
Persbericht 

Wij willen in Hoornaar wonen! 

De Dorpsraad Bruisend Hoornaar! heeft in september een enquête gehouden onder de inwoners van 

Hoornaar en omgeving. Hieruit blijkt dat er behoefte is aan betaalbare starters- en seniorenwoningen. 

Hierdoor kunnen jong en oud in hun eigen omgeving blijven wonen en participeren. De Dorpsraad 

Bruisend Hoornaar! roept de gemeente Giessenlanden dan ook op mee te denken en te werken aan 

het realiseren van betaalbare nieuwbouw in Hoornaar. De inwoners van Hoornaar laten één ding heel 

duidelijk blijken: wij willen in Hoornaar (blijven) wonen!  

Het rapport ‘Wij willen in Hoornaar wonen!’ met de resultaten van de enquête is maandag 14 oktober 

om 9 uur aangeboden aan waarnemend burgemeester Werner ten Kate. Uit het rapport blijkt dat er 

drie groepen ‘potentiële verhuizers’ zijn: jongeren, gezinnen en senioren. Jongeren geven aan dat ze 

graag in Hoornaar willen blijven wonen, maar dat dit niet mogelijk is omdat er nauwelijks aanbod is 

van particuliere huurwoningen en geen aanbod aan betaalbare starterswoningen. De gezinnen geven 

aan dat ze graag ruimer willen wonen binnen Hoornaar, terwijl de senioren aangeven graag naar een 

appartement of seniorenwoning te willen verhuizen, zonder tuin en gelijkvloers. Door naast 

starterswoningen ook seniorenwoningen te bouwen, komen er in Hoornaar mogelijk koopwoningen 

vrij voor de gezinnen die ruimer willen gaan wonen.  

De resultaten van het rapport zijn verkregen door het huis aan huis verspreiden van 700 enquêtes, 

daarnaast was er de mogelijkheid om de enquête via internet in te vullen. In totaal hebben 130 mensen 

gereageerd en laten weten wat hun woonwensen in Hoornaar zijn voor de komende twee jaar. Maar 

liefst 36 % van de mensen die gereageerd hebben willen binnen nu en twee jaar verhuizen naar of 

binnen Hoornaar. Dorpsraad Bruisend Hoornaar! is hier mee bezig, de eerste stap wordt maandag 

gezet door het aanbieden van het rapport aan de gemeente.  

De gemeente Giessenlanden is blij met dit eerste resultaat van Dorpsraad Hoornaar. Werner ten 

Kate, wnd. burgemeester: “Het is goed om te weten wat er leeft in Hoornaar als het gaat om 

woningbouw. We zijn dan ook benieuwd naar de uitkomsten van deze enquête. We zullen ze 

bestuderen en met de dorpsraad bespreken.” 

 

 

 

 


