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Voorwoord

In 2032 heeft Gorinchem 650 jaar stadsrechten. Onder de noemer GO2032 is tussen medio 2016 en medio 2017 in de 
stad intensief gesproken over wat voor stad we dan willen zijn. Het resultaat staat in deze Visie van de stad.

Een toekomstvisie voor Gorinchem is belangrijk omdat de wereld snel verandert. Dat komt
door ontwikkelingen als vergrijzing, digitalisering en robotisering, meer diversiteit in de
samenleving, verduurzaming, regionalisering en de groei van de Randstad. Deze trends
hebben invloed op hoe we in de toekomst wonen, werken, leren, recreëren, ondernemen
en voor elkaar zorgen. 

Ook de rol van de overheid is aan het veranderen. De gemeente krijgt meer een rol
van partner die samenwerking zoekt en meer ruimte geeft aan initiatieven uit de
samenleving. Bij deze rol past een visie van de stad. Deze visie is daarom op een
bijzondere manier samen met de stad gemaakt. 
Gedurende een jaar hebben veel mensen uit de stad en de omgeving met
elkaar gesproken over wat de kracht van Gorinchem is en wat er in de komende
jaren op ons afkomt. Om vervolgens gezamenlijk te bepalen wat voor stad we in 2032
willen zijn en wat we daarvoor moeten doen.

In alle bijdragen uit de stad zat vanaf het begin een duidelijke lijn. We willen een ‘open vesting’ zijn: een 
stad die openstaat voor haar omgeving en actief inspeelt op ontwikkelingen. Daarbij behouden we graag 
het goede van het Gorinchem van nu: een stad met een menselijke maat, groen, ruim van opzet en
overzichtelijk. Kortom: een stad waar het prettig wonen en werken is.

Inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen, regio en gemeente hebben de visie met
elkaar gemaakt. Dat was inspirerend. Ik wil graag iedereen danken voor hun inbreng. In het bijzonder 
dank ik de ambassadeurs van de visie voor hun inzet en betrokkenheid.

Het gereedkomen van de visie is de start van een nieuw proces: het werken aan het realiseren 
daarvan. Dat vraagt om een zelfbewust optreden met een open blik naar buiten, lef en daad- en 
bestuurskracht. Ik vertrouw erop dat dit gebeurt door goede samenwerking van alle partijen die 
de visie hebben gemaakt. Samen maken we de stad. Samen maken we de visie waar!

                                                        Reinie Melissant-Briene
                                                         Burgemeester van Gorinchem

“0183 is the city”
- Soufs, Matheus & D-Double
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1 Open vesting in 2032
Hoe ziet Gorinchem er in 2032 uit? Niemand die het precies weet. De wereld om ons heen verandert voortdurend en
Gorinchem verandert mee. Toch zien we ontwikkelingen op ons afkomen, die ons leven de komende decennia gaan
beïnvloeden. In 1.1 De wereld van 2032 schetsen we hoe Nederland er in 2032 uit kan zien. Vervolgens beschrijven we in
1.2 De kracht van Gorinchem wat onze kernkwaliteiten zijn.

Vanuit de kracht van Gorinchem beschrijven we in 1.3 Open Vesting: Gorinchem in 2032 de verbonden samenleving die 
Gorinchem in 2032 wil zijn. Dat doen we in vijf ambities. De vernieuwing die daarvoor nodig is geven we in 6 ambities aan in 
1.4 Open Vesting: de weg ernaartoe. 

1.1 De wereld van 2032

Hieronder staan beelden van Nederland in 2032 op basis 
van belangrijke trends en ontwikkelingen. Bij elk beeld 
staat aangeduid wat dat voor Gorinchem kan betekenen.

Technologie verandert de samenleving
De technologische revolutie is van grote invloed op hoe 
we in het Nederland van 2032 wonen, werken, ons
verplaatsen, omgaan met energie en communiceren. 
Computers en robots doen in 2032 veel werk dat in 2017 
nog door mensen werd gedaan. Gelukkig is er ook nieu-
we en andere werkgelegenheid ontstaan. Het winkelen 
op internet heeft het aanzien van de detailhandel ver-
anderd. Over de Nederlandse wegen rijden in 2032 zelf-
rijdende auto’s. Vaak op duurzame energie¸ die dankzij 
de technologische vooruitgang een stuk goedkoper is 
geworden. 
Informatie is altijd en overal beschikbaar, waardoor
afstand en plaats er niet meer toe doen. 

De technologische revolutie biedt kansen voor Gorinchem: 
een aantrekkelijke historische stad met goede fysieke en 
digitale bereikbaarheid en een innovatief bedrijfsleven.

 “Over de Nederlandse wegen rijden in
 2032 zelfrijdende auto’s”

Kenniseconomie
Digitalisering en robotisering maken routinematig werk 
overbodig en treffen vooral banen van lager en middel-
baar opgeleiden. Er is ook een positief effect: steeds 
meer bedrijven halen productie terug uit lagelonen-
landen. In 2032 is Nederland daardoor nog meer dan nu 
een kenniseconomie, mét hoogwaardige en duurzame 
productie. 

Gorinchem kan daar dankzij haar grote internationale 
bedrijven, in onder andere de maritieme sector en
voedingsindustrie, van meeprofiteren. Voorwaarde is
wel dat die bedrijvigheid kan steunen op aansluitende, 
kwalitatief hoogwaardige opleidingen, ook op mbo-
plus- en hbo-niveau. Die kennisontwikkeling kan weer 
bijdragen aan het aantrekken van nieuwe, innovatieve 
bedrijvigheid.
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Eén miljoen inwoners meer en een oudere
bevolking
Bevolkingsgroei en een bevolking die ouder wordt heb-
ben ons land in 2032 een ander aanzien gegeven.
Nederland heeft dan ongeveer 17.800.000 inwoners, een 
miljoen meer dan in 2017. 
De verschillen tussen regio’s zijn groot: vooral de steden 
in de Randstad zijn in 2032 sterk gegroeid, terwijl andere 
steden en dorpen gelijk zijn gebleven of zelfs gekrompen. 
Ook is de verhouding jong/oud veranderd. In de Randstad 
is de bevolking in de werkzame leeftijd (van 20 jaar tot 
de AOW-gerechtigde leeftijd) nog wel gegroeid, maar 
daarbuiten zien we een daling van het aantal arbeids-
krachten. Daardoor is het moeilijker om voldoende per-
soneel te vinden voor de zorg, het onderwijs, de overheid 
en sommige bedrijfstakken.

Gorinchem heeft in 2032 tenminste zoveel inwoners als 
nu, of meer als we daarop inzetten. Nu heeft Gorinchem 
nog meer jongeren dan ouderen, maar zal dat in 2032 
zijn omgedraaid. Tenzij we er in slagen door gerichte 
groei meer jongeren te trekken.

Beleving van de stad
In 2032 zijn de grote stedelijke winkelgebieden in
Nederland gegroeid en trekken die winkelliefhebbers uit 
een wijde omgeving. Dit is samen met het winkelen op 
internet ten koste gegaan van de winkelgebieden in de 
kleinere steden. De economie van een binnenstad kan 
daardoor niet meer eenzijdig op detailhandel zijn geba-
seerd maar zal daarnaast ook berusten op intensievere 
bewoning, toerisme, cultuur, horeca en evenementen. 
Beleving is in 2032 nog belangrijker om een stad te be-
zoeken dan nu al het geval is. 
Sowieso dreigt het voorzieningenaanbod buiten de gro-
te steden te verschralen doordat de bevolking buiten de 
Randstad niet meer groeit. 

Vanwege haar ligging en historie heeft Gorinchem een 
unieke uitgangspositie: een stad met een menselijke 
maat aan de rand van de Randstad met een mooie
historische binnenstad. 
 

Tegenstellingen en hechter samenleven
Verschillen tussen Oost- en West-Nederland vormen 
samen met immigratie een voedingsbodem voor span-
ningen. Individualisering kan eenzaamheid in de hand 
werken.
Hoewel tegenstellingen groter lijken te worden, zijn er 
ook trends die wijzen op een mogelijk vriendelijkere
samenleving, waar mensen meer naar elkaar omkijken. 
Bestuur en sociale zorg zullen meer en meer in handen 
komen van de burger en hechtere vormen van samen-
leving zullen ontstaan. Als reactie op globalisering zal 
de lokale gemeenschap aan aantrekkelijkheid winnen. 
Groepjes mensen dragen directer bij aan de samen-
leving. De teruggetreden overheid geeft daar ook ruimte 
voor.

Extremer weer door klimaatverandering
Het klimaat over de hele wereld is aan het veranderen. 
Het weer in Nederland wordt daardoor extremer: meer 
zware buien en meer hittegolven. De zomers worden 
droger en heter. Maar in het voorjaar, het najaar en de 
winter valt er meer neerslag. De kans op overstro-
mingen neemt toe: de rivieren en riolering 
kunnen bij hevige regenval het
water niet meer goed afvoeren.

Dat vraagt extra aandacht voor de 
veiligheid van de bewoners van een 
stad aan de rivier zoals Gorinchem. 
Zeker voor Gorinchem-Oost en Dalem, 
die in het diepste punt van een uitge-
strekte polder liggen. In het Deltapro-
gramma werkt Gorinchem met andere 
overheden samen om ons land voor te 
bereiden op de gevolgen van klimaat-
verandering. Om het risico op overstro-
mingen klein te houden, krijgen rivieren 
meer ruimte en worden dijken
versterkt. 

Een groene energietoekomst
De toekomst van energie kleurt groen. Het aardgas
verdwijnt uit de Nederlandse huishoudens tussen nu en 
2050. Verwarming van woningen en gebouwen wordt 
duurzaam gemaakt. In 2032 is die transitie in volle gang. 
Ook zijn rond die tijd alleen nog maar elektrische auto’s 
of auto’s die op waterstof rijden te koop. Op de klimaat-
top van Parijs (2015) heeft de internationale gemeen-
schap afgesproken dat de uitstoot van broeikasgassen 
zoals CO2 flink omlaag moet.
De kenniseconomie sluit hierop aan en helpt Nederland 
te voorzien van kennis over schone energie. Gorinchem 
heeft het voornemen om in 2035 de helft van onze totale 
energiebehoefte te laten bestaan uit duurzame energie. 
Er zijn al initiatieven die een steentje bijdragen. Zo rijden
er sinds 2017 elektrische bussen in de stad en heeft 
Gorinchem de eerste CO2-neutrale bananenrijperij ter 
wereld.
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Grootste authentieke vestingstad van
Nederland
Gorinchem is in de elfde eeuw ontstaan als een neder-
zetting op een oeverwal, daar waar de Linge in de
Merwede uitmondde. In 1382 kreeg Gorinchem stads-
rechten. Gorinchem is de grootste vestingstad van 
Nederland met een nog complete vestingwal. De ves-
tingwallen zijn als onderdeel van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie genomineerd voor de UNESCO Werelderf-
goedlijst. Als schakel in de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
was Gorinchem een belangrijke garnizoensstad.
De mooie historische binnenstad is met haar winkels, 
cultuur, horeca en evenementen het visitekaartje van 
Gorinchem. Inwoners zijn trots op dit icoon.

Centrale ligging
Gorinchem ligt centraal ten opzichte van de Randstad 
en steden in Brabant. Historisch gezien is Gorinchem
‘De Sleutel van Holland’. Bij Gorinchem begint en eindigt 
de Randstad. 
De gunstige ligging, op een kruising van wegen, water-
wegen en later spoorwegen, was en is heel bepalend 
voor de ontwikkeling van Gorinchem.

Middelgrote centrumstad
Inwoners uit de plaatsen om Gorinchem heen maken 
mede Gorinchem. Zij komen er bijvoorbeeld werken,
winkelen, een evenement bezoeken, of gaan er naar 
school of ziekenhuis. Met 36.000 inwoners is Gorinchem 
een middelgrote stad, maar zij staat niet op zichzelf. 
Inwoners van delen van Noord-Brabant (Land van Heusden 
en Altena), het westen van het Gelderse Rivierengebied en 
de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden maken samen met 
de Gorcumse inwoners gebruik van de voorzieningen in 
Gorinchem én houden die in stand. Bij elkaar gaat het om 
een verzorgingsgebied met circa 130.000 inwoners. 
 

Menselijke maat
Inwoners voelen zich thuis in Gorinchem. Gorinchem is 
een stad met een menselijke maat. Er is meer ruimte en 
groen en minder drukte dan in de grote steden. Daar-
door voelt Gorinchem veilig, overzichtelijk en vertrouwd. 
De vele burgerinitiatieven dragen eraan bij dat het prettig 
leven is in Gorinchem.

Gorcumers zijn heel divers
Door de eeuwen heen heeft Gorinchem veel mensen van 
buitenaf aangetrokken. Daardoor zijn er in Gorinchem 
- veel meer dan in de omgeving – diverse religieuze en 
culturele verschillen.
In de zeventiende eeuw kwamen vanwege hun geloof 
vervolgde Engelsen en Fransen (Hugenoten) naar
Gorinchem. In de vorige eeuw kwamen vanwege de
grote werkgelegenheid buitenlandse arbeidskrachten 
met hun gezinnen in Gorinchem wonen. En recenter 
ving Gorinchem gastvrij asielzoekers op in het voormalige 
belastingkantoor. 
Die diversiteit maakt Gorinchem tot wat het is en dat 
koesteren we.

Verschillende wijken
De diversiteit van de bevolking zie je terug in de verschil-
lende wijken. De wijken in West zijn ouder en hebben 
relatief veel sociale woningbouw. In enkele buurten 
wonen meer inwoners met een migrantenachtergrond. 
Gorinchem-Oost telt juist meer koopwoningen. Het 
inkomensniveau ligt hier gemiddeld hoger. Voorzienin-
gen zoals winkels, sport en zorg zijn meer in West en de 
binnenstad (centrumvoorzieningen) geconcentreerd dan 
in Oost. 

1.2 De kracht van Gorinchem

Gorinchem is gevormd door de geschiedenis, haar ligging, inwoners en bedrijven. 

We beschrijven negen kwaliteiten, die de kern vormen van wat het Gorinchem van nu bijzonder maakt. Samen vormen zij 
de kracht van Gorinchem. Deze kracht bepaalt onze ambities en hoe we omgaan met veranderingen.
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Werkstad
Gorinchem was in de Gouden Eeuw in rang de achtste 
stad van Holland en vooral een handelsstad. In de tweede 
helft van negentiende eeuw veranderde de industrialisa-
tie veel in Gorinchem: er kwamen fabrieken en scheeps-
werven. Aan het eind van de negentiende eeuw en het 
begin van de twintigste eeuw ontstonden grote fabrie-
ken zoals het staalconstructiebedrijf De Vries Robbé.
In verhouding tot het aantal inwoners heeft Gorinchem 
veel bedrijven en arbeidsplaatsen. Grote sectoren zijn de 
‘groot- en detailhandel’ en ‘zorg en welzijn’. De economi-
sche trekkracht komt voort uit sectoren als de maritieme 
maakindustrie en de bouwnijverheid. 

Stad aan het water
Gorinchem is een waterrijke stad. De stad wordt omringd 
en doorsneden door water: de rivieren de Merwede en de 
Linge, het Merwedekanaal en het Kanaal van Steenen-
hoek. De stad ontleent er voor een groot deel zijn identi-
teit aan. Het water heeft een recreatieve en toeristische 
waarde en biedt kansen voor (watergebonden) bedrijven. 
Water kan ook een bedreiging zijn: in januari 1995 stond 
het water in de Merwede zo hoog, dat Gorinchem-Oost 
en Dalem uit voorzorg werden geëvacueerd. Om
Gorinchem beter te beschermen tegen hoogwater zijn 
sindsdien dijken versterkt. De Boven-Merwede heeft extra 
ruimte gekregen, wat voor bedrijventerrein Avelingen 
ook een economische impuls was: door de uiterwaard-
vergraving kan meer vervoer over water plaatsvinden.

 “Gorinchem heeft een sterke binding 
 met het water”

Cultuur
Gorinchem is een cultuurstad. Van oudsher al. Gorinchem 
heeft in de Gouden Eeuw minstens vijftien schilders 
voortgebracht, met schilderijen die in musea over de 
hele wereld hangen. Er zijn nog acht panden uit de 
Gouden Eeuw in Gorinchem die je kunt koppelen aan 
een beroemde kunstenaar of uitvinder uit die tijd. Maar 
ook vandaag de dag heeft Gorinchem veel te bieden: 
theaters, musea, kunstwerken in de buitenruimte en het 
Symposion, eigentijdse en onderscheidende evenemen-
ten als de Zomerfeesten en de Lingehavenconcerten en 
tal van kleinere culturele initiatieven.
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1.3 Open vesting: Gorinchem in 2032

Gorinchem is in 2032 een ‘open vesting’: een bruisende stad die openstaat voor haar omgeving en slim inspeelt 
op ontwikkelingen van buitenaf. De vesting is het icoon van de stad: een herkenbare bron van trots die ook 
mensen van buiten de stad aanspreekt en aantrekt. 

Van oorsprong was Gorinchem een vesting met 11 bastions, aaneengeschakeld tot een gesloten verdedigings-
linie. Naar de toekomst toe opent de vesting zich met 11 ambities van verbinding en vernieuwing. Deze 
ambities zijn door onze inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de omgeving (regio) met 
elkaar bepaald. Het zijn de ambities van de stad.

Deze 11 ambities geven aan waar we als stad meer op willen inzetten en echt willen vernieuwen. Dingen 
die we nu al doen, maar die niet als nieuwe ambitie zijn aangegeven, blijven we met elkaar vanzelfspre-
kend goed doen. Zoals zorgen voor gezondheid, sport, veiligheid en goede zorg.

De eerste vijf ambities beschrijven hoe de stad vindt dat Gorinchem er in 2032 uit zou moeten zien.
De ambities zijn beschreven vanuit het perspectief van 2032. Dat wil zeggen: we schrijven niet naar 
2032 toe, maar schrijven alsof het 2032 is. Wat wil onze stad dan bereikt hebben?
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Ambitie 1. Middelgrote stad, verbonden met Randstad en Brabant
 

“Goede bereikbaarheid en groei met behoud
van karakter maken Gorinchem een

aantrekkelijke Poort van de Randstad.”
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verbonden  Ambitie 1. Middelgrote stad, verbonden met Randstad en Brabant

Door vergrijzing, ontgroening en de trek van het platteland naar de stad kwam Gorinchem op een tweesprong terecht:
gaan we mee met de groei van de Randstad of niet? We kozen vol overtuiging voor groei. Daardoor hebben we anno 2032 
zo’n 40.000 inwoners. Investeringen in woningbouwprogramma’s en bereikbaarheid hebben Gorinchem op de kaart gezet 
als Poort van de Randstad. 

Binnen de huidige stadsgrenzen maakten leegstaande winkels, kantoren en bedrijfspanden plaats voor woningen. Waar 
nodig zijn bedrijven actief verplaatst om hiervoor ruimte te bieden. Maar we hebben niet alles volgebouwd; Gorinchem is 
nog steeds een overzichtelijke stad met veel groen, biodiversiteit en ruimte. Gorinchem maakt deel uit van een fijnmazig 
en hoogwaardig openbaar vervoernetwerk dat de hele Randstad omvat. De A27 en A15 zijn verbreed. We experimenteren 
met innovatieve bereikbaarheidsconcepten zoals de zelfrijdende auto. 

Nieuwe en jongere inwoners hebben onze stad ontdekt, waardoor we beschikken over meer arbeidskrachten, mantel-
zorgers en vrijwilligers. Onze aantrekkingskracht op inwoners, bedrijven en een grote groep telewerkers is groot. Dankzij 
de groei van het inwoneraantal hebben we uitstekende stedelijke voorzieningen waarvan ook onze omgeving graag
gebruikmaakt.
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Verbonden  Ambitie 2. Verbonden diverse samenleving

Gorcumers waren al positief over het karakter van onze stad. Dankzij de verbinding tussen jong en oud, nieuwkomer en 
‘oude rot’, en mensen uit alle sociale milieus hebben we dat gewaardeerde karakter behouden. We hebben ingezet op 
toegankelijkheid, letterlijk én figuurlijk. Iedere inwoner voelt zich hier Gorcumer, verbonden met de stad ongeacht
etnische of culturele achtergrond, geloof of beperking.

Dankzij afspraken tussen overheid, bedrijven en andere partners kan iedereen sociaal en economisch meedoen. Niemand 
valt buiten de boot. Inwoners met verschillende achtergronden zetten gezamenlijk evenementen en buurtactiviteiten op 
poten. Onderwijs, podia en culturele instellingen in de stad zijn hierbij aanjagers en ondersteuners. Gorinchem is dankzij 
al die activiteiten een stad waar mensen elkaar makkelijk ontmoeten en leren kennen. Uiteraard is de stad ook voor mensen 
met een beperking goed toegankelijk. Daarmee voldoen we graag aan het VN-verdrag voor rechten van mensen met een 
beperking.
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“Ik denk dat diversiteit 
in 2032 geen

onderwerp meer is, 
maar een vanzelf-

sprekendheid”
- Hans Keuren



Ambitie 2. Verbonden diverse samenleving
 

“Gorinchem is een toegankelijke
en diverse stad, waarin iedereen 

meedoet.”
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Ambitie 3. Verbonden wijken en voorzieningen 
 

“Gorinchem heeft hoogwaardige voorzieningen die 
voor iedereen goed bereikbaar en toegankelijk zijn.”
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Verbonden  Ambitie 3. Verbonden wijken en voorzieningen

Gorcumers ontmoeten elkaar gemakkelijk, omdat ze gebruikmaken van dezelfde, hoogwaardige voorzieningen. Daarbij 
hebben we ingezet op kwaliteit boven kwantiteit: ook in 2032 heeft niet elke wijk alle voorzieningen. Winkels, zorgvoorzie-
ningen en sportfaciliteiten zijn wel beter over de stad verdeeld, maar belangrijker is nog: de voorzieningen die er zijn, zijn 
voor iedereen goed bereikbaar en toegankelijk. 

Daarvoor zijn er goede, snelle en veilige verbindingen voor fietsers en ander verkeer tussen de oost- en westkant van de stad. 
Hetzelfde geldt voor de routes van en naar de binnenstad en alle scholen. Knelpunten in de hoofdinfrastructuur zijn hiervoor 
aangepakt. Innovatief vervoer zoals elektrisch openbaar vervoer op afroep hebben de interne bereikbaarheid nog beter gemaakt. 
Daarmee zijn ook de verbindingen naar omliggende kernen verbeterd.

In 2032 zijn er meer ouderen in Gorinchem dan in 2017. Zij redden zichzelf vaak uitstekend, maar hebben gemiddeld wel meer 
zorg nodig. Die zorg moet aan huis worden geleverd, want dankzij de ondersteuning van mantelzorgers blijven mensen langer 
thuis wonen. Voor deze groep in het bijzonder is Gorinchem in 2032 een stad met goede welzijns- en zorgvoorzieningen.
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verbonden  Ambitie 4. Centrumstad verbonden met de omgeving

In 2032 is het Gorcumse voorzieningenaanbod een echte trekker voor mensen uit de wijde omgeving. Inwoners van de 
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, het Land van Heusden en Altena en het westen van het Gelderse Rivierengebied
bezoeken onze stad graag. Net als de Gorcumers zelf komen zij er winkelen, cultuur snuiven en evenementen bezoeken, 
werken, onderwijs volgen of gaan hier naar het ziekenhuis. Als streekcentrum faciliteren we regionale bedrijvigheid en 
bieden we aantrekkelijke stedelijke woonmilieus. 

De stedelijke voorzieningen zijn vanuit het omliggende gebied goed, snel en veilig bereikbaar. Omgekeerd kunnen inwo-
ners van Gorinchem genieten van het mooie polder- en rivierenlandschap, dankzij een uitgebreid netwerk van recreatieve 
routes.

Bestuurlijk is er wel wat veranderd: door gemeentelijke herindelingen zijn rond Gorinchem grotere gemeenten ontstaan. 
Als gemeenten vullen we elkaar goed aan. We werken als gelijkwaardige partners samen op thema’s als duurzaamheid, 
recreatie en toerisme, regionale bereikbaarheid en arbeidsmarkt. Hoe we precies samenwerken en met wie, bepalen we 
op basis van het onderwerp.

Als centrumstad verbindt Gorinchem de belangen van onze regio. We nemen regelmatig het initiatief om die belangen 
samen met onze partners in Den Haag te behartigen. Zo heeft een succesvolle, gezamenlijke lobby van regionale overheden 
en bedrijven in 2032 voor elkaar gekregen dat zowel de A27 als de A15 zijn verbreed. De lobby voor een spoorlijn Breda – 
Utrecht ondersteunen we van harte.
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Ambitie 4. Centrumstad, verbonden met de omgeving
 

“De Gorcumse voorzieningen zijn er óók
voor de wijde omgeving.”

Ambitie 4. Centrumstad, verbonden met de omgeving
 

“De Gorcumse voorzieningen zijn er óók
voor de wijde omgeving.”
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Ambitie 5. Verbonden samenleving en overheid
 

“De gemeente werkt niet alleen vóór de inwoners, 
maar vooral mét de inwoners.”
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Verbonden  Ambitie 5. Verbonden samenleving en overheid

Inwoners, instellingen en ondernemers kijken anno 2032 niet meer alleen verwachtingsvol naar de overheid. Veel vaker 
ligt het initiatief bij die partijen zelf, vaak in goede onderlinge samenwerking. Waar nodig en wenselijk geeft de gemeente 
ondersteuning. 

De rol van de gemeente is daardoor veranderd. Bestuurders en ambtenaren zijn minder bepalend en meer verbinder
geworden. De gemeente werkt niet meer alleen vóór inwoners, maar vooral mét inwoners. Het stadhuis heeft daartoe
zoveel mogelijk drempels tussen de overheid en de inwoners weggenomen. Gorcumers voelen zich welkom op het
stadhuis en worden gestimuleerd om zelf te werken aan een mooie en prettige leefomgeving. Daarbij worden ze actief 
ondersteund en aangemoedigd door de gemeente. 

Medewerkers van de gemeente worden mede aangenomen en beoordeeld op hoe goed ze omgaan met inwoners en 
bedrijven. Samenwerking in de stad wordt vergemakkelijkt door toegankelijke netwerken en het delen van kennis met 
elkaar. Dat kan publiek-private samenwerking zijn, maar ook samenwerking tussen inwoners, organisaties en bedrijven 
onderling.
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“Als inwoners kunnen 
bepalen wat er in een 
stad gebeurt, wordt 

het voor iedereen leuk”
- Bruno Bergman



1.4 Open Vesting: de weg ernaartoe

De open vesting die in de voorgaande pagina’s is geschetst ontstaat niet vanzelf. Gorinchem moet op
een aantal terreinen innoveren om dit toekomstbeeld tot leven te wekken. Daarvoor heeft de stad de
volgende zes ambities geformuleerd.

  Ambitie 6. Vernieuwen in de bestaande en
  nieuwe economie

Als het gaat om economische innovatie, kiest Gorinchem voor een 
tweesporenbeleid. We zijn van oudsher sterk in een aantal ‘traditionele’ 
bedrijfssectoren en daar zijn we zuinig op. Bestaande bedrijven pro-
fiteren van de aantrekkingskracht van Gorinchem op talent van 
buiten. Met goed en aansluitend onderwijs in Gorinchem en om-
geving kweken we ook in de eigen regio nieuwe toptalenten. In 
2032 maken we nog steeds onderdeel uit van de maritieme 
topregio. 

Investeringen in de fysieke en digitale bereikbaarheid, een 
relatief jonge, initiatiefrijke bevolking en een faciliterende 
overheid maken Gorinchem ook een aantrekkelijke vesti-
gingsplaats voor bedrijven in nieuwe technologieën en dien-
sten. Bij het uitgeven van bedrijfsterreinen geven we voorrang 
aan deze innovatieve bedrijven. Bovendien hebben telewerkers 
ontdekt dat ze in Gorinchem prima de drukke Randstad kunnen 
vermijden. Daardoor zijn we in 2032 een broedplaats voor nieuwe, 
innovatieve bedrijvigheid. 

Toerisme is een van de pijlers van de nieuwe economie. Met het merk Mooi 
Gorinchem staan we (inter)nationaal op de toeristische kaart. We sluiten aan op 
de toeristische mogelijkheden in de omgeving (bijvoorbeeld Linge, Vestingdrie-
hoek, Biesbosch, Hollandse Waterlinie) en de landelijke ‘metrolijnen’ voor het toerisme. 
Dankzij slimme, gezamenlijke arrangementen en meer overnachtingsmogelijkheden 
profiteren we meer dan voorheen van verblijfsrecreatie.
 



              Ambitie 6. Vernieuwen in de bestaande en nieuwe economie
 

“Gorinchem is een broedplaats voor  
 innovatieve bedrijven.”
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Ambitie 7. Vernieuwende samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven
 

“Onderwijs, bedrijfsleven
en overheid werken
in Gorinchem samen
aan uitstekende
opleidingen die
aansluiten op de regionale
 arbeidsmarkt.”

Ambitie 7. Vernieuwende samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven
 

“Onderwijs, bedrijfsleven
en overheid werken
in Gorinchem samen
aan uitstekende
opleidingen die
aansluiten op de regionale
 arbeidsmarkt.”
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Vernieuwende
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  Ambitie 7. Vernieuwende samenwerking tussen onderwijs
   en bedrijfsleven

Ontwikkelingen als robotisering en digitalisering hebben gevolgen voor de werkgelegenheid in traditionele bedrijfssec-
toren. Daar moeten we flexibel op inspelen, om te voorkomen dat het opleidingsniveau van de beroepsbevolking in 2032 
niet meer goed aansluit bij de behoeften van werkgevers. Dankzij nauwe samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven 
en gemeente hebben we in 2032 in Gorinchem uitstekende opleidingen, die naadloos aansluiten op de regionale arbeids-
markt. Onderwijs, bedrijfsleven en overheid werken daarvoor samen.

In de gedigitaliseerde economie van 2032 is minder ruimte voor laag en middelbaar geschoold werk, en meer ruimte 
voor hooggeschoold werk. Gorinchem heeft in 2032 een studentencampus met hogeschoolvoorziening en studenten-
huisvesting. Het hbo-onderwijs bestaat uit voltijd, deeltijd en duaal onderwijs. Inhoud en vormgeving van dat onderwijs 
komt tot stand in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en instellingen. Denk aan kennisgebieden als composieten, 
elektrisch en zelfrijdend vervoer en zorg. Dankzij een nauwe publiek-private samenwerking bieden bedrijven voldoende 
stages en leerbanen aan, die voor iedere leerling en student toegankelijk zijn. 

 

“Stimuleer
de komst van

innovatiebedrijven
en stimuleer de bestaande.

Dan heb je het beste
van het beste!”

- Bianca Venderbos
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Vernieuwen  Ambitie 8. Vernieuwen door technologische innovatie te omarmen

De grote vraagstukken van de toekomst vragen om innovatieve en vaak hoogtechnologische oplossingen. Of het nou gaat 
om het klimaat (voorbereid zijn op extreme weersomstandigheden), energie en demografie (afnemende beroepsbevol-
king en vergrijzing), of welvaart en welzijn (inclusief gezondheid). Hoe laten we de stad groeien, zonder dat dit ten koste 
gaat van de kwaliteit van leven? Hoe slaan we duurzaam opgewekte energie op en distribueren we die slim in wijken en 
buurten? Hoe houden we de stad bereikbaar en managen we de verwachte groei van de mobiliteit? Met welke technologie 
en informatie helpen we mensen die langer thuis willen blijven wonen?

Om die uitdagingen het hoofd te bieden, steken bedrijven, onderwijsinstellingen, inwoners en overheid in Gorinchem en 
de regio de koppen bij elkaar. Samen stimuleren we innovatie, door het uitwisselen van kennis en ervaringen. Daardoor 
creëren we bewust een klimaat waarin ruimte is voor experimenteren: innovatie gaat vaak met vallen en opstaan, maar 
smart city Gorinchem is niet bang om uit te proberen en daarvan te leren.



Ambitie 8. Vernieuwen door technologische innovatie te omarmen
 

“In Gorinchem is ruimte voor experimenten.”
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“In Gorinchem is ruimte voor experimenten.”
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Ambitie 9. Vernieuwen door te verduurzamen
 

“Gorinchem loopt voorop in het realiseren van
internationale klimaatdoelen.”

Ambitie 9. Vernieuwen door te verduurzamen
 

“Gorinchem loopt voorop in het realiseren van
internationale klimaatdoelen.”
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     Ambitie 9. Vernieuwen door te verduurzamen

Het lerend vermogen en de ruimte voor innovatie geven Gorinchem de tools om de uitdagingen op het gebied van klimaat-
verandering en de overgang naar schonere energie aan te gaan. Gorinchem loopt daardoor voorop in het realiseren van 
internationale klimaatdoelen. Het Kenniscentrum Duurzaamheid (winnend idee Stadmakers event GO2032) heeft hierin 
een inspirerende en aanjagende rol.

Via lokale en regionale initiatieven (zoals coöperaties) werken bewoners, ondernemers en andere partijen samen om het 
energiegebruik terug te dringen en tegelijkertijd alternatieve energiebronnen als wind, zon, water en aardwarmte te benut-
ten. Een groot deel van onze woningen is in 2032 afgekoppeld van het aardgas en aangesloten op een warmtenet of andere 
duurzame energiebronnen.

Inwoners, bedrijven en gemeente zorgen er samen voor dat Gorinchem in 2032 een van de natuurlijkste, groenste steden 
van Nederland is. Woningen zijn verduurzaamd, tuinen zijn ontsteend en stadsnatuur krijgt de ruimte. Zo brengen we het 
natuurlijk milieu zo veel mogelijk binnen onze stad. Niemand kijkt meer op van elektrische en zelfrijdende voertuigen in de 
straten van het centrum. Goede parkeergelegenheid en overstapmogelijkheden aan de rand van de binnenstad zijn de link 
naar het omliggende wegennet en openbaar vervoer verbindingen.



 Ambitie 10. Vernieuwen door aantrekkelijkheid voor
   jonge generatie

Gorinchem is de trend van ontgroening tegengegaan. Door uitstekende bereikbaarheid, goede opleidingen, economische 
kansen en een prettig leefklimaat hebben jongeren en jonge gezinnen onze stad als woonplaats ontdekt. Het aandeel 
van jongeren in de totale bevolking is toegenomen. 

Op de woningmarkt wordt rekening gehouden met de wensen van jongeren en jonge gezinnen.
Er zijn kleinschalige wooneenheden in de bruisende binnenstad, waaronder huisvesting
voor studenten. In de andere wijken krijgen jongeren huurkorting in ruil voor hulp aan
ouderen in de buurt. Nieuwe woonvormen als tiny houses bieden flexibele en betaalbare
woonruimte. 

We hebben kortom geïnvesteerd in een hele keten die de stad aantrekkelijk maakt voor
jongeren: onderwijs, stages, sport, uitgaan, wonen, banen en goede bereikbaarheid.
Grootschalige culturele evenementen, funshoppen en breed geschakeerd hoger
onderwijs in de grote steden om ons heen zijn goed bereikbaar. Onder andere door het
fijnmazige en hoogwaardige openbaar vervoernetwerk waar Gorinchem deel van uitmaakt.
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Ambitie 10. Vernieuwen door aantrekkelijkheid voor jonge generatie
 

“Jongeren en jonge gezinnen hebben Gorinchem als 
aantrekkelijke woonplaats ontdekt.”
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“Jongeren en jonge gezinnen hebben Gorinchem als 
aantrekkelijke woonplaats ontdekt.”
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Ambitie 11. Vernieuwende open vesting
 

“De vesting is Gorcums parel.”
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  Ambitie 11. Vernieuwende open vesting

Gorinchem is in 2032 een ‘open vesting’. We staan dan (inter)nationaal bekend om onze historische binnenstad in een
schitterende omgeving. De vesting is onze parel, het icoon dat onze lokale samenleving verbeeldt. Oud en nieuw worden 

erin verbonden, bestaande en nieuwe vormen van bedrijvigheid, winkels, horeca, toerisme en cultuur vormen er een
samenhangend geheel. We zijn trots op ons bijzondere erfgoed in de vesting (en daarbuiten). De gebouwen en het
openbaar gebied in de vesting zien er piekfijn uit. 

Tegelijkertijd is de historische binnenstad geen museum. Vergeleken met andere vestingsteden is juist het levendige en 
open karakter van Gorinchem uniek en dat koesteren we. Dat vraagt om een actieve aanpak en investeringen door onder-

nemers, inwoners en gemeente. Dankzij hun gezamenlijke inspanningen ontmoeten Gorcumers en bezoekers elkaar bij eve-
nementen, culturele activiteiten en in de horeca. Hier wordt geleerd, gewerkt, geleefd en genoten. Dat is Gorinchem in 2032!
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2 GO2032 - Zo kwam de visie tot stand
Een visie van de stad
Aan deze visie werkten ruim 1.000 Gorcumers mee. Tijdens bijeenkomsten, gesprekken en in een online dialoog hebben
inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, scholen en de regio met elkaar gesproken 
over de toekomst van Gorinchem. Hun inbreng was van groot belang voor de inhoud van de visie en leidde tot een veelzijdige 
blik op de toekomst. 

 “Aan deze visie werkten ruim 1.000 Gorcumers mee”

Ambassadeurs 
Ruim 40 betrokken Gorcumers uit alle hoeken van de samenleving en uit de regio speelden een bijzondere rol. Zij waren
‘Ambassadeur van GO2032’. Van begin tot eind dachten en bepaalden zij mee over het proces en de inhoud van deze visie. 
Ook mobiliseerden zij hun achterban om mee te doen aan het visietraject.

Internet en sociale media 
Naast vele gesprekken, bijeenkomsten, kranten en andere gedrukte media zijn ook internet en sociale media actief ingezet 
voor communicatie en dialoog. Dit gebeurde via de website go2032.nl, Facebook GO2032, Twitter @go2032, Instagram
Futurego2032 en YouTube kanaal GO2032. Het bereik van de digitale kanalen werd in de loop van het visietraject steeds
groter: in juni 2017 werden de pagina’s en berichten meer dan 20.000 keer bekeken.

Eerst verkennen 
Samen met de stad en de regio om ons heen hebben we het Gorcumse verleden, heden en onze toekomst verkend. We
probeerden uit te vinden wat onze kernwaarden zijn en wat de gevolgen zijn van de trends en ontwikkelingen die op ons
afkomen. Dit vooronderzoek leverde de Toekomstagenda op: een beeld van het Gorinchem van toen en van nu met de
belangrijkste vraagstukken voor de toekomst. De Toekomstagenda is na te lezen op de website go2032.nl.
 
Daarna koers bepalen
Iedereen kon een toekomstbeeld voor Gorinchem maken. Er werden 56 toekomstbeelden ingediend, vaak met behulp van de 
toolkit ‘Maak jouw toekomstbeeld voor Gorcum’. Met de indieners van de toekomstbeelden is het Stadsgesprek gevoerd over 
wat gemeenschappelijke ambities voor Gorinchem zijn. In het daaropvolgende Stadmakers event zijn 11 ambities goedge-
keurd door een aselect getrokken groep Gorcumers. Deze 11 ambities vormen de basis voor deze visie.
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TIJDLIJN 
VERKENNEN
Verkenning van de huidige situatie (waaronder onze identiteit en kernwaarden) en de gevolgen van 
de trends en ontwikkelingen die op ons afkomen.



7 april 2016 1. Besluit Gemeenteraad

6 juni 2016 3. Gesprek met het
  Jongerenplatform

14 april 2016 2. Algemeen Bestuur
  Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

21 juni - 15 4. Klankbordgroepen
september  en wijkbelangen
2016

De gemeenteraad besluit om samen met de stad 
en de regio een toekomstvisie te maken voor
Gorinchem. Wat voor stad en samenleving willen 
we omstreeks 2032 zijn?

Welke ideeën hebben de jongeren over de 
toekomst?

Informeren van de regio Alblasserwaard-Vijfherenlandenn over het
visietraject en het betrekken van de regio daarbij.

Informeren van alle klankbordgroepen 
en wijkbelangen over het visietraject. 
Hebben zij tips?
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1 juli 2016 5. Burgemeesterskring
  Alblasserwaard-
  Vijfheerenlanden

6 & 27 7. Ambassadeurs beginnen
september  
2016  

Presentatie aan burgemeesters over visietraject

Voor het eerst komen de ambassadeurs bij elkaar:
45 diverse en betrokken Gorcumers en mensen uit de regio, 
die meedenken en -doen met het maken van de visie.

18 augustus 6.  Bijeenkomsten
& 6 septem-  met het Communicatie
ber 2016  Platform Gorinchem

Om ook de communicatie van dit traject op een 
participatieve manier te organiseren

14 septem- 8. Historische
ber 2016  bijeenkomst  

Met lokaal betrokken historici 
verkennen we het verleden. Wat 
is bepalend voor het Gorinchem 
van nu en wat betekent dit voor 
de toekomst?

12 oktober 9. IKG Ondernemersvereniging
2016  Presentatie bij IKG over het visietraject. Wat maakt Gorinchem 

aantrekkelijk om te ondernemen?

25 oktober 10. Rapport trends en
2016  Ontwikkelingen

Met welke trends en ontwikkelingen 
krijgen we in de periode 2016 -2032 te 
maken?
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1 november 12. Online
2016 - 3 april  Dialoog 
2017

In de Online Dialoog discussiëren 
inwoners over elkaars ideeën om 
Gorinchem aantrekkelijker te
maken.

14 november 14. Toekomstfestival
2016  Inwoners 

Inwoners bespreken de trends en 
ontwikkelingen voor de toekomst.

1 november 11. Startbijeenkomst
2016  ‘Ready, set ... GO2032!’

Een feestelijk programma over het visietraject GO2032.

4 - 11 13. Week van de dialoog
november
2016

Gorinchem in Dialoog heeft op meerdere
plekken in de stad dialoogtafels met het thema 
‘Samen maken we de stad!’

15 november 15. Toekomstfestival
2016  Verenigingen 

Instellingen en verenigingen bespreken 
de trends en ontwikkelingen voor de 
toekomst.

16 november 16. Toekomstfestival
2016  Meetingpont 

Enquêtes afnemen op het veer van 
Riveer.
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16 november 17. Toekomstfestival
2016  Bedrijven

Bedrijven bespreken de trends en 
ontwikkelingen voor de toekomst.

19 november 18. Toekomstfestival
2016  in de stad

Met The Mall en de Limonadebrigade. 
Enquêtes afnemen in binnenstad/
Groenmarkt.

29 november 19. Gesprek met
2016  Gehandicaptenplatform

Met het Gehandicaptenplatform spreken we 
over de visie.

30 november 20. Gesprek met de
2016  G9 bedrijven

Met de grootste werkgevers van
Gorinchem spreken we over de visie.

14 december 21. Stedelijk overleg
2016  met onderwijs en
  instellingen

Presentatie bij het Stedelijk overleg over het 
visietraject.
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31 januari 25. Regiobijeenkomst
2017   

Met de regio bespreken 
we de trends en
ontwikkelingen
van de toekomst.

12 januari 22. Terugkoppeling aan
2017  Ambassadeurs en 
  gemeenteraad

Bijeenkomst met ambassadeurs en
raadsleden over de eerste resultaten van de
Verkenningsfase.

16 januari - 23. Gesprekken met
22 februari  stakeholders 
2017

Gesprekken met een 15-tal grotere
bedrijven, instellingen en verenigingen 
over de (hun) toekomst in Gorinchem.

26 januari - 24. Bezoek scholen
29 juni 2017

Wat vinden scholieren nu aantrekkelijk 
aan Gorinchem en wat hopen zij in 2032
in Gorinchem aan te treffen? Scholen
die meedoen zijn: Anne Frankschool,
Fortes Lyceum, Gomarus, Merwedonk,
De Poorter en Tienercollege.

20 februari 26. Rotary
2017   

Presentatie bij de
Rotary over het
visietraject.

De toekomstagenda bevat de
resultaten van de verkenning.
Wat zijn de belangrijkste
vraagstukken voor de toekomst?

6 maart 2017 27. Toekomstagenda
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Iedereen in stad en regio kan een
toekomstbeeld voor Gorinchem 
maken. 56 toekomstbeelden worden 
ingediend. Via een poster is gevraagd 
om in elk geval te reageren op 6
belangrijke vraagstukken voor de 
toekomst.

MAAK
JOUW
TOEKOMSTBEELD 
VAN GORCUM

Hoe ziet Gorinchem er in 2032 uit? Wat voor stad willen we dan zijn? 

Dat gaan we vastleggen in een ‘Visie van de Stad’. Iedereen kan daaraan 

meewerken. Graag zelfs! Maak met behulp van deze poster jouw 

toekomstbeeld van Gorcum. 

Op de andere kant van de poster vind je verschillende vraagstukken. 

Vink per vraagstuk het toekomstbeeld van jouw keuze aan of bedenk 

zelf een toekomstbeeld. Het inleveren van je toekomstbeeld kan tot en 

met 3 april 2017.

De ingevulde poster kun je terugsturen per e-mail:

welkom@go2032.nl of via de post:

Projectgroep Visie van de Stad, Antwoordnummer 8, 4200 VB Gorinchem.

12 maart 29. Gesprek met
2017  Marokkaanse en
  Turkse gemeenschap

In PoGo spreken we vertegenwoordigers van de 
Marokkaanse en Turkse gemeenschap.

TIJDLIJN 
KOERS BEPALEN
Waar willen we naartoe?
En wat is ervoor nodig om daar te komen gezien de ontwikkelingen die op ons afkomen?

21 februari - 28. Stad maakt
3 april 2017  toekomstbeelden
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8 mei 2017 33. Stadsgesprek over
  de toekomstbeelden

De indieners van de toekomstbeelden
bespreken met elkaar wat gemeenschap-
pelijke ambities voor Gorinchem kunnen zijn.

20 april 2017 31. Jongerendebat 

Een visiedebat met het
Jongerenplatform. 

3 en 9 mei 32. Hacketons
2017

Samen met The Mall 
houden we twee
hackatons voor
jongeren.

13 april 2017 30. Expositie scholen
Opening tentoonstelling in het
stadhuis. Leerlingen van diverse scholen 
hebben maquêttes, tekeningen,
verslagen, filmpjes en meer gemaakt.

23 mei 2017 34. Schrijfsessie met
  Ambassadeurs

Als vervolg op het Stadsgesprek en om 
te komen tot het document ‘Ambities 
voor de Visie van de Stad’



Verbinden en Vernieuwen
met de kracht van Gorinchem
Verbinden en Vernieuwen
met de kracht van Gorinchem

GORCUM
OPEN VESTING!
GORCUM
OPEN VESTING!

Visie van de stad deel Ambities.indd   1 28-09-17   13:48
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10 juni 2017 35. Fortes Festival 
 Via de Wensboom speciale

aandacht voor de toekomst van 
Gorinchem.

12 juni 2017 36. Ambities voor de
  Visie van de stad

Dit document bevat 11 ambities voor 
de toekomst van Gorinchem, die zijn 
gehaald uit alle reacties en gesprekken 
in het visietraject.

20 juni 2017 37. Stadsmakers event
Een aselect getrokken groep Gorcumers
discussieert over de 11 ambities en ideeën
om de ambities te behalen.

10 oktober 39. Ambassadeurs bieden
2017  de visie aan de 
  gemeenteraad aan

december 40. De gemeenteraad en de 
2017  stad bespreken samen de
  Visie van de stad

23 augustus 38. Bespreken conceptvisie
2017  met ambassadeurs



53



54

Nu gezamenlijk de handen uit
de mouwen steken om het goud 

dat Gorinchem in handen
heeft te laten blinken.

Nu gezamenlijk de handen uit
de mouwen steken om het goud 

dat Gorinchem in handen
heeft te laten blinken.



3 Aan het werk met de visie
Deze Visie van de stad vraagt om opgepakt en gerealiseerd te worden. Dat zijn we verplicht aan onze mooie stad, aan 
haar inwoners en bedrijven en aan allen die aan de totstandkoming van deze visie hebben bijgedragen.

Het realiseren van de visie moet niet van de gemeente alleen komen. Er ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 
stad en gemeente om acties te ondernemen. 
De Ambassadeurs van de visie en deelnemers aan bijeenkomsten zoals het Stadsmakers event hebben de verwachting 
uitgesproken dat de gemeente in eerste instantie acties onderneemt. Dit om de realisatie van de visie aan te jagen en te 
organiseren. Deze handschoen pakt de gemeente op, maar wel vanuit het perspectief dat er in de toekomst een grotere rol 
van de samenleving is in de ontwikkeling van Gorinchem. Want dit is wel het doel: samen, gemeente en samenleving, werken 
aan de toekomst van stad en regio.  

In deze Visie van de stad wordt een ambitieus toekomstbeeld van Gorinchem geschetst. Los van de gezamenlijkheid en
verbinding tussen partijen, vereist het realiseren van de Visie een andere ‘mindset’. Waren we tot nu toe misschien iets 
teveel in onszelf gekeerd, deze visie verlangt een zelfbewust(er) optreden met een open blik naar buiten, lef, daad- en
bestuurskracht, óók vanuit het stadhuis. De vesting moet open! 

Het gezamenlijk, met lef, daadkracht en bestuurskracht werken aan de toekomst van Gorinchem en zijn omgeving is voor 
alle partijen redelijk nieuw. Over en weer zal vertrouwen verder moeten groeien. De Visie moeten we niet laten stranden in 
mooie woorden, intenties en beloften, maar omzetten in concrete plannen en acties. 
Hierbij hoort dat bij de besluitvorming deze plannen en acties voorzien worden van geld en personele capaciteit om de 
uitvoering mogelijk te maken. Hierbij hoort ook dat de voortgang wordt bewaakt en daar waar nodig wordt bijgestuurd.
En dat we niet bang moeten zijn te benoemen als iets niet goed gaat of als het bij nader inzien toch niet zo’n goed idee was. 
Kortom, een heldere cyclus van plan-do-check-act waarin elke partij weet wat hem te doen staat en aanspreekbaar is op 
zijn bijdrage. Een ambitie op zichzelf!

Ideeënboek
Tijdens het hele GO2032 traject zijn er veel ideeën binnengekomen. In totaal zijn er 525 unieke ideeën om onze stad nóg 
aantrekkelijker en beter te maken. Al deze ideeën zijn gebundeld in het ideeënboek op GO2032.nl. Laat dit het startpunt 
zijn voor de ontwikkeling van de open vesting zoals die in dit visiedocument is beschreven. 
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Colofon
Gorcum: open vesting! is een uitgave van:

Gemeente Gorinchem

Ambassadeurs GO2032: 
Mauro Agnoli
Jan van den Bergh
Stefan Bergman
Wim den Besten
Jan Boele
Joram Boor
Dick Bosch
Bianka den Breejen
Ton den Breejen
Jeannette ter Brugge-Steeman
Henry de Cock
Josien Damen
Fred Delfgaauw
Mohammed Duzgun
Andrew Eijgenraam
Henk Fennema
Duffy Fishbain
Floor de Groot
Jan de Groot
Emmy den Heijer
Ton de Hoog
Armanda de Jonge
Hans Keuren
Wim Killian
Paul Klaassen
Ewald Klaui
Martin Klop
Peter van Mersbergen
Jack van Mildert
Tanja Miller
Elize Putters
William de Ronde
Wim de Ruiter
Cor van Santen
Ed Schobben
Susan Schuddeboom
Albert Sterk

Johan Sterk
John Stoop
Jan van Veen
René Wiersema
Kees van Willigen
Marleen van Zwienen

Bestuurlijk opdrachtgever:
Govert Veldhuijzen (waarnemend burgemeester)

Ambtelijk opdrachtgever:
Anita Vergouwe (gemeentesecretaris)

Projectteam:
Iris Bonthuis (stagiaire)
Volkert Buil (projectmedewerker)
Luc van Huijgevoort (projectleider)
Maudy van Leeuwen (communicatieadviseur)
Ruben Polderman (procesbeleiding, BMC)
Annette de Ruijter (projectassistente)
Jonathan van Varik (stagiair)
Arjen van der Werf (projectmedewerker)

Achtergrondinformatie op www.GO2032.nl

 GO2032 @go2032

  Futurego2032    GO2032

Oktober 2017
Disclaimer.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in

enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door

fotokopieën, opnamen of enig andere manier zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van de Gemeente Gorinchem.



Fotografie
Ferry Verheij
Gemeente Gorinchem 
Marcel Köppen Fotografie
Ministerie van Beeld

Beeldbewerking
Marcel Köppen Fotografie
Ministerie van Beeld

Teksten:
Gemeente Gorinchem
Hidde van den Brink

Concept, vormgeving & productie
Monto Media

Met dank aan School & Bedrijf voor gebruik
fotografie pagina 19, 27, 28 en 29.
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