
Molenlanden

In Molenlanden is iedereen welkom. De leefbaarheid in de 
dorpen, vestingstad en het open agrarisch gebied is optimaal. 
De wensen, de identiteit en de landschappelijke kwaliteit van 

ons gebied zijn in balans. 
Vanuit een waarderende blik werken 
we aan deze zes onderwerpen om dit 

mogelijk te maken met elkaar.

De Toekomstvisie houdt de gemeente op koers tot 2030 op de Molenlandse manier: door Dialoog, Nabijheid en Ambitie. 

Gemeente Molenlanden is een innovatieve en jonge gemeente in de Zuidelijke Randstad met een grenzeloze ambitie. Met het ontstaan zijn 
we ook qua formaat (aantal inwoners) een speler in de bestuurlijk omgeving: bij diverse overleggen en vraagstukken hebben we al dan niet 

gevraagde inbreng. In de Toekomstvisie laten we zien welke koers we, met als horizon 2030, willen varen. We doen dit samen.  

Inwoners, ondernemers, (kennis)partners, andere overheden en gemeente in de regio ontmoeten elkaar, delen hun kennis, zoeken samen 
naar oplossingen en inspireren elkaar. Een gezamenlijke koers hoe we willen wonen, werken en (samen)leven in Molenlanden is belangrijk. 

We hebben elkaar nodig. 

•  Betrouwbare overheidspartner
  We werken altijd vanuit de inwoner, ondernemer of 

vereniging en richten onze werkstappen daarop in. We 
leveren uitstekende dienstverlening.  We bieden maatwerk in 
persoonlijke gesprekken, houden procedures en het gebruik 
van digitale systemen makkelijk. We trekken samen met 
inwoners op bij verschillende activiteiten. Wij werken voglens 
de wettelijke eisen en regelgeving.

•  Verbindende netwerkpartner
    Inwoners, ondernemers, (kennis) partners, andere overheden 

en de gemeente Molenlanden werken samen en gaan met 
respect met elkaar om. De kracht en behoefte van het 
netwerk staan centraal.

  We werken samen met andere overheden en kennispartners 
in gemeenschappelijke regelingen en aan gezamenlijke 
opgaven. Goede buren zijn de gemeenten Vijfheerenlanden, 
Gorinchem, de Krimpenerwaard, Lopikerwaard en de 
gemeenten in de Drechtsteden. 

  Molenlanden is een zelfbewuste partner die kritisch is, maar 
ook bereid is samen te werken bij onderwerpen die voor 
anderen belangrijk zijn. Dit past bij ons verbindende karakter, 
altijd gericht op de relatie. 

•  Waar zijn we van? 
   We sluiten aan waar nodig, maar bovenal bij de onderwerpen 

en wensen die voor onze samenleving belangrijk zijn. We 
hebben hierin onze eigen koers. Wij zijn sterk in onze 
communicatie en het conceptueel nadenken.

 
•  Rolneming en schakelkracht
   We zijn wendbaar in onze rol en schakelen tussen de schalen 

en netwerken. We sturen op complexe externe uitdagingen, 
in samenwerking met onze netwerkpartners.

Kijk voor meer informatie en de 
Toekomstvisie op www.molenlanden.nl 

In onze samenleving staat gezondheid 
voorop en zijn alle inwoners even belangrijk. 
De mogelijkheden, talenten en regie van onze 

inwoners staat centraal. Maatschappelijke 
organisaties zoals verenigingen en kerken 

pakken hierin een verbindende rol.

Het toerisme in Molenlanden is in 
balans. Dit betekent dat toerisme bloeit 

in Molenlanden én dat de recreatie 
positief is voor leefbaarheid en het 

voorzieningenniveau 
van ons gebied.

 

De omgeving waarin we wonen voelt veilig en is 
zo ingericht dat we grote gevolgen van klimaat 

op kunnen vangen. Er staan genoeg woningen in 
onze gemeente waar vraag naar is.

Molenlanden is een gemeente waar 
innovatie een belangrijke plek heeft 
en ondernemen vanzelfsprekend 

is. Molenlanden is leidend op 
onderwerpen als landbouw en het 
behouden van de voedselketen 

staat centraal. 

Eigenheid 
in verbondenheid

Inclusieve 
samenleving

Molenlanden in de omgeving

Recreatie 
en Toerisme

Leefomgeving

Economie

T O E K O M S T V I S I E  M O L E N L A N D E N  2 0 3 0 
Eigenheid in verbondenheid Provincie 

Utrecht

Krimpener-
waard

West-Betuwe 

Altena

Goeree-
Overflakkee

Voorne-Putten 

Vijfheeren-
landen

Waterschap 
Rivierenland 

Hardinxveld-
Giessendam

Hendrik- 
Ido-Ambacht

Zwijndrecht

Dordrecht Hoeksche 
Waard

Rijnmond 

BAR-
gemeenten 

Provincie 
Zuid-Holland 

Molenlanden

Gorinchem 

Alblasserdam 

Papendrecht 

Sliedrecht

Regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden  
Regionaal Matschappelijke Agenda (RMA) 
Arbeidsmarktregio / Avres 

RES-regio (regionale energie strategie) 
Zuid-Holland Zuid 
Functionele regio Gorinchem

Zuidelijk Zuid Holland 
Dijkring 16 
Regionale eenheid Rotterdam 

Inwoners van Molenlanden ervaren met 
verschillende vervoersmiddelen dat onze dorpen,  

de vestingstad en de regio veilig en goed 
bereikbaar zijn. Iedereen kan op een klimaat 

bewuste wijze, ongehinderd snel 
van A naar B komen. Molenlanden is 

verkeersveilig.

Bereikbaarheid 

We werken samen aan een circulair, 
energieneutraal, klimaatbestendig en schoon 

Molenlanden met aandacht voor een eerlijke 
voedselketen waarin afval wordt gezien als 

grondstof. Dit met betaalbare en praktische 
oplossingen, groot en klein. Er wordt gebruik 

gemaakt van zonne-energie, duurzame 
warmte en vele andere bronnen.

 

Klimaat en energie


