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Inleiding 
De gemeente Giessenlanden heeft gevraagd aan de Dorpsraad Bruisend Hoornaar om mee te denken 
aan de invulling van het Giessenland. 
Dit project is opgepakt door Ronald Jan Groen, lid van de Dorpsraad en woonachtig op het 
Giessenland.  
In het weekend van 4 en 5 juni 2016 zijn de vragenlijsten bij de bewoners van het Giessenland in de 
brievenbus beland.  
 

De ingevulde vragenlijsten konden tot 19 juni worden ingeleverd op Giessenland 100. In de week die 
hierop volgende belanden er nog een aantal op de deurmat. 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: Dit document beslaat puur de inventarisatie d.m.v. een enquête/vragenlijst onder de bewoners 
van het Giessenland. Uitwerkingen en of oplossingen voor de problemen die hier spelen dient de 
Gemeente Giessenlanden te benoemen en waar nodig geacht uit te werken.   
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Respondenten 
 
Gekeken naar het aantal huisnummers, zou je er van uit kunnen gaan dat er 120 adressen zijn op het 
Giessenland. 
 
Helaas bedriegt de schijn hier, en zijn er bij de oprichting van het Giessenland een aantal 
huisnummers weggelaten, in totaal zijn er 14 huisnummers niet benut. 
 
In totaal zijn er 106 enquêtes bezorgd. Hiervan zijn er 28 retour gekomen, een percentage van 30%. 
Helaas lager dan verwacht. 
 
Ondanks het laag uitgevallen percentages geeft het ons toch een mooi beeld over de kansen die het 
Giessenland ons bied. 
 
Echter hebben zij niet alle 28 het gehele formulier ingevuld. Zo zijn er een aantal formulieren waar er 
alleen opmerkingen en of situaties buiten deze vragenlijst om  
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Uitwerking van de vragenlijst  
 

Op de volgende pagina’s de uitwerking van de vragenlijst per onderdeel benoemd. 

 

De uitwerking is iedere keer opgebouwd in de volgende opzet: 
- Parkeren 
- Spelen 
- Groen 
- Bestrating / inrichting 
- Anders 

Dit is niet als vooroordeel zo gepositioneerd, maar omdat het zo ook in de vragenlijst benoemd staat. 

Dit houd het overzichtelijk voor het gehele document als overal de zelfde opmaak wordt gebruikt. 
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Vraag 1: Maak van de volgende 5 onderwerpen uw eigen top 5 
Men is gevraagd zijn of haar top 5 te noemen op basis van de onderwerpen gelinkt aan het Giessenland. Vijf sterren is de ultieme nummer 1 (zeer 

belangrijk), één ster is het minst belangrijke onderdeel. (minst belangrijk, wil niet zeggen dat het niet belangrijk is) 

  

Onderwerpen voor anders: 

Snelheidsbeperking  Meer parkeervakken Snelheidsbeperking Verlichting (veiligheid) Hard rijden 

Verlichting Rust momenten ouderen Riolering Goede riolering Ontmoeten 

Vuilnisbakken Honden Veiligheid Poep  

***** **** *** ** *

Parkeren 14 6 4 2 0

Spelen 2 4 5 12 2

Groen 6 6 9 3 2

Bestrating/inrichting 3 11 8 3 0

Anders 2 0 0 4 12
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Vraag 2: Kunt u op basis van de door uw opgestelde top 5 hieronder opschrijven wat u 

daar per punt zo belangrijk aan vindt. 
 

Parkeren: 
- Perkjes zien er niet uit, dit mag wel minder en dan meer parkeerplekken. 
- Er zijn momenteel te weinig en te krappe parkeerplaatsen. 
- Duidelijke parkeerplaatsen. 
- Je moet je auto ook kwijt. 
- Wij zijn afhankelijk van onze auto’s, moeilijk lopen en hartproblemen. 
- Parkeren aan de rechterkant van de staat is verboden, er staan toch auto’s, weg wordt smal, 

gevaarlijk! Terwijl parkeer vakken soms leeg zijn. 
- Het is toch prettig als je bij thuiskomst in een groene straat vlak bij huis kunt parkeren. 
- Dat alle auto’s / werkbussen van ZZP’ers niet op de parkeerplaatsen horen. 
- Nieuwe parkeerplaatsen op het grasveldje. 
- Meer/betere parkeerplaatsen maakt de straat veiliger. (dus niet parkeren langs de 

stoeprand). 
- Er is bij de senioren woningen weinig parkeer ruimte als ook de werkbussen daar geparkeerd 

worden. Deze zijn vaak groter dan een normale personen auto. 
- Voldoende parkeergelegenheid geeft rust onder de bewoners. 
- Duplex HAT woningen – 10 huizen, 5 parkeerplaatsen. Doodlopend stuk van het 

Giessenlanden 45 t/.m 36 = ook echt dood. 
- Voldoende parkeergelegenheid in de omgeving. 
- Niet langs de weg parkeren. 
- Weinig parkeergelegenheid, soms straten verderop je auto neerzetten. 
- Op dit moment veel wildparkeerders, te weinig vakken, onveilige situatie  graag 

verbeteren. 
- Vlak bij huis kunnen parkeren. 
- Te weinig parkeerplaatsen.  
- Voldoende overzichtelijke parkeerplekken nabij de woningen. 
- Er zijn extreem veel auto’s en bussen die geparkeerd moeten worden en mensen krijgen 

natuurlijk ook wel eens bezoek. Het is dan ook prettig als het aantal parkeerplaatsen zeker 
niet achteruit gaat. 

- Parkeervakken iets breder, omdat auto’s tegenwoordig ook breder zijn. 
- Voldoende parkeerplaatsen. 
- Er is te weinig parkeerruimte 
- Parkeerplaatsen voor mindervaliden, parkeerplaatsen te klein. 
- Meer parkeergelegenheid o.a. bij grasveld naast bejaarde woningen  wel groenstrook 

eromheen. 
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Spelen: 
- Aanpak speeltuin 
- Kinderen moeten in eigen wijk kunnen spelen. 
- Ook voor kinderen moet er ruimte zijn. 
- Kinderen de ruimte geven. 
- Voor de kinderen en dat moet veilig kunnen hier. 
- Speel toestellen op grasvelden. 
- Kinderen veilig spelen op afgeschermde plaatsen. 
- Speeltuin is heel belangrijk voor kinderen, maar het is geen voetbalveld. Maak een hek waar 

de auto’s staan, 
- Ruimte voor kinderen om veilig en schoon buiten te kunnen spelen. 
- Trapveldje / bankjes 
- Wordt in woonwijk regelmatig hard gereden geeft een onveilige situatie. Graag aanpassen 

zodat kinderen veilig kunnen spelen. 
- Spelen is erg belangrijk voor kinderen.. 
- Dat kinderen in de wijk op vaste plekken kunnen spelen. Veiligheid staat hier voorop. 
- De kinderen moeten toch makkelijk op het Giessenlanden kunnen spelen. Wij zouden het 

heel fijn vinden als er een plek zou kunnen zijn om te voetballen. (anders dan de speeltuin), 
maar dat wordt waarschijnlijk lastig. Vooral belangrijk als auto’s zo langzaam mogelijk blijven 
rijden. 

- Speeltuin opknappen, eventueel met hek zodat kinderen niet zo snel bij het water kunnen. 
- Veel kinderen willen veilig buiten kunnen spelen. 
- Dat kinderen genoeg ruimte hebben om te spelen op een veilige plek. 

 

Groen 
- Perkjes zijn er niet uit, bomen zijn slecht. Dit mag wel minder. 
- Groen doet leven. 
- Bomen naast Giessenland 16 weg en vervangen door gras. 
- Groenvoorzieningen belangrijk voor gezondheid en Flora en Fauna. 
- Gezelligheid en landelijk aanzien. 
- Groen maakt het aanzien van de wijk mooier.. 
- Het is toch prettig als je bij thuiskomst in een groene straat vlak bij huis kunt parkeren. 
- Alle bomen weg uit de bestrating. 
- Nieuwe bomen naast de straat en beter onderhoud aan alles. 
- Groen is onmisbaar voor een prettige leefomgeving. 
- Bloembakken in de straat voor hard rijden door wijk.  
- Speel toestellen op grasvelden. 
- Alles in normale proporties. 
- Groen bewaren, anders is het helemaal zo doods. 
- Voldoende groen wat goed onderhouden wordt. 
- Behoud veldje langs 107 – 109 en naast bejaarde woningen. 
- Behoud bomen. 
- Denk aan natuur milieu, leuke uitstraling. 
- Bevordert de gezondheid en welbevinden, verbeterd milieu, stimuleert een veilige 

leefomgeving, stijging onroerend goed. 
- Groenvoorzieningen bijhouden. 
- Groen zo houden. 
- Voldoende groen wat zorgt voor een gezellige sfeer. 
- Beter bijhouden. 
- Sfeer. 
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- Ik houd van groen, maar op de juiste plaats. Heggen staan te dicht bij parkeerplaatsen. 
Belemmerend bij instappen. 

- Genoeg ruimte om te spelen. 
- Oogt beter als alleen bestrating, mits het goed bijgehouden wordt/ 

 

Bestrating: 
- Bestrating is zeer slecht, zowel de parkeervlakken als achter bij de speeltijd. Spontaan gaten 

in de straat, duurt week voor dit wordt opgelost. 
- Duidelijke bestrating/ afscheiding met groen. 
- Tegelpad naast Giessenland 16 is slecht, graag opnieuw bestraten. 
- Stoep erg belangrijk voor ouderen. 
- Algehele indruk en er is veel ruimte te halen uit een betere inrichting. 
- Bestrating/inrichting maakt het aanzien van de wijk mooier. 
- Beter bijhouden van de trottoirs is ook veiliger voor bejaarden en kinderen (denk aan 

loszittende tegels, brede voegen tussen de tegels enz.) 
- Grasveld bij oude Syndion (naast Giessenland 15a) parkeerplaats maken voor werkbussen. 
- Dat het Giessenland er weer netjes uit komt te zien. 
- Duplex HAT woningen – kan weinig anders op dit doodlopende stuk. 
- Goede water afloop. 
- Stoep smaller, die doorloopt in de weg zonder hoogte verschil. 
- Soms wat ongelijk. 
- Nu verzakkingen, slecht onderhouden erken, kliko plaatsen bepalen kleine draai cirkel vanuit 

parkeervakken graag verbeteren. 
- Dat het praktisch en functioneel wordt ingericht. 
- Dat carport/uitrit niet geblokkeerd wordt omdat bestrating niet goed/verkeerd is. Alles goed 

opgehoogd wordt. 
- De straat is te rommeling ingericht. Nutteloze borders/blokken die in de weg staan, erg 

irritant. 
- Beter ingericht als nu  veel obstakels zoals ongebruikte bloembakken 
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Anders 
- Graag goede combinatie van alle onderwerpen. 
- Snelheidsbeperking : Woonerf op heel het Giessenland 
- Graag drempel en plateaus houden als snelheidsremmers (o.a. ook vanwege de trekkers die 

door de straat gaan) 
- Snelheidsbeperking: niet een rechte weg, drempel of bloembakken. 
- Veiligheid: meer verlichting 
- Verlichting: Meer sfeerverlichting denk aan oude lantaarns e.d. 
- Ouderen: Sociaal welbevinden, contacten onderling en ontmoeten. 
- Riolering: Stank in huis door riolering 
- Goede riolering: Dat het regenwater goed weg kan.  
- Vuilnisbakken: Meer vuilnisbakken voor hondenpoep. 
- Honden: Genoeg ruimte om je hond uit te laten. 
- Veiligheid: Wel veilig en vooral dat het overzichtelijk blijft, maar ook wel dat er niet te hard 

gereden kan worden. 
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Vraag 3: Waar irriteert u zich aan in de openbare ruimte? 

 

Geen irritatie: 
- Geen last, wij wonen prettig 
- Geen 
- Niet 
- Geen 
- Niets 
- Niet 

 

Parkeren 
- Te krappe parkeerplaatsen 
- Parkeerplaatsen 
- Parkeervlakken zijn veel te smal 
- Nu kunnen in zes vakken maar vijf auto’s staan. 
- Parkeren op plaatsen waar het niet mag. 
- Te krappe parkeerplaatsen (bij blauw) 
- Meer parkeervakken en eventueel een trottoir (bij rood) 
- Parkeren werkbussen in parkeervakken, zodat bewoners er geen gebruik van kunnen maken. 
- Niet handhaven parkeerverbod, waardoor er overal auto’s in de straat staan. 
- Mensen die zo parkeren dat er minder auto’s passen. 
- Grote bedrijfsbussen die bij de senioren woningen voor de deur staan. 
- Voor het huis op nr. 79 is een parkeerplaats maar zodra ik weg ben staat er gelijk iemand 

geparkeerd. Waardoor ik dan niet meer goed voor mijn deur kan staan. Het lopen gaat niet 
meer goed i.v.m. leeftijd (bijna 80). 

- Auto’s worden soms op plaatsen geparkeerd zodat de weg bijna geblokkeerd wordt. 
- Dat auto’s overal schots en scheef geparkeerd staan, omdat mensen hun auto het liefst 

allemaal voor hun eigenhuis geparkeerd willen hebben. 
- Onvoldoende parkeerplaatsen. 
- Meer ruimte om te parkeren. 
- Parkeerplaatsen waar je makkelijk kan parkeren. 
- Iedereen moet 1 parkeerplaats voor zijn eigen huis hebben. 

 

Spelen 
- Voetballende kinderen op straat, die op auto’s en in voortuinen schieten. Dit gebeurd omdat 

er geen goede plek is om te voetballen voor kinderen. 

 

Groen 
- Weinig aanpassen aan Flora en Fauna (broeden van vogels enz.) 
- Verwaarlozing van het groen. 
- De groenstrook tussen de parkeerplaats en de brandgang naast ons huis (69). Dit zijn 

struiken met doorns. Ik heb al menige band moeten plakken vanwege deze gemene prikkels. 
Graag vervangen door doorn loze struiken. 

- Dat de grasvelden meer als openbaar hondentoilet gebruikt worden door honden bezitters. 
- Veldje tegenover nummer 62 kan niet gespeeld worden vanwege honden en katten poep, 

nutteloze ruimte. 
- Bloembakken/perkjes die leegstaan of waar rommelige bosjes in staan. 
- Rare stukken met beplanting. 
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- Weg met die lossen stukken met bomen/struikjes in de straat. 
- Overhangend groen. 
- Groenvoorziening. 

 

Bestrating / inrichting 
- Verzakte bestrating en het niet onderhouden van “groene” perkjes. 
- Geen stoep 
- Slecht onderhoud 
- Betonnen paaltjes woonerf. 
- Een gedeelte van het Giessenland is woonerf, maar het lijkt soms wel een racebaan. 
- Het ontbreken van een bord bij het doodlopende stuk (achter speeltuin),waardoor mensen 

die er hard inrijden soms er nog harder achteruit uit ruiden. 
- De straat is te rommelig, moet meer open zijn. 
- Aan het slechte wegdek en bloembakken. 
- Bestrating 

 

Anders 
- Stank van riool 
- Overlast van te snel rijdende auto’s 
- Zwerfvuil 
- Het niet opruimen van hondenpoep 
- Paarden, honden en kattenstront 
- Mensen die hun kliko hier neer zetten en niet bij hun eigen woning waar het hoort. 
- Hondenpoep (=kattenpoep) op veldje 
- Klikowagens (vuilniswagen) die te groot zijn voor onze woonwijk, snelheid niet aanpassen, 

openbaar groen beschadigen en zo onveilige situaties creëren. 
- Hoge snelheid in de straat 
- Een zebra pad bij het witte brugje voor Giessenland 5 naar het Woonzorgcomplex bij de Lage 

Giessen.  
- Auto’s die te hard rijden. 

Rommel bij de huizen. 
 
 

Klacht: 
Op de Lage Giessen wordt er veel te hard gereden. Er moet eerst wat aan de hand zijn met een 

ongeluk. Maar zo ver moet het niet komen. Het zal je kind of oudere maar zijn. Het is niet normaal. 

Doe daar wat aan, het is niet normaal!  
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Vraag 4: Kent u plekken die beter gebruikt kunnen worden?  
En zo ja, welke functie zult u hier dan aan geven? 

(Hieronder opgesomd welke functie men geeft aan deze plekken.) 

Parkeren 
- Meer en bredere parkeervakken tussen nr. 21 en 27. 
- Groen strook waar je Giessenland oprijd vanaf de Lage Giessen gebruiken voor 

parkeerplaatsen. 
- Parkeren per nummer voor bejaardenwoningen. 
- Het grasveld voor nummer 65 zou perfect zijn om te parkeren. 
- Achter huisnummer 99 (bij de parkeerplaats) is een strook groen/perkje, die eventueel kan 

worden opgeofferd voor extra parkeervakken. 
- Het grasveld naast nr. 107, deels extra parkeren. 
- Grasveld bij oud Syndion, parkeerplaats voor werkbussen. 
- Veldje tegenover 62 parkeren of spelen. 
- Het grasveld naast nr. 107. Parkeren, maar wel groenlaten. 
- Grasveld voor bejaardenwoningen  parkeer gelegenheid 
- Veldje tegenover 62 (naast 107) parkeren 
- Het grasveld rondom het Stedin transformatorhuisje kan gebruikt worden om parkeerplaats 

te maken. NU is het slechts een poepveld. 
- Kleine perkjes die eventueel parkeerplaatsen kunnen worden. 
- Mogelijkheid om parkeerplaatsen te creëren naast nummer 79, in groenstrook langs het 

water. 
 

Spelen 
- Doodlopend gedeelte achter speeltuin / groen + speeltuin 
- Veldje tegenover 62 (naast 107) spelen. 
- Speeltuin aanpassen 
- Grasveld naast nr. 107, speelruimte van maken (zonder stekelstruiken) 
- Grasveld naast nr. 107 trapveldje van maken en de speeltuin weer inrichten dat het ook echt 

een speeltuin is. 
 

Groen 
- Groen beter onderhouden, het gras beter/netter maaien. 
- Doodlopend gedeelte achter speeltuin / groen + speeltuin. 
- Grasveld bij nr 5 / 10/ 15. 
- Het grasveld voor nummer 65 zou geschikt zijn voor kinderen om te spelen. 
- Kleine perkjes die eventueel parkeerplaatsen kunnen worden. 
- Groenstrook tegenover nr. 25 t/m/ 27 ontmoetingsplaats voor ouderen met eventueel 

bankjes. 
- Trapveldje creëren op grasveld naast nr. 107 
- Wildernis naast nr. 79 weghalen of beter bijhouden of mooi grasveld of een paar 

parkeerplaatsen. 
- Grasveld tegenover nr. 63 (naast 107) Speelgelegenheid, trapveldje, parkeren? 
- Groenstrook/grasveld bij bejaardenwoningen, mini parkje met bankjes maken om zo een 

ontmoetingsplek voor ouderen te creëren. 
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Vraag 5: Wat is het onderschoven kindje van het Giessenland? 
 
Hieronder een opsomming. Deze opsomming is niet op onderdeel gedaan, omdat de meeste 
respondenten de antwoorden onder deze vraag bij andere onderdelen hebben genoemd. Daarbij zijn 
niet alle antwoorden hieronder direct te linken aan hetgeen waar het hier echt over gaat, de her 
inrichting van de openbare ruimte. 
 
 

- Het bijhouden van de groenvoorzieningen, o.a. van de speeltuin. 
- Bestrating en putten rondom de speeltuin. 
- Meer vuilnisbakken, op heel het Giessenland staat er maar 1. Mensen die hun hond uitlaten 

moeten omlopen. Zij betalen hondenbelasting, dus hebben ze recht op genoeg 
mogelijkheden om de hondenpoep weg te gooien. 

- Riolering en straatwerk 
- Bestrating en riolering ook achter en tussen de woningen (brandgangen enz.) 
- Speeltuin, heeft weinig speelbeleving. 
- Er wordt geracet van drempel  naar drempel of bocht.  
- Te hoge snelheid op het Giessenland. 
- Speeltuin, het ontbreken van een pad rondom de speeltuin. Kinderen moeten nu de weg op. 
- Onderhoud van doodlopende straat achter de huizen vanaf nr. 46 t/m nr. 52. 
- Onderhoud grasvelden en publiek groen, wordt niet ordelijk bijgehouden. 
- Achterstallig onderhoud aan de straten. 
- De “bloembakken” met bomen rond nr. 113. 
- Parkeren. 
- Te weinig parkeer plaatsen. om te creëren.  
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Vraag 6: Waar zouden we meer mee kunnen doen? 
 

- Beter de gladheid bestrijden (sneeuw en ijs) 
- Aanpassen flora en fauna. 
- Bij het ophogen v.d. straat, het straatje voor het huis van de bejaardenwoningen ook mee 

ophogen. 
- Bestrating om hardrijden te voorkomen. 
- Het doodlopende stuk achter de huizen vanaf nr. 46 tot 52 ook ophalen en herstraten. 
- Speeltuin en parkeerplaatsen die daaraan grenzen. 
- Rekening houden met eventueel in de toekomst te plaatsen Led verlichting en waar ga je die 

plaatsen? 
- Snelheidsbeperkingen en openbaargroen. 
- Snelheid beperken, wordt zeer hard vanaf de Lage Giessen het Giessenlanden in gereden. 
- Proberen voor iedereen parkeervakken voor de deur te creëren, die recht naast elkaar 

liggen, om de wijk overzichtelijk te houden. 
- Proberen de snelheid die auto’s rijden in de achterste straat te beperken (straat waar je er 

vanaf de Lage Giessen in komt). 
- Ze rijden bij de bejaarden veel te hard tot er wat gebeurd dan is het te laat. 
- Ik zou graag een vaste parkeerplaats voor mijn huis willen en zou wel huur ervoor willen 

betalen. Het irriteert me wanneer er een auto van een ander voor mijn huis staat. Vooral van 
mensen die 2 of 3 auto’s hebben. 

- Beter onderhoud! 
- Ook bij de speeltuin kijken naar bestrating en afwatering. 
- Heringrichting parkeer en groenvoorziening.  
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Slotbeschouwing  
 
Gekeken naar de inventarisatie, is parkeren wel het belangrijkste onderwerp. Op de voet gevolgd 
door inrichting, groen en spelen. Naast deze vier thema’s zijn onderwerpen als snelheid / hardrijden 
en veiligheid vaak genoemd, onderwerpen die te scharen zijn onder het thema “inrichting”. Op 
volgorde de vijf belangrijkste punten genoemd, in waardering onder de bewoners. Met daarbij door 
mij persoonlijk een aantal termen kenmerkend voor de buurt en een aantal opvallende uitspraken 
opgesomd per thema. 
 
Prettig wonen op het Giessenland 

- Parkeren 
Je moet je auto ook kwijt. 
Vlak bij huis kunnen parkeren. 
Nieuwe parkeerplaatsen op het grasveldje. 
Onvoldoende parkeerplaatsen. 
Parkeerplaatsen waar je makkelijk kan parkeren. 
 

- Groen 
Groen doet leven. 
Groen maakt het aanzien van de wijk mooier.. 
Bevordert de gezondheid en welbevinden, verbeterd milieu, stimuleert een veilige leefomgeving, 
stijging onroerend goed. 
Bloembakken in de straat voor hard rijden door wijk.  
Speel toestellen op grasvelden. 
Ik houd van groen, maar op de juiste plaats. Heggen staan te dicht bij parkeerplaatsen. Belemmerend 
bij instappen. 
Prikkelplanten vervangen voor planten zonder doorns. 
 

- Inrichting 
Bestrating/inrichting maakt het aanzien van de wijk mooier. 
Grasveld bij oude Syndion (naast Giessenland 15a) parkeerplaats maken voor werkbussen. 
Goede water afloop. 
Stoep smaller, die doorloopt in de weg zonder hoogte verschil. 
Beter keuze voor de kliko-opstelling plaatsen 
Een gedeelte van het Giessenland is woonerf, maar het lijkt soms wel een racebaan. 
Het ontbreken van een bord bij het doodlopende stuk (achter speeltuin),waardoor mensen die er 
hard inrijden soms er nog harder achteruit uit ruiden. 
 

- Spelen 
Kinderen de ruimte geven. 
Aanpak speeltuin 
Speeltuin is heel belangrijk voor kinderen, maar het is geen voetbalveld. Maak een hek waar de 
auto’s staan, 
Spelen is erg belangrijk voor kinderen.. 
Dat kinderen in de wijk op vaste plekken kunnen spelen. Veiligheid staat hier voorop 
 

- Anders 
Woonerf op heel het Giessenland. 
Snelheidbeperking, niet 1 rechte weg, maar drempel en bloembakken. 
Een zebra pad bij het witte brugje voor Giessenland 5 naar het Woonzorgcomplex bij de Lage 
Giessen.  



Giessenland gaat op de schop – Inventarisatie d.m.v. vragenlijst/enquête 

Juni / juli 2016 – werkgroep Dorpsraad Bruisend Hoornaar – RJG 

Hoe nu verder? 
 

De inventarisatie is gedaan, de gemeente Giessenlanden neemt het “stokje” over en zal gaan kijken 

waar en wat de behoefte is voor woonbuurt Giessenland. 

Aan de hand van bovenstaande uitkomst zullen zij een x-aantal schetsen maken waarin een aantal 
onderwerpen als “belangrijkste” punt worden bestempeld. 
 
Gekeken naar de inventarisatie, is parkeren wel het belangrijkste onderwerp. Op de voet gevolgd 
door inrichting, groen en spelen. Naast deze vier thema’s zijn het onderwerpen snelheid / hardrijden 
en veiligheid vaak genoemd, onderwerpen die te scharen zijn onder het thema “inrichting”  
 
Op basis van deze onderwerpen zal de gemeente Giessenlanden haar ontwerpen baseren. 
 
Deze ontwerpen zullen worden getoond op een daarvoor belegde avond, op deze avond kunnen 
bewoners discussiëren over wat het beste is voor het Giessenland. Ook kunt men zelf, met 
puzzelstukjes proberen een ideaal maar ‘normaal” Giessenland te ontwerpen. 
 
 
 


