Memo t.b.v. leden bestuurlijke tafel Vrije tijd, Water en Groen
“Geef het Groene Hart ruimte om getroffen ondernemers te ondersteunen door gecontroleerd
meer ‘open’ te gaan”
Het Groene Hart is een prachtig groot groen gebied in de randstad met pittoreske dorpen en
historische (vestings)steden. Een gebied waar de liefhebber van fietsen, wandelen en varen
volop kan genieten van het prachtige open landschap. Daarnaast zijn er in het Groene Hart
veel interessante musea en avonturenparken. Kortom een heel gevarieerd gebied met
indrukwekkende natuur en cultuur.
Het is meer dan een understatement om op te merken dat de coronapandemie en crises een
heftige wissel trekt op de samenleving en velen treft op diverse manieren. Het is belangrijk
dat we samen strijden om de pandemie in te dammen zodat we zo snel mogelijk weer terug
keren naar een open en gezonde samenleving.
In de Bestuurlijke Tafel Vrijetijd, Water en Groen, waar de wethouders van de gemeenten die
in het Groene Hart liggen bij elkaar komen, zijn de zorgen gedeeld over het effect van de
coronacrisis voor onder meer de recreatieve sector. Veel ondernemers in de recreatieve
sector worden zwaar getroffen door de coronacrisis. De leden van de Bestuurlijke Tafel
vragen aandacht voor het Groene Hart bij de landelijke politiek. Het Groene Hart heeft
namelijk zoveel te bieden en kan eraan bijdragen dat mensen naar buiten gaan, de lente
proeven en weer energie kunnen op doen. Dat is op dit moment zo belangrijk!
Wij zien ruimte om in een tijd van lockdown verantwoord activiteiten mogelijk te maken door
activiteiten te spreiden en mensen te stimuleren om naar buiten te gaan en te bewegen.
Kortom mensen weer energie te geven.
Wat kan sowieso en kan meer gestimuleerd worden:
1. Fietsen, wandelen in het Groene Hart en varen (sloep, kano, sup, etc.) bijvoorbeeld
op de Hollandse Plassen en andere open vaarwateren. Sterker nog, we willen juist
stimuleren dat onze inwoners naar buiten gaan en gaan bewegen. Dat is heel
belangrijk in de bevordering van de vitaliteit en gezondheid. Daar is afgelopen jaar te
weinig aandacht voor geweest. Juist het Groene Hart biedt zoveel mogelijkheden om
heerlijk buiten te bewegen. Daarin kunnen ondernemers door het verhuren van
bootjes, fietsen, etc. hun rol pakken een steentje aan bijdragen.
Wat is daarvoor (meer) nodig:
Toegankelijkheid en Gastvrij:
1. Breng een positief geluid naar buiten over de natuur in het Groene Hart. Natuurlijk
willen we dat bezoekers zich netjes gedragen met behoud van de natuur in de
buitengebieden. Maar de basis is om inwoners en bezoekers positief en gastvrij te
verwelkomen. Er is echt ruimte genoeg en zet gerichte actie in op spreiding (Rol van
Groene Hart Verbinders en lokale marketing)
2. In principe ruimte geven aan parkeren dus P plekken niet afsluiten.
3. Fietsers en vooral elektrische fietsers hebben een behoorlijk actieradius dus
verwelkom hen ook van buiten het Groene Hart. Belangrijk dat het Groene Hart als
de longen van de randstad haar rol in deze tijd pakt. Het is toch beter dat mensen
zich door het Groene Hart spreiden dan dat ze allemaal in een stadspark neerstrijken.
4. Toegang tot (openbare) toiletten
Wat kan nu niet maar is meer ruimte voor nodig
Horeca
Als Groene Hart bestuurders zijn wij ook groot voorstander van het z.s.m. openen van de
buitenterrassen. Dat geeft een betere spreiding van bezoekers en voorkomt dat mensen
naast elkaar op een boom, bankje, hekje, etc. gaan zitten. Ook bij een to go
horecagelegenheid is het beter om een aantal zitplaatsen aan te bieden dan dat iedereen
naast elkaar op het bovenvermelde hekje gaat zitten.

Musea en avonturenparken
In het Groene Hart zijn veel bijzondere en interessante musea en parken. Daarvan is een
aantal in de buitenlucht gevestigd. Denk aan het Archeon, Avifauna en Avonturenboerderij
Molenwaard. De ondernemers van deze activiteiten hebben zeer goede ideeën hoe
bezoekers aldaar veilig kunnen genieten en beleven. Geef ondernemers en Groene Hart
bestuurders ruimte en verantwoordelijkheid om hierover afspraken te maken.

Bovenstaande vormt de input om met de politiek in Den Haag en uiteraard ook in de eigen
Groene Hart gemeenten in gesprek te gaan en daarmee de ruimte te stimuleren om als
Groene Hart een welkom te bieden aan de mensen uit de Randstad die juist energie kunnen
opdoen in de mooie buitenlucht! Tevens kan het onze ondernemers stimuleren om hun
gastvrijheid en het welkomgevoel te etaleren.

Vanuit het Groene Hart daarom een appèl aan onze landelijke bestuurders:
Zorg dat bewoners van de Randstad vrij kunnen ademhalen en kunnen genieten van het
voorjaar en het buiten zijn in het Groene Hart. Geef ruimte aan ondernemers die juist daar
een bijdrage aan kunnen leveren. Geef ruimte aan de eigen verantwoordelijkheid van
mensen. Geef ruimte aan welzijn, economie en gezondheid.
Dat kan buiten in het Groene Hart!
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