
Leefbaarheid / behoud school 
Belangrijkste item voor Giessen-Oudekerk is het behoud van de school. “Zonder kinderen geen toekomst”, is de 
opvatting. Het dorp vergrijst en dat komt volgens inwoners mede door onzekerheid over het voortbestaan van de 
school. Inwoners van het dorp hebben een werkgroep opgericht die nauw samenwerkt met O2A5 en de gemeente. 
Er zijn intussen een dorpskamer, buitenschoolse kinderactiviteiten en schooltuinen gerealiseerd. Ook voerden zij 
gesprekken met gezinnen waarvan de kinderen elders op school zitten. Daarnaast bestaat er een plan voor een 
nieuw schoolgebouw in combinatie met woningen. Belangrijk is dat zorgvuldig wordt bekeken welke doelgroep met 
nieuwbouw wordt aangetrokken.  De bewoners menen dat ze alles hebben gedaan wat in hun mogelijkheden ligt. Zij 
verwachten van O2A5 een stevig standpunt over het voortbestaan van de school. Van de gemeente wordt steun en 
medewerking gevraagd aan het initiatief voor nieuwbouw van de school met woningen.  

 De gemeente is sparring partner voor het schoolbestuur en draagt uit dat de school belangrijk is voor het   
 dorp. 
 

Verkeer, Veiligheid & Bereikbaarheid 
Bewoners nemen waar dat er te hard wordt gereden, ook door bewoners van het eigen dorp. Mogelijke oplossingen 
zijn: handhaven en snelheidsbeperkende maatregelen. Bloembakken zoals in Arkel, maar dan op de schaal van 
Giessen-Oudekerk. Geen drempels. Oversteekplaatsen geven volgens inwoners schijnveiligheid. Er is een mentalite-
itsverandering noodzakelijk. Sluipverkeer  gaan we enkel tegen door betere doorstroming op doorgangswegen. De 
wegen in het buitengebied zijn vaak van slechte kwaliteit. De bereikbaarheid liet al te wensen over, maar is nog 
verslechterd sinds de komst van Qbuzz. De gemeente moet bij de provincie aandringen op een strakker programma 
van eisen voor Qbuzz en informatie over een gewijzigde werkwijze. 

 Sluipverkeer en snelheidsbeperkende maatregelen zijn onderwerp van gesprek tussen inwoners en    
 gemeente. De gemeente denkt graag mee over hoe we mentaliteitsverandering tot stand brengen. Wat   
 betreft de bereikbaarheid en het openbaar vervoer wil de gemeente zich bij provincie en Qbuzz hard   
 maken om tot slimme aanpassingen te kunnen komen. Zie hiervoor ook de pittige themakaart ‘Verkeer   
 en vervoer in Molenlanden’.  
 

Toerisme & Recreatie  
Dit is een breed, Alblasserwaards vraagstuk, is het idee in Giessen-Oudekerk. De Alblasserwaard zou een goed 
uitloopgebied kunnen zijn voor de drukkere plekken. Zet daarbij bijvoorbeeld in op kleinschalige B&B’s, theetuinen 
en/of kamperen bij de boer. Er zijn veel ideeën bedacht voor passanten: het maken van aanlegsteigers, oplaadpunt-
en voor e-bikes, openbare toiletten, bewegwijzering en de watertaxi verder de Alblasserwaard in. Belangrijk is om 
een focus te kiezen: gaan we voor inzet op rust, ruimte, natuur en fietsers, of laten we het open met het risico dat er 
meer toerisme en recreatie komt dan wenselijk? Bijvoorbeeld motorrijders op zondagen. Tot slot is er een relatie 
gelegd met verkeersveiligheid; is het goed om met snelheidsbeperkende maatregelen te komen die de paardentram 
en fietsers belemmeren.   
 
 Recreatieve ondernemers en gemeente moeten de handen ineen slaan om activiteiten te bundelen in de   
 regio en samenwerken met de omliggende steden. 
 
 De ideeën uit het dorp neemt de gemeente mee naar gesprekken met partners over toerisme & recreatie.   
 Zie hiervoor ook de pittige themakaart ‘Werken en recreëren in Molenlanden’.  

Inspanningen
Netwerk
Leefbaarheid/behoud school: 
O2A5, dorpskamer, school, gemeente, 
inwoners, ontwikkelaars

Verkeer, Veiligheid & Bereikbaarheid: 
dorpsraad,), Waterschap, Provincie, 
Qbuzz, gemeente

Toerisme & Recreatie: den Hâneker, 
Waterschap, horeca- en recreatieve 
ondernemers, gemeente


