
   Nieuwsbrief 

 

Dit is de eerste nieuwsbrief van de Dorpsraad "Bruisend Hoornaar". Wij willen u graag op de 

hoogte houden van de onderwerpen waarmee de Dorpsraad bezig is. Daarvoor zijn de 

ledenvergaderingen, maar vanaf nu ook de Nieuwsbrief. De bedoeling is u deze brief 1x per 

kwartaal toe te sturen.  

 

Wilt u reageren op de Nieuwsbrief dan kan dat natuurlijk. Die reactie mag u per e-mail sturen naar 

de secretaris van de Dorpsraad (info@dorpsraad-hoornaar.nl).  

 

Wij hopen dat deze Nieuwsbrief in een behoefte voorziet en dat u zult merken dat de Dorpsraad 

op veel onderwerpen actief is voor het behoud van de leefbaarheid in Hoornaar. 

 

De onderwerpen waarover deze Nieuwsbrief gaat staan in willekeurige volgorde hieronder. Per 

onderwerp zal kort de stand van zaken worden toegelicht. 

 

• Bruisend Hart 

In nauw overleg met de Til-groep is een plan gemaakt voor de uitbreiding van de sportzaal 

naar een sporthal. Stedoco heeft de intentie uitgesproken dat de zaalvoetbal-activiteiten in de 

Hoornaarse hal zullen plaatsvinden. Ook de financiële gevolgen voor de gemeente zijn 

berekend en liggen dicht bij de uitkomsten die tijdens de vorige ledenvergaderingen zijn 

toegelicht. 

Binnenkort zullen wij de gemeente de plannen gaan voorleggen en is het aan de gemeente 

een besluit te nemen. Wij hopen u meer te kunnen vertellen tijdens de eerstvolgende 

ledenvergadering. 

 

• De Wielen 

Na de vorige ledenvergadering is samen met de insprekers van het eerste uur een voor allen 

mooi en acceptabel plan gemaakt. Dat plan ligt bij de gemeente voor een beslissing over de 

uitbetaling van de gelden die voor de uitvoering van het plan beschikbaar zijn. Ondertussen 

heeft u kunnen zien dat de voorbereidingen in volle gang zijn. De knotwilgen zijn gesnoeid en 

de coniferen zijn gerooid. Binnenkort zijn de houtresten versnipperd en kan begonnen worden 

met de realisatie van de plannen.  

 

 

• Wandelpad naar de Donk 

De plannen zijn bij de Provincie Zuid-Holland ingediend. Omdat er nog geen besluit is 

genomen kan hierover nog geen nieuws worden gemeld. Hopelijk kan dat wel tijdens de 

eerstvolgende ledenvergadering. 



• Gemeente vraagt Dorpsraad over de invulling van trottoirs/zebrapaden, kruising 

Eerder heeft de Dorpsraad tijdens de ledenvergadering toegelicht welke ideeën de raad heeft 

voor de verkeersveiligheid in het dorp. De gemeente heeft nu aan de Dorpsraad gevraagd 

mee te denken bij het maken van concrete plannen mee. Het gaat om de kruising Hoge-/Lage 

Giessen en een voetpad vanaf de Wozoco naar de winkels en een zebrapad.  

 

 

• Uitkomst enquête plaatsing mededelingen bord 

De Dorpsraad heeft de verenigingen uit Hoornaar gevraagd of zij behoefte hebben aan een 

mededelingenbord. De uitkomst was dat er nauwelijks belangstelling voor is. De Dorpsraad 

heeft daarom besloten hiermee niet verder te gaan. 

 

 

• Foto's krokussen in Kerkendraai 

De inspanningen van het afgelopen najaar betalen zich uit! De krokussen staan volop in bloei. 

Een prachtig gezicht, Bruisend Hoornaar 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

• Gladheidbestrijding 

Voor sommigen gelukkig, voor anderen jammer genoeg, maar duidelijk is dat we een punt 

achter de winter kunnen zetten. Daar waar de Dorpsraad voorbereidingen had getroffen voor 

het plaatsen van enkele zoutbakken op verschillende plaatsen, zoals bij de seniorenwoningen, 

hoeven die plannen niet meteen te worden uitgevoerd. We zullen ervoor zorgen dat voor de 

komende winter die plannen wel zijn gerealiseerd, zodat als het nodig is gebruik kan worden 

gemaakt van de zoutbakken. 

 

 

• Bouwlocatie CBS wordt op basis van CPO ontwikkeld 

De gemeente heeft de Dorpsraad laten weten dat de locatie van de voormalige Christelijke 

Basisschool ‘Samen op Weg’ via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) zal worden 

ontwikkeld.  



Hoe dat precies in zijn werk gaat zal de Dorpsraad op de voet blijven volgen. Degenen die 

vorig jaar de enquête hebben ingevuld en hebben aangegeven dat zij CPO zien zitten zullen 

dus waarschijnlijk op termijn de kans krijgen hun wensen te realiseren.  

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de gemeente hiermee verder wil gaan. De 

Dorpsraad is blij dat de gemeente deze stap heeft gezet, omdat uit de enquête al bleek dat 

CPO voorziet in een behoefte. 

 

 

• Stand ‘vraag en aanbod’ en ‘zelfbeheer’ 

Zoals u weet verandert er begin 2015 heel veel voor de gemeenten in Nederland, dus ook 

voor Giessenlanden. U hebt vast weleens gehoord van de term ‘participatiemaatschappij’. De 

Dorpsraad heeft de afgelopen tijd nagedacht op welke manier de kern Hoornaar hieraan kan 

bijdragen. Er zijn nu twee mogelijkheden die los van elkaar kunnen worden uitgewerkt. ‘Vraag 

en aanbod’ houdt eigenlijk niet meer of minder in dan het vroegere ‘heitje voor een karweitje’. 

Stel dat u een klusje hebt te doen, maar daar zelf niet aan toe komt of het zelf niet kunt doen, 

dan zijn er vast andere inwoners van Hoornaar die u willen helpen. Hoe u dat kunt ‘vragen’ en 

hoe degene die dat voor u wil gaan doen zich kan ‘aanbieden’ wordt door de Dorpsraad 

verder onderzocht. De Dorpsraad denkt dat dit initiatief een grote kans van slagen heeft.  

 

Zelfbeheer houdt in dat de gemeente bereid is als proef op verschillende plaatsen in Hoornaar 

bloembakken te plaatsen of op te hangen en dat het onderhoud daarvan in handen is van de 

buurtverenigingen. Worden de bakken goed onderhouden dan krijgt Hoornaar nog meer kleur 

en is de kans aanwezig dat de gemeente ook volgende jaren hieraan meewerkt.  

 

 

• Ruimte op begraafplaats 

De gemeente heeft onderzoek laten doen naar de beschikbare ruimte op de begraafplaats in 

Hoornaar en de mogelijkheden een nieuwe algemene begraafplaats voor Giessenlanden aan 

te leggen. De uitkomst is dat de huidige begraafplaats onvoldoende ruimte biedt voor de 

komende jaren, maar dat er wel ruimte is voor een uitbreiding in de richting van de 

‘’Biggentuin’. Voor de Dorpsraad heeft die optie de voorkeur boven een volledig nieuwe 

begraafplaats ‘ergens’ in Giessenlanden.  

 

 

• Glasvezel in Giessenlanden 

De gemeenteraad zal op 10 april beslissen over een voorstel voor de aanleg van glasvezel in 

de gemeente. Wilt u op de hoogte blijven dan kunt u zich alvast aanmelden op 

www.giessenlandennet.nl. Op die website komt binnenkort meer informatie. 

 
 

• Eerstvolgende ledenvergadering 

Wij zullen nog voor de zomervakantie een ledenvergadering houden. Dat zal waarschijnlijk in 

de eerste helft van juli zijn. Zodra de datum vaststaat zullen wij die bekendmaken. 


