Inspanningen
Duurzaamheid
In Noordeloos ligt de aandacht vooral op energiebesparing en –opwekking. Voortgang wordt bemoeilijkt door
langdurige discussies en/of procedures bij de gemeente(raad). De tijd van afwachten is voorbij!

Netwerk
Duurzaamheid:
Woningcorporaties, Stedin, Waterschap,
Werkgroepen Duurzaamheid,
Energiecoöperatie Molenlanden
Wonen en Zorg voor elkaar:
Woningcorporaties, kerken,
buurtverenigingen, school, inwoners,
dorpsberaad.
Jeugd en jongeren:
Beheerder Noorderhuis,
initiatiefnemers, Soos
Giessen-Oudekerk, Dorpsberaad

Inwoners vergroten het draagvlak en betrekken lokale (kleine) investeerders. Zij zorgden samen voor oprichting
van Energiecoöperatie Molenlanden. De gemeente kan helpen door te lobbyen bij Stedin (leidingennet) en sociale
verhuurders (aanpak huurwoningen).
Het dorp wil graag (een proef met) een zonneweide. Gevraagd wordt om de duurzaamheidslening te
vereenvoudigen.
De gemeente omarmt lokale initiatieven rondom duurzaamheid zoals die in Noordeloos en denkt ook graag mee
hoe deze initiatieven als voorbeeld kunnen dienen voor andere dorpen in Molenlanden. De ideeën vanuit
Noordeloos zijn verder verwerkt in de pittige themakaart ‘Beter omgaan met Molenlanden’.

Wonen en Zorg voor elkaar
Inwoners van Noordeloos vinden dat de sociale cohesie onder druk staat. Ze willen een methode zoeken
waardoor nieuwe bewoners bewust kiezen voor het dorp en gaan deelnemen aan het sociale- en
verenigingsleven. Bewoners gaan gezamenlijke maaltijden uit alle culturen organiseren.
Om ouderen en alleenstaanden binnen het dorp te houden is een kleinschalig project (hofje) met beperkte zorg
een welkome aanvulling. Daarmee komt doorstroming in het dorp opgang.
Inwoners en investeerders uit het dorp willen graag een ‘Marktplaats voor vraag en aanbod van eenvoudige zorg
opzetten’.
Vanuit de verbindende rol zal de gemeente samen met onder meer initiatiefnemers, zorgaanbieders de
mogelijkheden verkennen om deze ideeën verder te brengen.

Jeugd en jongeren
Er wordt een voorziening voor jongeren tussen de 15 en 18 jaar gemist. Een keer in de maand is al een begin.
Het Noorderhuis staat open voor ideeën. Er is op de avond contact gelegd tussen de jongeren de beheerder van
het Noorderhuis om hier verder over na te denken. Tijdens de Meet-up voor jongeren zijn vergelijkbare ideeën
naar voren gekomen. De gemeente wil vanuit de verbindende rol helpen door verschillende initiatiefnemers met
elkaar in contact te brengen.

