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Programma

• Openingswoord 
Over de aanpassingen in het proces

• Het totale proces in beeld
Alle bouwstenen en tussenprodukten op een rij

• De eerste tussenresultaten
Interviews
Identiteit

Contextkaart

• Doorkijkje
Naar de volgende raadsbijeenkomst



Omgevingsvisie binnen de Omgevingswet

• De omgevingsvisie is een verplicht instrument onder de omgevingswet;

• De omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn op de fysieke
leefomgeving; De visie bevat de integrale hoofdkeuzes!

• De omgevingsvisie is vormvrij;

• Participatie is wettelijk verplicht bij het opstellen van de omgevingsvisie.



1. De gemeenteraad stuurt op de inhoud
2. De gemeenteraad faciliteert het proces

In het aangepaste proces voor de omgevingsvisie 
ligt het zwaartepunt nu bij de eerste rol.

Participeren; De rol van de raad



HET TOTALE PROCES IN BEELD
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Vorm bepalen 
(ontwerpen)tussenproducten

(stevige muurtjes)

Het huis met een 
vorm die past bij 
de  gemeente

Bouwstenen verzamelen

Hoe bouwen we samen het huis… 
dat omgevingsvisie heet?



Identiteit 
anno 2020

Autonome opgaven; 
Trends

Toekomstbeeld voor 
2040

Start-up; 
ambtelijk

Interviews Contextkaart

Toekomstbeelden 
verstedelijking

Toekomstbeelden 
mobiliteit

Toekomstbeelden 
energietransitie

Toekomstbeelden 
gezondheid

Toekomstbeelden 
maritieme sector

Uitgangspunten

ontwerpateliers

Locatie 
onderzoek

Integraal 
kaartbeeld

Bestaand 
beleid

Programma’s
Omgevingsplan



Bestaand 
beleid

Identiteit 
anno 2020

Autonome opgaven; 
Trends

Toekomstbeeld voor 
2040

Start-up; 
ambtelijk

Interviews Contextkaart

Toekomstbeelden 
verstedelijking

Toekomstbeelden 
mobiliteit

Toekomstbeelden
energietransitie

Toekomstbeelden 
gezondheid

Toekomstbeelden 
maritieme sector

Uitgangspunten

ontwerpateliers

Locatie 
onderzoek

Integraal 
kaartbeeld



DE IDENTITEIT VAN HARDINXVELD-
GIESSENDAM
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a. Menselijke waarden (bv saamhorigheid, religieuze waarden, kennis, 
ondernemerschap, tradities etc.)

b. Demografische waarden (bv grote gezinnen of juist veel 
eenpersoonshuishoudens, hoog opgeleid arbeidersmentaliteit, van 
oudsher veel immigranten en daardoor grote diversiteit aan culturele 
waarden etc.)

c. Historische waarden 
d. Ruimtelijke waarden (bv specifiek cultureel erfgoed, natuurgebieden, 

specifieke architectuur, water – waar zijn mensen trots op?)
e. Waarde door de ligging / positionering in de regio/ Nederland (bv 

bereikbaarheid, ligging nabij Dordrecht-Rotterdam / Biesbosch, waarde 
als waterbuffergebied etc.)

Identiteit is een optelsom van 



INTERVIEWS:
Mag ik eens door jouw bril kijken?
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Proces
1. Wat verstaan we onder een identiteit?
2. Welke eigenschappen zijn er mogelijk?
3. Wat zijn de thema’s die in de eigenschappen naar voren 

komen?
4. Hoe past de input van interviews in deze thema’s?
5. Welke identiteit heeft de gemeente Hardinxveld-Giessendam?

Toegepaste strategie



1. Definitie Identiteit

Dit is de set aan typerende eigenschappen die 
specifiek en kenmerkend zijn voor het dorp en die de 
het dorp een onderscheidend vermogen en 
continuïteit geven.



2. Soorten Eigenschappen
• Bedrijvigheid(Economische 

samenstelling, soorten 
bedrijven, technologie) 

• Woningmarkt 
• Onderwijs 
• Sport 
• Gezondheid 
• Duurzaamheid 
• Geografische ligging gemeente 
• Fysieke samenhang 

(Stedenbouwkundige structuur, 
Bouwtypologieën) 

• Infrastructuur 
• Groenstructuur 
• Leeftijd 
• Geschiedenis 
• Evenementen 
• Cultuur en Geloof 
• Recreatie 
• Politiek 
• Bevolkingsopbouw 

(doelgroepen, demografieën) 
• Inkomen 
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PLACE PROSPERITY

PEOPLE

3. De Thema’s



4. De Interviews
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Welke uitkomst uit de interviews vindt u verrassend? Had u 
niet verwacht? 

Herkent u hierin de identiteit van uw gemeente?

Mist u nog onderdelen die de identiteit mede bepalen? 

(schrijf uw antwoorden voor uzelf even op)
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I. Eyeopeners: 
wat is voor u onverwachtse input van mensen over de identiteit?



waterrijk
Kijken de kat 
uit de boom

Ingeklemd 
tussen spoor-

water en 
autowegen

II. Aanvullingen op identiteit Hardinxveld Giessendam

Aanpakken!
Bewoners zijn 

zeer 
betrokken bij 

hun dorp

Spanning 
tussen 

industrie en 
woonfunctie, 

die is 
historisch 

verstrengeld

Sociale 
betrokkenheid

conservatief
Arbeidzaam 

en nijver 
volkje



Saai, 
summiere 
horeca en 

klein winkel-
aanbod rustig

Praktisch 
geschoolde 
bevolking

II. Aanvullingen op identiteit Hardinxveld Giessendam

Sterk MKB

Langgerekt 
geografisch 

dorp

Fantastisch 
heerlijk rustig 

dorp

Ons kent ons

Spannings-
veld tussen 

beton en 
groen Zeer 

strategisch 
gelegen



Aanvullingen over de identiteit?

Verschillende 
geloof-

gemeenschap
pen

Veel 
zuipschuren



DE CONTEXTKAART
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De Contextkaart bestaat uit: 

• Beschrijving van factoren die, zonder dat je het kan beïnvloeden, op je afkomen 
en van betekenis zijn voor de toekomst (Klimaat, Stikstofopgave, Corona…)

• Trends: de reactie van mensen op deze factoren en de betekenis van dit gedrag 
van mensen voor Hardinxveld-Giessendam 



Invoegen resultaat Merlijn en Kim
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Een vingeroefening
We kiezen een factor die autonoom op ons afkomt: 
Coronacrisis 

1. Wat ziet u aan verandering in het gedrag en behoefte van 
mensen uit Hardinxveld-Giessendam waarvan u denkt dat het 
een trend is die impact heeft op de toekomst? 

2. Wat kan dit betekenen voor de manier waarop we omgaan 
met de ruimte in HG?
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Thuis werken 
en daardoor 

huis 
verbouwen

Groepen 
mensen 

komen steeds 
meer 

tegenover 
elkaar te 

staan

mensen 
wandelen en 
sporten meer 

buiten

Gewoon 
doorgaan met 
waar we mee 
bezig waren 

I. Wat zie je mensen doen als reactie op de Corona crisis?  



I. Wat zie je mensen doen als reactie op de Corona crisis?  



Behoefte aan 
meer 

mogelijk-
heden voor 

buiten 
recreatie

II. Welke ruimtelijke impact kan dit in de toekomst hebben?



II. Welke ruimtelijke impact kan dit in de toekomst hebben?



DOORKIJKJE
NAAR DE VOLGENDE 
RAADSBIJEENKOMST
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