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Tweekleurig Voorne-Putten
Werkgevers Voorne-Putten en “Voorne-Putten Onderneemt”
vertegenwoordigen het bedrijfsleven op Voorne-Putten.
VOORNE-PUTTEN HEEFT, NAAST HAAR UNIEKE LIGGING, TWEE ONDERSCHEIDENDE KWALITEITEN:
 ALS “SERVICE-EILAND” LEVERT ZIJ ONMISBARE DIENSTEN EN ARBEIDSPOTENTIEEL AAN HET HAVEN INDUSTRIE COMPLEX VAN
ROTTERDAM.
 HET VEELKLEURIGE NATUUR- EN VRIJETIJDSAANBOD BIEDT EEN AANTREKKELIJK EN CONCURREREND WOON- EN
VERBLIJFSKLIMAAT AAN BEWONERS EN BEZOEKERS.
De bereikbaarheid van Voorne-Putten neemt de komende jaren aanmerkelijk toe. Naast de
Blankenburgverbinding in 2024, worden richting 2030 de N57 en het Hartelkruis grootscheeps aangepakt.
Ook qua waterverbindingen mogen spectaculaire verbeteringen worden verwacht. Afstand wordt nu
(verkorte) tijd. Van een perifere regio wordt Voorne-Putten een aantrekkelijke veelkleurige buur binnen de
MRDH. En……….., waar wordt de overgang van een industriële focus naar een natuurlijke en rustgevende
omgeving zo ‘natuurlijk’ aangeboden als hier. Kortom, de combinatie van bestaande kwaliteiten met de sterk
verbeterde bereikbaarheid biedt goede uitgangspunten om het vestigingsklimaat (voor bewoners en
bedrijven) te verbeteren. Wat is daar voor nodig?
Voor het behoud van het karakter van het eiland is het nodig om vast te houden aan de bestaande
kwaliteiten; haven gerelateerd en natuur en verblijfsklimaat. Binnen dat uitgangspunt zijn in de voor ons
komende collegeperiode visionaire keuzes echter onontkoombaar.
In de bijgaande “Speerpunten” zijn een aantal concrete voorwaarden opgesteld die dienstbaar zijn aan het
nieuwe Voorne-Putten. Overall onderscheiden de beiden delen van het eiland zich als volgt:
 Voor het deel Putten is er de noodzaak om, analoog aan de transitie van het Haven en Industrie Complex,
in te spelen op de eisen die de toekomstige haven vraagt. De uitdaging ligt er in de dienstverlening en het
vestigingsaanbod van Nissewaard (en in mindere mate Hellevoetsluis) af te stemmen op de gevraagde
condities.
 Voorne staat voor de immense opgave om de door aanzanding bedreigde kustrand te transformeren
naar een nieuwe natuur-, strand- en waterbeleving. Met visie, durf en creatieve opties verwerft Voorne
aan Zee zich een eigen positie in de Zuid-Hollandse en Zeeuwse kuststrook. Denk ook aan de waarde
toevoegende bijdrage van het agrarisch ondernemerschap. De Voornse kust wordt (nog) mooier en
vormt een aantrekkelijk investerings- en vestigingsklimaat voor nieuwe Leisure ondernemingen.
Het bedrijfsleven ziet in Voorne en Putten twee elkaar versterkende delen van één (economische) regio.
Tenslotte, Voorne en Putten erkennen elkaars kwaliteiten en de meerwaarde die ze bieden aan de ander.
“Als je doet wat je altijd hebt gedaan, krijg je wat je altijd hebt gekregen”.
Met de verbeteringen aan de bereikbaarheid van het eiland stellen we ons verder open voor ontwikkelingen
van buitenaf. Je kunt het uitbreiden van de metro naar Hellevoetsluis wel tegenhouden, de poorten tot het
eiland staan intussen steeds wijder open. De toekomst van ons eiland ligt niet in het voorkomen of het
overleven, maar in het innoveren, verfraaien en het blijven verrassen van onszelf en onze omgeving.
Je bedrijf of je woning op Voorne-Putten, wat wil je nog meer! “Op Voorne-Putten kan het!”

“Voorne-Putten Onderneemt” zijn: Ondernemers Vereniging Nissewaard, Ondernemers Platform Brielle, BIZ Halfweg/Molenwatering,
Business Club Nieuw Voorne, Winkelcentrum De Struytse Hoeck, LTO Noord afd. Voorne-Putten, TOP Voorne-Putten, BIZ
Stadscentrum Spijkenisse, Brielse Belangen Vereniging en Werkgevers Voorne-Putten.

