
Welkom op de 6e Algemene Leden Vergadering

3-12-2015 Algemene Leden Vergadering



Agenda:
1. Opening door de voorzitter 
2. Notulen van 19-5-2015
3. Mededelingen
4. Bestuursverkiezing
5. Financiële begroting 2016
6. Het Bruisend Hart: uitkomsten brainstorm bijeenkomst
7. Wonen en huisvesting alsmede kruising: 1e schetsontwerp
8. Aanleg wandelpad
9. Ingebrachte ideeën in vergadering van 19-5-2015
10.  Rondvraag
11.  Sluiting  
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Notulen 5e Algemene Leden Vergadering 
van 19-5-2015
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Mededelingen:

- ideeënbus
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Bestuursverkiezing 
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Aftredend:

Ad de Kraker
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Aangemelde nieuwe bestuursleden:

Philomeen Breddels

Arie van Donk
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Financiële begroting 2016

Inkomsten Uitgaven

Subsidie gemeente € 15.000,- Vergaderkosten € 1.750,-

Contributie € 725,- Drukwerk en bezorging                            € 900,-

Reserv. 2014/2015            € 19.000,- Onderhoud website                                  € 150,-

Bloembakken e.d.                                      € 1.000,-

Diversen/onvoorzien € 2.850,-

Aanleg wandelpad             € 28.000,-

Totaal € 34.650,- € 34.650,-

24-11-2014 Algemene Leden Vergadering



Het Bruisend Hart:

Uitkomsten Brainstorm 
bijeenkomst 
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Korte 
samenvatting 
brainstorm en 

vervolgstappen



Drie hoofdonderwerpen

• Dorpskamer

• Uitstraling en inrichting

• Sportzaal

• Duurzaamheid



Dorpshuiskamer 

• Een huiskamer voor het hele dorp, met 
eigen ingang, toilet en keukenblok.  

• Hier mag iedereen binnenlopen en kunnen 
ook activiteiten georganiseerd worden voor 
jong en oud.

• Iedereen is welkom. Eerste doel is 
gezelligheid en ontmoeting. Het is mooi als 
we met elkaar zo ook voor andere mensen 
iets kunnen betekenen. 



Wat gaan we doen? 

• Over de plaats gaan we overleggen met Tilgroep en 
gemeente.

• Over de invulling willen we nog een avond organiseren 
voor alle mensen uit het dorp, begin  februari. 

• Vervolgens willen we een Denktank oprichten met 
mensen uit allerlei geledingen uit het dorp. Met hen 
gaan we de input uitwerken en invulling geven aan de 
inhoud.  

Leidende vraag is: Waar is behoefte aan?



Inrichting en 
uitstraling

• Meest genoemde punten: 
– Terras aan voorkant

– Meer licht binnen laten komen

– Uitzicht op de polder meer benutten

– Meubilair 

Deze punten worden doorgesproken met de stichting 
ETG (nu nog Tilgroep) en zo nodig met de stichting 
SGG.



Sportzaal

Meest genoemde punten:
a. Er is behoefte aan veilige plaatsen voor toeschouwers
b. Er is behoefte aan mogelijkheid iets te drinken tijdens sporttijden

A nemen we mee naar de gemeente
B nemen we mee naar de Tilgroep



Duurzaamheid

• Kan verbonden worden met alle onderdelen. 

• De gemeente stimuleert duurzaamheid. 



Wonen en huisvesting 
alsmede kruising

1e schetsontwerp
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Kruising – CBS – Oude 

Dorpshuis

Tom Visser

Roderick Venekamp



Stand van zaken - achtergrond

• Kruising en 2 bouwlocaties (CBS – Oude Dorpshuis)

– Eén project

– Drie fasen:

• 1e fase: Verkeerskundige situatie kruising

• 2e fase: CBS

• 3e fase: Oude Dorpshuis

– Bouwlocaties: één projectontwikkelaar



Stand van zaken - kruising

• Diverse hoofdvarianten revue gepasseerd

• Getoetst aan hand van diverse criteria:

– Veiligheid

– Uitstraling

– Impact op bouwkavels

– Haalbaarheid

• Besproken i.o.m. Gemeente en tijdens bestuursvergadering

• Verkeerskundige beoordeling door Gemeente Giessenlanden



Hoofdvariant kruising



Vervolg kruising

• Gemeente Giessenlanden heeft opdracht gegeven aan:

– Van Diest, Advies & Ontwikkeling

– De Bruin, Bouwadvies & Begeleiding

• Nadere uitwerking volgt:

– Aansluiting van diverse wegen op de kruising

– Compenseren van parkeerplaatsen

– Veilige routes voor voetgangers en fietsers (groter gebied)



Bouwlocaties

• Uitgangspunten Dorpsraad:

– Sfeer en uitstraling passend in dorpse karakter (aangezicht)

– Recht doen aan woonbehoefte zoals geïnventariseerd (enquête)

• Nadruk op starters en senioren

• Startersappartementen prijsklasse €130-140k v.o.n.

• Seniorenappartementen prijsklasse €170-180k v.o.n.

– Kwaliteit hoog in vaandel (CPO ?)

– Transparante wijze van toekenning woningen



Bouwlocatie CBS



Bouwlocatie Oude Dorpshuis



Vervolg bouwlocaties

• Overleg met De Bruin/Van Diest en Gemeente Giessenlanden

• Architecten werken raamwerken momenteel nader uit

• Presentatie concretere plannen aan Dorpsraad door Gemeente

– Jan / Feb 2016 ?

• Proces en voortgang nauwgezet bewaken!

• Wordt vervolgd…..



Vragen



Aanleg wandelpad
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Hoornaar Schoon
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HOORNAAR SCHOON!
Samen aan de slag voor een schoon dorp



Hoornaar Schoon!



Zwerfvuil verzamelen

• Wanneer: zaterdagochtend 12 maart 2016

• Hoe laat: van 9.30 – 11.30 uur

• Hoe lang: 1,5 uur zwerfvuil verzamelen



Waar?

Oranjepad

 Binnenstebuitenpad

 Lutjeswaardsemiddenweg

 Middenweg

 In de kern: geef door welke straten volgens u nodig zijn!



Wie helpen ons?

• Oranjefonds:
 actie hoort bij hun “NLdoet”

 mogelijk een bijdrage aan eten en drinken

• Dorpsraad: 
 rest van de kosten van eten en drinken

 bestuursleden komen uiteraard helpen

• Waardlanden: 
 prikkers

 vuilniszakken

 veiligheidskleding



Meehelpen?

• In februari 2016 : uitnodiging in de brievenbus

• Opgeven kan nu al:
 via website van NLdoet

 via website van de Dorpsraad

 hier vanavond

• Geef vanavond plekken met zwerfvuil door!



HOORNAAR SCHOON!
Samen aan de slag voor een schoon dorp



Vervanging 
grindpaadje Lage 

Giessen
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Bloembakken 
aan 

brugleuningen
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Hoornaar 
Veiliger!
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Hoornaar Veiliger!
Wat kan er verbeterd worden?



Hoornaar Veiliger!

• Aantal verkeerssituaties in Hoornaar kunnen veiliger

• Als vrijwilliger aangeboden om hiermee aan de slag te gaan

• Verzoek van Dorpsraad voor verkeersplan



Verkeersplan

• Mening van inwoners: maken de situaties dagelijks mee

• Vragenlijst: huis-aan-huis verspreiden



Verdere acties verkeerplan

• Contact zoeken met het Meldpunt Veilig Verkeer (van VVN)

• Contact zoeken met de gemeente

• Politie benaderen

• Plan van aanpak schrijven



Mogelijke oplossingen in verkeersplan

• Snelheidsdisplays plaatsen

• Meer verkeersborden

• Snelheidsstickers

• Drempels

• Victor Veilig



Stand van zaken

• Contact opgenomen met VVN

• Contact gehad met de gemeente

• Concept van de vragenlijst is klaar



Wanneer vragenlijst?

• Vragenlijst: januari 2016 in de brievenbus

• Ook op website

• Vervolgens vragenlijsten verwerken

• Plan van aanpak schrijven



Wilt u meehelpen 
Hoornaar veiliger te maken?

Geef dan onveilige verkeerssituaties door!



Hoornaar Veiliger!
Wat kan er verbeterd worden?



Rondvraag
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Sluiting vergadering door de voorzitter 
en uitnodiging voor een drankje in de 
foyer

3-12-2015 Algemene Leden Vergadering


