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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
De financiële bijdrage voor project Placemaking Oud-Hoenderhoek van
€ 10.000,- vast te stellen in de vorm van een eenmalige begrotingssubsidie ten
laste van de algemene reserve.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Nissewaard wil de potentie van het gebied, parallel aan de uitvraag aan ondernemers, aan
de hand van de systematiek van ‘placemaking’, onder de aandacht brengen. Met dit project
worden ideeën van ondernemers, en gebruikers in kaart gebracht, samengebracht met als
doel diverse activiteiten in het gebied te krijgen. Gelet op de inperking van sociale contacten
en evenementen is afgesproken dat op dit moment wel wordt gewerkt aan het
bureauonderzoek en de gebiedsanalyse. Daarnaast worden betrokkenen en gebruikers
online geactiveerd en worden diverse interviews gehouden. In overleg met het projectteam
ontwikkelt STIPO alternatieve manieren om het netwerk rond Oud Hoenderhoek te activeren
gedurende de zomermaanden (online, social media, bestaande netwerken, nieuwe tools), op
een lichte manier, om zo de energie vast te houden en nieuwsgierigheid te wekken. In de
komende weken worden gesprekken gevoerd om in kaart te brengen wat er op deze plek
mogelijk is. Wat wordt er al gedaan in het gebied? En wie staan er misschien al klaar om zelf
aan de slag te gaan? Welke bestaande kwaliteiten van het gebied kunnen hier in de
toekomst samenkomen en een nieuwe bestemming vormen? In de verkenning van wat deze
plek is en kan worden, vormen gedeelde ervaringen in het uittesten van mogelijkheden een
belangrijk onderdeel van het co-creatieve proces; we gaan dus ook in de tussentijd al aan de
slag.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
7 mei 2020: Instemming door DB.

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
N.v.t.
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5. FINANCIËLE PARAGRAAF
De kosten van de inzet van het bureau bedragen € 34.500 exclusief BTW. Het project
ondersteunt, dan wel versterkt de maatregelen en de uitvraag dat door het recreatieschap
momenteel wordt voorbereid. Vanuit deze gedachte wordt aan het bestuur gevraagd om
financieel bij te dragen aan het project in de vorm van een eenmalige begrotingssubsidie ter
grootte van € 10.000,- ten laste van de algemene reserve.

6. COMMUNICATIE
De communicatie zal onderdeel uitmaken van het project.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door de gemeente Nissewaard in samenwerking met Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE
-

Uitvoering van uw besluit.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur het Recreatieschap van Voorne Putten,

dhr. J.L. Bal
Secretaris
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