Inspanningen

Netwerk
Verkenning realisatie Knarrenhof:
Het initiatief is in handen van de heer Daan
van Delden. De gemeente kan verbindingen
met netwerkpartners stimuleren: Kleurrijk
Wonen, ontwikkelaars en partners in het
sociaal domein.
Verbeteren verkeersveiligheid:
Het dorpsoverleg kan gevraagd worden om
bij te dragen aan het leveren of werven van
deelnemers en de verdere verkenning van het
thema. Benaderd kunnen worden
vertegenwoordigers van vracht- en
landbouwverkeer, deelnemers aan de
100Waard gesprekken en de Fietsersbond..
Duurzaamheid:
aast initiatiefnemers en gemeente: Stichting
Agrarisch Beheer (Biodiversiteit), stichting IVN
(tiny forests), Waardlanden, scholen,
recreatie-ondernemers

Verkenning realisatie Knarrenhof

Een initiatiefnemer verkent de mogelijkheden van een Knarrenhof (woonvorm met grote
betrokkenheid tussen bewoners). Deelnemers aan het gesprek waren zeer enthouiast om via
deze woonvorm het langer zelfstandig wonen te bevorderen door meer voor elkaar te betekenen.
Vanuit de gemeente nemen we contact op met de initiatiefnemer om te bespreken hoe we
kunnen bijdragen aan de verkenning naar de haalbaarheid van een Knarrenhof of vergelijkbare mogelijkheden.

Verbeteren verkeersveiligheid

Inwoners hebben veel zorgen en suggesties geuit over de verkeersveiligheid en in het bijzonder
over vracht- en landbouwverkeer in het dorp, snelheid, overhangend groen en onduidelijke
kruisingen.
In alle kernen zijn veel suggesties gedaan over verkeer. We gaan als gemeente nu eerst bekijken
hoe suggesties en wensen verder opgepakt kunnen worden. Wij kijken daarvoor naar ingrepen
die we al van plan waren. Waar nodig willen wij een vervolg geven aan de gesprekken en verkenningen. Bij herinrichting van de ‘kruising Hoornaar’ worden deze aandachtspunten zoveel als
mogelijk meegewogen.

Duurzaamheid

Er is in de breedte gesproken over duurzaamheid: tiny houses, duurzaam wonen, afval, biodiversiteit en tiny forests. Op het gebied van duurzaamheid is er veel energie in het dorp en lopen er
diverse initiatieven. Tegelijk is bekeken waar kansen liggen, wat beter kan en wie het voortouw
neemt.
De ideeën over tiny houses, duurzaam wonen en biodiversiteit verwerkt de gemeente in de
pittige themakaart ‘Wonen en leven in Molenlanden’. Daarbij besteden we aandacht aan de
behoefte aan duidelijkheid over mogelijkheden en kaders en hoe belemmeringen weggenomen
kunnen worden.
Als gemeente gaan we de initiatiefnemers van de tiny forests ondersteunen (locaties zoeken en
subsidies aanvragen). Er loopt een concrete aanvraag die kansrijk is.

