkwaliteit van dit gebied. Verbetering van het recreatieve routenetwerk,
gericht op fietsen, wandelen, paardrijden en kanoën, krijgt in de visie veel aandacht. Het
routenetwerk zorgt in de visie voor de verbinding langs van vijf themagebieden. Dit zijn
gebieden die een eigen karakteristiek en eigen mogelijkheden voor ontwikkeling hebben.
Voor de themagebieden zijn (regionale) opgaven benoemd: bereikbaarheid, herstructurering
bedrijventerreinen, glastuinbouw, grondgebonden landbouw en routenetwerk. De uitwerking
van deze opgaven gaat de basis vormen voor het uitvoeringsprogramma met daarin concrete
projecten. Projecten die een positieve stimulans voor het gebied, de bewoners en de
leefomgeving betekenen.

Toelichting door wethouder Hamit Karakus, voorzitter Stuurgroep
Deltapoort
16.30 -17.00

Kennismaking ontwikkelopgaven: bereikbaarheid, herstructurering
bedrijventerreinen, glastuinbouw, grondgebonden landbouw en recreatief
routenetwerk

17.00-17.15

Tot slot

17.15-18.00

Borrel

Locatie
Landvast, cultureel centrum Alblasserdam
Haven 4
2951 GC Alblasserdam

Aanmelden
Wij stellen uw aan- of afmelding voor deze bijeenkomst zeer op prijs via deltapoort@pzh.nl

Status Gebiedsvisie Deltapoort
De Gebiedsvisie wordt als visiedocument ter vaststelling aangeboden aan de betrokken
gemeenten Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Barendrecht, Ridderkerk en de provincie ZuidHolland. De bedoeling is dat de visie wordt doorvertaald in de provinciale Structuurvisie en
bestemmingsplannen. Eenmaal vastgesteld is de Gebiedsvisie een richtsnoer om als
overheden het gesprek aan te gaan met de gebiedspartijen. Dit om de visie te concretiseren
en daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen. De inbreng van bedrijfsleven en maatschappelijke
organisaties is hiervoor een must.

Informatie
Heeft u vragen over deze bijeenkomst, dan kunt u contact opnemen met
Nathalie Harder via n.harder@pzh.nl .

www. zuidvleugel.nl/deltapoort

