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Aanleiding + oprichting DR 
 

De Rijksoverheid heeft aangegeven de gemeenten meer te betrekken bij “overheidstaken” en de uitvoering- en 

verantwoordelijkheden bij de gemeenten te leggen. Een toename van werkzaamheden voor  de Gemeente en haar 

bestuur. 

Een uitvloeisel hiervan is  dat “zekerheden” voor zorg-, onderhoud- en andere sociale aspecten ernstig versoberd zouden 

worden. 

Vorenstaande is voor enkele dorpsgenoten aanleiding geweest initiatief te nemen om “zekerheden” veilig te stellen. Een 

Dorpsraad zou op democratische wijze de belangen van de inwoners van Hoornaar kunnen  behartigen en spreekbuis 

kunnen zijn in het overleg met de Gemeente. Een win – win situatie voor alle betrokken partijen. 
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Het vormen van een Visie 
 

Veel bewoners van ons dorp voelen zich bevoorrecht in Hoornaar te wonen. In gesprekken blijkt het alleen niet eenvoudig 

om onder woorden te brengen wat Hoornaar zo prettig en bijzonder maakt. Natuurlijk, de mensen, met een blik die vooral 

naar buiten en wat minder naar binnen is gericht.  De bedrijvigheid, die door de mensen met ondernemersgeest het dorp 

extra kleur geeft en levend houdt.  

 

Maar dan wordt het moeilijker. De afgelopen tijd is er veel input geweest over die belangrijke dingen voor Hoornaar, 

datgene wat Hoornaar maakt wat het is. Om te beginnen was er de informatie bijeenkomst en de presentatie van de 

aspirant leden van de Dorpsraad. Alle aanwezigen konden met post-its hun voorkeuren aangeven om Hoornaar “beter” te 

laten worden. De discussies daarbij en daarna zijn richtinggevend geweest voor de taakopdracht van de Dorpsraad. Dit 

waren zowel suggesties om te behouden en koesteren wat er al is. Maar ook ideeën om aan dingen een meer bruikbare 

invulling te geven. En ze betroffen de meest verschillende onderwerpen. Sommige suggesties waren praktisch en konden 

direct worden opgepakt. Andere waren meer voor de lange termijn en vragen een plan met lange adem. 
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Al die input is verwerkt met als resultaat deze profielschets, waarin staat hoe ons dorp, HOORNAAR, er uit zou kunnen en 

moeten zien. En juist deze conclusies, dit verlanglijstje, is richtinggevend voor alle voornemens en inspanningen van de 

Dorpsraad. 
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De Visie op ons Dorp HOORNAAR 
 

Hoornaar is een dorp met een constant of licht groeiend bewonersaantal, waarin alle basisvoorzieningen minimaal op het 

huidige niveau dienen te blijven. In Hoornaar moeten jong en oud elkaar kunnen ontmoeten, in verenigingsverband of 

daarbuiten, in kleine en grote groepen. Waarbij jong en oud niet alleen elkaar ontmoet, maar ook met elkaar leeft en 

elkaar helpt.  

Iedereen die dat wil moet van de wieg tot het graf in Hoornaar kunnen blijven wonen. Hierbij denken we aan 

voorzieningen en aan zorg. Daarbij zetten we zoveel mogelijk de talenten en de kennis van dorpsgenoten in.  

Alle belangrijke voorzieningen moeten te voet en met wielen (kinderwagen, rolstoel) veilig te bereiken zijn. En door de 

zelfde doelgroep moet ook een rondje gemaakt kunnen worden.  

Wij willen een aantrekkelijk landelijk dorp, met daarbij passende evenementen en recreatie. Daarbij horen culturele 

voorzieningen, vooral voor de jeugd, in samenspraak met de scholen. Waar mogelijk wordt deze geleverd door mensen uit 

het dorp. Ook willen we kunstuitingen in het dorp stimuleren.  

Hoornaar moet goed bereikbaar zijn voor het bestemmingsverkeer, maar geen doorgaande route worden voor het 

omgevingsverkeer.  

In Hoornaar willen we energie-uitruil onderzoeken en stimuleren.  
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Deel 1 – Van Visie naar Strategie 
 

Deze visie is eigenlijk niets anders dan een verlanglijstje zoals die geldt voor ons als dorpsbewoners. Deze visie is nodig om 

steeds in het oog te kunnen houden wat er echt belangrijk is, of we de goede kant op gaan en dat wat we nastreven wat er 

is afgesproken en dat we bereiken wat we willen. 

Om echt iets te bereiken is er meer nodig. Daarvoor is een uitwerking nodig. Een vertaling in iets wat tot resultaat kan 

worden gebracht.  

 

Om duidelijk te maken wat de reikwijdte hiervan is en wat er nodig is om ook daadwerkelijk iets te bereiken , wordt het 

verlanglijstje onderdeel voor onderdeel uitgewerkt. 
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Wonen en samenleven 

Hoornaar is een dorp met een constant of licht groeiend bewonersaantal, waarin alle basisvoorzieningen minimaal op 

het huidige niveau dienen te blijven. In Hoornaar moeten jong en oud elkaar kunnen ontmoeten, in 

verenigingsverband of daarbuiten, in kleine en grote groepen. Waarbij jong en oud niet alleen elkaar ontmoet, maar 

ook met elkaar leeft en elkaar helpt.  

 

De praktische doelstellingen 

 Scheppen van voldoende (betaalbare) woonruimte voor jonge en oudere dorpsgenoten 

 Het behouden en rendabel maken van het ‘Bruisend Hart’ als locatie voor sport en verenigingen.  

 Waarmee het ook de mogelijkheid biedt dat jong- en oud elkaar daar ontmoet. 

 Het vanzelfsprekend maken van de wisselwerking tussen leeftijdsgroepen. Waarbij jong leert van oud, en waarbij 

ouderen ondersteund worden door de jeugd.  

 Dit over en weer ondersteunen moet zich ook uitstrekken op het gebied van de zorg. Met een bijzondere aandacht 

voor de senioren doelgroep, inclusief de laatste levensfase. 
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 Behoud van (sport)verenigingen. 

 ?? 
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Waar staan we? 

 

De Zes Molens, Syndion, Bruisend Hart, scholen. 

Enquete  behoefte en voldoende verhuisplannen, als er maar (goedkope) woningen beschikbaar komen. 

 

De uitwerking 

 Plannen woningbouw – jeugd en senioren 

 Hospice? 

 Plannen Bruisend Hart als sporthal en recreatieruimte (ook meer naar buiten/voor gericht)  

 Mede voor toekomstbestendigheid sportverenigingen 

 De huiskamerfunctie, beginnend op de dinsdagmiddag 

 ?? 
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Voorzieningen en zorg 

Iedereen die dat wil moet van de wieg tot het graf in Hoornaar kunnen blijven wonen. Hierbij denken we aan 

voorzieningen en aan zorg. Daarbij zetten we zoveel mogelijk de talenten en de kennis van dorpsgenoten in.  

 

De praktische doelstellingen 

 In stand houden van middenstand, recreatie, gezondheidszorg en wat er verder al is 

 Het vanzelfsprekend maken van het inzetten en benutten van talenten en mogelijkheden binnen het dorp zelf. En 

hiermee mag best een zakcentje worden verdiend. 

 ?? 
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Waar staan we? 

De middenstand, het gezondheidscentrum, Bruisend Hart, de Zes Molens, etc. 

Belangrijke verschuiving in de zorg, waar meer zorg voor minder vergoeding moet worden geleverd.  

Ook lokaal regelen en niet meer zo (over)georganiseerd. Waarbij de wijkverpleegkundige een bijzondere rol krijgt voor de 

verdeling van de ‘echte’ zorg. Er zal steeds meer een beroep moeten worden gedaan op de “zelfredzaamheid”  en hulp uit 

de “eigen” omgeving. 

 

De uitwerking 

 Uitlokken van zorgen voor elkaar – Hoornaar Helpt Hoornaar 

 De doelgroep (o.a. de jeugd, maar niet alleen) een zakcentje laten verdienen 

 Hospice? 

 ?? 
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Voetgangers en verkeer 

Alle belangrijke voorzieningen moeten te voet en met wielen (kinderwagen, rolstoel) veilig te bereiken zijn. En door de 

zelfde doelgroep moet ook een rondje gemaakt kunnen worden. Hoornaar moet goed bereikbaar zijn voor het 

bestemmingsverkeer, maar geen doorgaande route worden voor het omgevingsverkeer.  

 

De praktische doelstellingen 

 Wandelpaden en routes, trottoirs 

 Voetgangersvriendelijke verkeersoplossingen, waaronder de herinrichting van de kruising 

 Bewaken van de invloed die de ontwikkelingen van Gorinchem Noord en de A27 heeft op ons dorp. 

 ?? 

 



 

Dorpsonwikkelingsplan Hoornaar – 2014  Page 15 of 22 

 

Waar staan we? 

Oranjepad, Binnenstebuitenpad, trottoirs is een aardig begin, met nog een flinke weg te gaan 

Plannen Gorinchem Noord  ontsluiting en bedrijvigheid. Consequentie is kans op sluipverkeer tijdens en/of na de 

wegwerkzaamheden. De extra ontsluiting zal tot gevolg hebben dat er meer verkeer door ons dorp zal gaan rijden, de 

snelheid van dit “onbekende” verkeer zal hoger zijn dan van de dorpsgenoten. En het maakt ons dorp aantrekkelijk  voor 

criminelen omdat zij snel op de vluchtroutes kunnen komen in extra veel richtingen.  

 

De uitwerking 

 Herinrichten kruising met voetpaden 

 Doortrekken Oranjepad naar de Donk 

 Plaatsen van bakken met zout om adequaat te kunnen reageren op gladheid. 

 Bewaken en als harde eis neerleggen in de zin van het voorkomen van ongewenste neveneffecten vóór de 

ontwikkelingen Gorinchem Noord worden gestart. 

 ?? 
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Leefbaarheid 

Wij willen een aantrekkelijk, landelijk dorp, met daarbij passende evenementen en recreatie. Daarbij horen culturele 

voorzieningen vooral voor de jeugd, in samenspraak met de scholen. Waar mogelijk wordt deze geleverd door mensen 

uit het dorp, Ook willen we kunstuitingen in het dorp stimuleren.  

 

De praktische doelstellingen 

 Verbindingen benadrukken van het dorp met de landelijke omgeving en het veeteeltbedrijf 

 Een dorp met een landelijke uitstraling, voldoende groen en bloemen en niet volgepropt met bebouwing 

 Bruisend, met activiteiten 

 Om buitenstaanders van Hoornaar en omgeving, de Alblasserwaard of het veeteeltgebied te laten 

genieten 

 Om bewoners spannende en leuke dingen te laten doen, in elke willekeurige samenstelling 

 ?? 
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Waar staan we? 

Fokveedag, fietsvierdaagse, wandel driedaagse, rommelmarkt, Koningsdag, Sinterklaasintocht. 

Viswedstrijden, Dirk IV loop, ongebaande fiets route (Jan van Arkel), voetbal academie,  

Ambities?? 

 

De uitwerking 

 Behouden / ondersteunen bestaande activiteiten 

 Stimuleren aanpalende initiatieven (B&B ??, kamperen bij de boer??)  

 Groen als belangrijk element: de Wielen, bloembollen, plantenbakken.  

 Meer ‘groen’ bij inrichten kruising. 

 Gelegenheid bieden voor kunstuitoefening en expositie (locaties beschikbaar stellen). 

 ?? 
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Energie voor elkaar 

In Hoornaar willen we energie-uitruil onderzoeken en stimuleren.  

 

De praktische doelstellingen 

 Binnen de kern (zonne)energie opwekken en voor eigen gebruik toepassen 

 ?? 
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Waar staan we? 

Giessenlanden energieneutraal. Veel zonnepanelen, als kleinschalige oplossing 

Platte daken, die als locatie van zonnecollectoren kunnen worden ingericht 

Energie maatschappijen, die ‘kleine’ leveranciers niet als producent willen waarderen. 

De uitwerking 

 Onderzoeken en uitwerken locaties voor het opwekken van zonne-energie 

 Onderzoeken waar in Hoornaar behoefte is aan elektriciteit op het moment dat de zon schijnt 

o De middenstand van Hoornaar, bijvoorbeeld;  

 Emte 

 Slagerij Bouter 

 Kapsalon Colijn 

 Bloemist ’t Hof van Hoornaar 

 Scholen 

 Gezondheidscentrum 

 Een oplossing bedenken om aanbod en benutting bij elkaar te brengen En onderzoeken of de middenstand van 

Hoornaar  mee wil in een dergelijke aanpak. 
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 ?? 

Deel 2 – De Uitwerking 
 

Prachtige voornemens, en daar moet het niet bij blijven. Ze moeten worden uitgewerkt. En daar kan de Dorpsraad een rol 

in vervullen. Die rol is wat ongewoon. De Dorpsraad is (als vereniging) niet meer dan de vertegenwoordiging van de 

bewoners van ons dorp. En daarmee gesprekspartner voor de Gemeente Giessenlanden. Daarin zouden we onszelf graag 

een belangrijke rol toekennen, maar die rol is uiterst bescheiden. De echte uitvoering, zeker wanneer er geld mee is 

gemoeid, ligt bij de gemeente, en moet daar eerst de gebruikelijke besluitvorming doorlopen. Toch blijkt dat er wel naar 

onze suggesties wordt geluisterd. De gemeente wil graag dingen doen en heeft daarvoor uitgebreide mogelijkheden, maar 

weet vaak niet welke kerngerichte zaken van belang zijn. Bovendien is de ambtelijke besluitvorming soms stroperig, en dan 

helpt  lobbyen soms om resultaat te bewerkstelligen.  Daarmee heeft deze Dorpsraad dus twee overkoepelende doelen:  

(1) Het peilen en in kaart brengen van onderwerpen, die de inwoners van Hoornaar belangrijk vinden. En deze vertalen 

in concrete en haalbare projecten. 

(2) Het aangaan van de dialoog met de Gemeente om deze projecten gefinancierd en gerealiseerd te krijgen. 

En over deze twee punten gaat dit tweede deel.  
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Lopende projecten  
 

Bruisend Hart  

Het Bruisend Hart meer openstellen door bijvoorbeeld; de Huiskamer functie op dinsdag middag.  

Daarbij het onderzoek en de uitwerking naar uitbreiding van sportzaal tot sporthal 

 

Wandelpaden 

Het uitbreiden van wandelpaden toegankelijk voor iedereen in en uit het dorp.  

Bijvoorbeeld; Oranje pad  naar de Donk 

 

Kruising 

Onderzoek naar eventuele woningbouw  rondom de kruising op de braakliggende locaties. 

Herinrichting van de weg, hoe het kruispunt nog verkeersveiliger te maken. 

 

Vraag & aanbod  

Website voor vraag & aanbod diensten 

Hoe het samen brengen van jong en oud in het dorp te stimuleren 
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Afgerond: 

Natuur gebied De Wielen, herinrichting van een vergeten stukje Hoornaar 


