Beste inwoners en raadsleden van Molenlanden,
Het kan u bijna niet ontgaan zijn: het Samenlevingsprogramma! Op 2 januari heeft
de gemeenteraad van Molenlanden het college de opdracht gegeven om in dialoog
met inwoners, ondernemers en andere partners in Molenlanden tot een
samenlevingsprogramma voor de jaren 2019-2022 te komen. De eerste
tussenbalans is een feit! Een rijke oogst aan ideeën en vraagstukken als resultaat
van energieke weken met een enorme betrokkenheid van inwoners en partners. De
afgelopen periode leverde onverwachtse gesprekken en nieuwe ontmoetingen op. Er
zijn al veel inwoners en ondernemers met ideeën en ontwikkelingen aan de slag.
Eén ding is zeker: het programma geeft energie en daagt uit om met elkaar door te
zetten of in actie te komen en het gesprek voort te zetten.
De inhoud van het samenlevingsprogramma is dan ook geen stilleven, maar het
startpunt voor een dynamische agenda die met elkaar steeds verder wordt gebracht.
Dit samenlevingsprogramma gaat over Molenlanden. Molenlanden kenmerkt zich
door het typerend Hollandsche Polderlandschap met zijn molens, ringdijken, sloten
en vaarten. Al eeuwen is ons gebied door het water gevormd en verbonden. In dit
landschap wonen 43.500 inwoners in de verschillende dorpen met een eigen
karakter, waar ze genieten van de rust en de ruimte en onderdeel zijn van een
hechte gemeenschap met een actief verenigings- en maatschappelijk leven. In
Molenlanden leeft men niet naast, maar met elkaar. Ondernemers in Molenlanden
verstaan hun vak, werken hard en zijn maatschappelijk betrokken. Toeristen en
bezoekers zijn welkom, waarbij we de recreatiemogelijkheden zo goed mogelijk
inpassen in het landschap.
Molenlanden heeft veel te bieden en is aantrekkelijk om te wonen, werken en
recreëren. Dit gaat natuurlijk niet vanzelf. Ondernemers, inwoners,
maatschappelijke organisaties en de gemeente werken samen om Molenlanden
aantrekkelijk te houden en verder te versterken. Soms gericht op de dorpen, soms
gericht op het geheel. Dit is van grote waarde. Samen genereren we meer energie,
ontwikkelen we kleine en grotere oplossingen en komen we tot passende ideeën.
We zijn met vele partners die samen aan de lat staan. Ieder vanuit de eigen
verantwoordelijkheid en mogelijkheden.
Een sterk gebied betekent goede voorzieningen, werkgelegenheid,
gemeenschapszin en een prettige omgeving om in te leven, werken en recreëren.
Doel is om vanuit de eigenheid van de verschillende kernen de krachten te
bundelen om samen de gemeenschappelijke kansen en vraagstukken op te pakken
waarbij wonen, voorzieningen, groenvoorziening, verkeersveiligheid en openbaar
vervoer door onze inwoners het belangrijkst worden gevonden. Ook wordt het
belang onderkend om in te zetten op het beter omgaan met ons gebied zodat dit
ook voor de toekomst behouden blijft. Dit betekent inzet op duurzaamheid,
klimaatrobuustheid, circulariteit, biodiversiteit en bodemdaling. Op deze terreinen
(en meer) werken we ook samen met onze buurgemeenten. Goede buren zijn onder
meer Vijfheerenlanden, Gorinchem, de Krimpenerwaard en de gemeenten in de
Drechtsteden. Grenzeloos samenwerken noemen we dat. En dat is nodig, want
opgaven laten zich doorgaans niet weerhouden door gemeente- of

provinciegrenzen. De gemeente Molenlanden is hierin een partner die weet wat
belangrijk wordt gevonden in ons eigen gebied, hiervoor staat en hiervoor gaat en
die ook bereid is de buren hulp te verlenen op terreinen die voor hen belangrijk
zijn. Dit past bij ons verbindende karakter, gericht op duurzame relaties.
De rode draad is dat we samen de schouders eronder zetten. Dat typeert
Molenlanden. Of het nu gaat om kleine toevoegingen of het aanpakken van meer
pittige thema’s. Zo houden we Molenlanden een fijne plek om te leven en werken.
Dat doen we natuurlijk niet altijd op een traditionele manier. We experimenteren en
denken om en gaan aan de slag: learning by doing! Dat doen we niet alleen maar
met de energie van onze inwoners en partners. Want dat hoort ook bij Molenlanden!
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