
Duurzaamheid
In nauw contact met de werkgroep in Noordeloos kent ook Giessenburg een enthousiaste 
werkgroep duurzaamheid. De focus is hier wat breder, want de groep richt zich op 
energiebesparing, -opwekking, biodiversiteit, afval & plastic en bewustwording.

 De gemeente omarmt lokale initiatieven rondom duurzaamheid zoals die in Giessenburg en   
 denkt ook graag mee hoe deze initiatieven als voorbeeld kunnen dienen voor andere    
 dorpen in Molenlanden. De ideeën vanuit Giessenburg zijn verder verwerkt in de pittige    
 themakaart ‘Beter omgaan met Molenlanden’.

Wonen
In de beleving van inwoners is er lange tijd te weinig gebouwd in Giessenburg. Een groot deel van de 
woningen is inmiddels te duur voor de Giessenburgers. Starters en senioren kunnen er niet terecht. 
Vooral de laatste groep vertrekt naar buiten het dorp. Van doorstroming is nauwelijks sprake. De 
gemeente zegt de urgentie te onderkennen, maar de processen om tot woningbouw te komen 
duren (nog steeds) te lang. Een nieuw behoefteonderzoek is niet nodig. Er moet sneller ruimte 
komen om te bouwen. CPO is niet altijd sneller, ook projectontwikkelaars moeten benaderd 
worden. Eerder beginnen met voorbereidingen als voorbelasten kan helpen. Initiatieven voor een 
‘Knarrenhof’ moeten de ruimte krijgen. Kleurrijk Wonen moet het gebruik van de Brederodehof 
opnieuw bezien.

 De gemeente is graag bereid met de inwoners actief mee te denken over de ideeën en    
 initiatieven over woningbouw en leefbaarheid. De geluiden vanuit Giessenburg zijn    
 meegewogen in de kaart met het pittige thema ‘Wonen en leven in Molenlanden’. 

Voorzieningen / Zorghuis
Het idee van Zorghuis Giessenburg is: een kleine opvang voor mensen tussen het ziekenhuis en de 
verpleeghuizen in. Mensen met een lichamelijke aandoening die tijdelijk niet thuis kunnen wonen, 
ook wel een ‘respijthuis’ genoemd. In het zorghuis is plek voor de cliënt, partner en/of mantelzorger. 
Het zorghuis wil maximaal gebruik maken van vrijwilligers aangevuld door professionele hulp van 
het wijksteunpunt Lange Wei. Ook is er mogelijkheid tot dagopvang.

 De gemeente heeft hierin een verbindende rol die zij inzet om samen met onder meer    
 initiatiefnemers, zorgaanbieders de mogelijkheden verkennen om dit idee verder te    
 brengen.

Verkeer & veiligheid
Er spelen meerdere items: (1.) snelheid van auto’s, (2.) onduidelijke kruisingen en (3.) smalle straten 
in de omgeving van de Randlaan. Er wordt te snel gereden op wegen als de Neerpolderseweg, 
Bovenkerkseweg en Doetseweg. Naar idee van de inwoners ligt de oplossing in handhaving en een 
bewustwordingscampagne. Begin nu al aan een veilige weg voor de kinderen op weg naar de 
nieuwe sporthal. Suggestie: richt de kruisingen aan Neerpolderseweg net zo in als de 
Peursumseweg. Ook wil men de straten in de omgeving van de Randlaan verbreden. Vooruitlopend 
daarop wil het dorp graag eenrichtingsverkeer instellen zoals nu tijdens de wielerronde. 

 De actiepunten op het gebied van verkeer en bereikbaarheid, waaronder die in Giessenburg,   
 worden op korte termijn in kaart gebracht, waarbij zal worden nagegaan of en wanneer deze acties  
 opgepakt worden. Zie hiervoor ook de pittige themakaart ‘Verkeer en vervoer in Molenlanden’. 

 In het kader van de activiteitenzone wordt een veilige schoolroute opgenomen in de gesprekken. Bij  
 de aanstaande aanpassingen in de Randlaan, worden de genoemde ideeën ook meegewogen.

 Voor wat betreft de snelheidsbeperking op de genoemde wegen zal de gemeente de geluiden van  
 het dorp kenbaar maken bij het Waterschap, omdat de wegen daar in beheer zijn.

Speeltuin
Bij het invullen van de vertreklocatie van de sporthal geven inwoners het belang aan van het goed 
bekijken wat de wensen/behoeftes van de buurt en de speeltuinvereniging zijn. De speeltuin en een 
nieuw bijbehorend gebouw juist op deze plek in de woonbuurt worden zeer gewaardeerd.

 De gemeente vervolgt de komende periode actief het gesprek over deze vertreklocatie. Daarin zullen  
 ook de plannen rondom de speeltuin(vereniging) worden meegewogen.

Netwerk
Duurzaamheid:
Stedin, Waterschap, Werkgroepen 
Duurzaamheid, Energiecoöperatie 
Molenlanden.

Verkeer en veiligheid: 
Waterschap, Politie, Brandweer.

Zorg voor elkaar: 
Initiatiefnemers, zorghuis, 
zorgaanbieders, gemeente.

Wonen: 
Kleurrijk Wonen, gemeente, 
dorpsberaad (werkgroep wonen), 
projectontwikkelaars.

Speeltuin: 
Initiatiefnemers vormen stichting, 
zoeken vrijwilligers en 
communiceren met omwonenden. 
De Lange Wei is er voor de zorg en 
dagopvang. Gemeente speelt een 
rol bij financiering huisvesting en 
vergunningen.
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