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Woningen 
*Woningen op terrein van J. Verspui aan de Lage Giessen 
* Starterswoningen (betaalbaar)/ Seniorenwoningen/ Middensegment 200-400k)/ Geen behoefte 
aan villa’s 
* Betaalbare huurwoning - gelijkvloers 
 

 
Roderick: 
 
Wat betreft het onderwerp wonen dekt de briefjes de lading heel 
behoorlijk. 
Uitgesproken behoeften aan (betaalbare) starters- en 
seniorenwoningen, middensegment (200-400k), betaalbare 
huurwoningen gelijkvloers/appartement. Er is nadrukkelijk geen 
behoefte aan grote villa's. 
De verwachting werd uitgesproken dat er de komende jaren in 
toenemende mate grote(re) huizen op de markt gaan komen 
i.v.m. de vergrijzing (groot deel van 65+ zal - naar verwachting - 
op termijn willen verhuizen richting een 
seniorenwoning/appartement). 
 
Om een actueel beeld te krijgen van de woonbehoefte kan 
worden overwogen om de enquête uit 2013 opnieuw uit te zetten 
(wellicht in 2018 - 5 jaar na dato?). 
 
Qua plekken in het dorp werd onder andere gedacht aan de 
locatie aan achterzijde van gezondheidscentrum, op plaats van 
huidige gemeentehuis en achter Zonnedael. 
 
 
 

  



Openbare ruimte 
(update Dirk IV Plein) 
 

 
Arie de Leeuw op 30 mei: 
Over de update van het plein zijn de mannen en de 
vrouwen het hartgrondig oneens: Vrouwen willen 
bomen want dit is vriendelijker. Mannen juist niet, 
het geeft troep op plein en auto’s 

 

 
 
 
Over Dirk IV Plein: 
* Geen bomen op parkeerplaats, bloembakken 
okay 
* Elly geeft ze water! 
* Kinderen mee laten denken over de inrichting 
* A.u.b. geen bomen, wie ruimt het blad op? En 
alle auto’s onder de stront… vogels naar de 
Wielen. 
* 16 platanen op het plein. 
* Mag ook: geleide linden 
* Geen bomen op Dirk-IV plein. Rondom plein wel 
mogelijkheden benutten +++ 
* Rondom het loofbomenplein.eu 
* Muziektent 
 
En verder: 
* Rijwielpad langs hele Dorpsweg 
* Hoek Dorpsweg/Lage Giessen rollatorvriendelijk 
maken 
* Mooie lantaarnpalen langs Dorpsweg en Kruising 
(stukje Lage en Hoge Giessen) Er staan er nog 4 de 
rest is verdwenen. Nu heel donker en saai + 
 
 

  



 
Gerda: 
 
“Het goeie van deze avond was dat er wel degelijk interesse is voor een 
dorpshuiskamer en mensen zich opgaven als vrijwilliger” 

Sociale cohesie/  
gemeenschap 
 

 
* “oppas senioren” 
* Pianospelen voor ‘oudere’ mensen 
* Aandacht voor mantelzorgers  + + + + 
* Vlag of wapen  - - + + 
* Dorpshuiskamer + + 
* Telefooncirkel 
* AED + + 
* Senioren voor senioren 
* Samen eten bij iemand thuis     Teuntje ten Haaf 
 
Namen voor Dorpshuiskamer: 
 
- Cor Boer 
- Elly Bouter 
- Corrie vd Dool 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
Verkeer 

& 
Veiligheid 

 
* Obstakel buiten bebouwde kom Lage Giessen vervangen door 2 bloembakken 
* Te hard rijdend verkeer op de Lage Giessen buiten bebouwde kom.  (soms 100 km/h) 
* Groot landbouwverkeer door het dorp…. 
* Wegversmalling Groeneweg 
* Hoge heg einde Dorpsweg net voor brug (dhr. Beems). Onoverzichtelijk en gevaarlijk.  
Liever 1 meter hoog 
* Oversteek voor fietsen en wandelaars t.h.v. Dirk IV Plein 
* Doodlopende straat doortrekken. Zonnedael aansluiten op de Schans 
* Trottoir 1e deel Dorpsweg tot aan Dirk IV Plein 
* Hoek Weide – Groeneweg; haag lager 
* Weg is te smal tussen IJzeren Heul en ………. (Sticc?) 
* Heg te breed bij paaltjes op Dorpsweg. (Bredere weg, trottoir) 
* Oversteekplaats wenselijk t.o. Oranjepad  

 

 
 
 

 



 

Recreatie & Voorzieningen  
 
Stel dat jij geld kon inzetten t.b.v. recreatie en voorzieningen binnen Hoornaar. 
Waarvoor zette jij het in? 
 

 
 

 
Mijn geld zet ik in op: 
 
* Voorkomen van waterbloei i.h.b. voor de jonge 
zwemmers 
* Speelvoorzieningen kinderen. Trimtoestellen 
* Verfraaiing dorp. Mooie lantaarnpalen in de kern 
(pittoresk) en meer licht (als de gemeente het niet wil 
doen) 
* 4 Mei dodenherdenking met verhalen uit Hoornaar 
en omstreken 
* Fietspad langs de Lage Giessen. Broodnodig ook 
voor kinderen op de fiets 
* Lantaarnpalen. Meer verlichten Dorpsweg vanaf 
Dirk IV Plein tot aan kruising 
In de zomer meer activiteiten organiseren rond of op 
de Donk. Voor jong en oud. BBQ etc.  
Op parkeerplaats van de Donk nieuwe witte 
markeringen aanbrengen 
Bibliotheek in dorpskamer 
Schoon water beheer Donk 
Trimtoestel bij Wandelpad 
Oppimpen van de Donk 
Dorpskamer + terras. Goed idee 
Trimtoestel bij wandelpad 
Aankleding nieuwe wandelpad w.o. trimtoestel etc. 
Wandelpaden in de dorpskern (trottoirs? Red.) 
Bakkerij(tje) waar je ook koffie kan drinken. Al is ’t 
alleen op zaterdag 

 
 

 

  



Groen & duurzaamheid 

 
* Isolatie subsidie promoten 
* Bomen op het plein 
* Permanente groen wal langs industrieterrein, zomer en winter 
 

 
 

 


