
Kerngericht werken in Molenlanden 

In Molenlanden hebben alle kernen een vertegenwoordiging vanuit 
de bewoners. Deze dorps(be)raden of klankbordgroepen zijn 
bedoeld om ruimte en inhoud te geven aan de eigenheid van elke 
kern, bovenop alles wat Molenlanden doet en regelt voor de hele 
gemeente. En voor dat kerngericht werken is dan ook nog budget, 
voor kleine, maar ook voor grote (en dan vaak kostbare) ideeën. 
Ideeën, initiatieven of projecten die een kern mooier, beter of 
lee�aarder maken worden op deze manier ondersteund en inhoud 
gegeven. Want de gemeente wil elke kern de mogelijkheid geven 
om bovenop de algemene voorzieningen, de eigenheid van hun 
kern te behouden. Belangrijk hierin is de verbinder (voor ons is dat 
Arie van den Berg) die de brug vormt tussen Hoornaar en gemeente 
Molenlanden.

Elke kern zoekt de projecten en verbeterpunten die bij haar past. En 
het mooie is, dat die heel verschillend mogen zijn. Toch is het aardig 
om te zien wat er her en der tot resultaat is gebracht of onder 
handen is. 

Stopt onze dorpsraad?

Op 7 maart 2022 hield Dorpsraad ‘Bruisend Hoornaar’ een 
ledenvergadering. Het belangrijkste agendapunt van die avond was 
het voorstel van het bestuur: ‘Stoppen met de Dorpsraad in haar 
huidige vorm’. De ongeveer 30 aanwezigen vonden het wat 
voorbarig om de vereniging de¨nitief op te he©en, zij willen dat aan 
de inwoners van Hoornaar gevraagd wordt of er een doorstart 
mogelijk is. 

Het bestuur is voltallig afgetreden. Een aantal vrijwilligers heeª zich 
gemeld om in de tussentijd als interim bestuur ‘op de winkel te 
passen’. Eén van de afgetreden bestuursleden zorgt voor de 
overdracht. Dat geeª tijd om de mogelijkheden van hoe-verder te 
onderzoeken.

Corona en meer hebben de Dorpsraad ‘Bruisend Hoornaar’ op 
afstand gezet van ons allen als dorpsbewoners. Hoe we verder 
moeten gaat ons allemaal aan, we zijn tenslotte allemaal lid! 
Vandaar dat deze poster weer gewoon bij alle bewoners in de bus 
valt. 

Denktank

Samen met Arie van den Berg, verbinder van de gemeente 
Molenlanden, denken een aantal dorpsgenoten na over een 
doorstart van de dorpsraad. Tijdens verschillende bijeenkomsten 
bruiste het van de ideeën. Alleen dat geeª al aanleiding om een 
bijeenkomst te organiseren met als doel input op te halen bij de 
inwoners van Hoornaar.

Denk mee, praat mee, help mee

kom op 18 juni  (16.00) naar De Donk

Maken we ons dorp nog mooier?

Waarom een dorpsraad?

Wij, als bewoners, hadden allerlei ideeën voor het dorp. Zowel bij de 
aªrap van de Dorpsraad, ruim 8 jaar geleden, en ook bij de 
brainstormsessie wat later. En dat heeª best wat opgeleverd. De 
Dorpsraad nam daarin het voortouw, geholpen door het budget, 
wat we eerst van Giessenlanden, en nu van Molenlanden mochten 
besteden. en dat leverde best wat op. ‘De Wielen’ kregen de 
bestemming natuur, waardoor er groene ruimte blijª in ons dorp. 
We mochten meedenken over de herinrichting van de kruising, en 
er werd ook echt naar ons geluisterd. De verkeersveiligheid is 
beoordeeld, met aanbevelingen als uitkomst. Het Donkpad is 
gerealiseerd, waar menigeen gebruik van maakt. Ook de 
sporttoestellen, de bloembakken aan de bruggen en de ecotuin zijn 
het noemen waard. Blijkbaar is er een Dorpsraad nodig om 
kerngericht werken om te zetten in resultaat. Bovenop het 
bruisende verenigingsleven, waar we als dorp trots op mogen zijn.

Kunstwerk in centrum

Biologische boomgaard

Ondersteuning mantelzorgers

Meedenken herinrichting kern

Meedenken vervanging brug

Bankjes voor ouderen

ANDERE KERNEN DEDEN DIT AL:

Welkomsboekje voor nieuwkomers

Jongeren ontmoetingsplek

Damtoernooi voor kinderenIntegratie bu�et

Opstellen woonvisie voor het dorp

Regentonnenactie

Inzaaien bloemmengsels

Zorghuis

Opzetten energie cooperatie

Klussendienst

Actie tegen sluipverkeer

Pubquiz

Duurzame tassen i.p.v. plastic tassen  

 



Kom MEEDENKEN en MEEPRATEN over hoe we 
Hoornaar kunnen verbeteren en/of kom luisteren 
naar  wat voor ideeën er leven. 
En nog belangrijker: wat vindt en wil jij ? Hoe wil 
jij dat Hoornaar er over 2, 5 of 10 jaar uitziet? 
ALLE IDEEËN ZIJN WELKOM, IEDEREEN IS WELKOM!

Als je niet kunt komen, maar je hebt wel een goed 
idee of suggestie, mail je ideeën dan door  via 
info@dorpsraad-hoornaar.nl.

Hoornaar

Het is duidelijk. Hoornaar is de mooiste, leukste, en aantrekkelijkste 
kern in Molenlanden. Met een rijk en bloeiend verenigingsleven, een 
prachtige setting en geweldige bewoners,. Het is goed toeven in 
Hoornaar.  Maar het kan altijd beter. Wie wil zich daar nou niet voor 
inzetten?

...samen met de 
buurtverenigingen?

Een grote kerstboom op de Viersprong?
Daar zou ik me best wel voor 

willen inzetten

Meer activiteiten voor ons, 
daar wil ik wel aan meehelpen!

Een foodtruckfestival ?

Meer groen op het Dirk-IV-plein. 
Kan dat?

Meer te doen  op de Donk!

Een winterfestival, dat is pas gaaf.

Locaties voor woningbouw voor jong en ouder, 
ik heb daar wel ideeën  over.

Wanneer:  18 juni
Hoe laat:  16:00 tot 17:30
Waar:   zwembad De Donk
Bijzonderheden: Voor een hapje en een drankje    
wordt gezorgd 

Een foodtrukfestival?


