
Wonen
Waar willen de huidige jongeren van Molenlanden wonen?
De aanwezige jongeren wonen liever in een dorp dan in de grote stad. De sociale contacten en de ruimte zijn 
daarvoor belangrijke argumenten. Belangrijk voor hen is ook dat er een goede mix van jong en oud in een 
buurt is. Dit biedt mogelijkheden om elkaar te helpen.

Flexibele, kleinschalige woningen, zoals ‘containers’, studio’s of tiny houses, vormen een tijdelijke 
oplossing. Maar het liefst gaat de aanwezige jeugd voor het investeren in een koopwoning.

Wat kunnen we er met elkaar aan doen?
De gemeente kan voorbeelden geven van hoe jong en oud door elkaar kunnen wonen en dit zodoende 
stimuleren. Uiteindelijk is het een verantwoordelijkheid van die bewoners om deze manier van 
samenleven daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Belangrijk is om levendigheid te behouden in de 
dorpen door in te blijven zetten op activiteiten en voorzieningen (zoals scholen).

Mobiliteit / Openbaar Vervoer
Het ideale droombeeld van de aanwezige jongeren is de mogelijkheid om zonder na te denken gebruik te 
kunnen maken van het openbaar vervoer. Sommige dingen gaan momenteel goed, andere dingen kunnen 
beter. Zo zijn de bussen van het goede formaat en rijden de treinen en bussen richting Rotterdam en Utrecht 
voldoende. 

Verbetering zien de jongeren onder meer in het verbeteren van aansluitingen, de veiligheid van 
fietsroutes (in het bijzonder op het traject van Bleskensgraaf en Wijngaarden richting Sliedrecht) en de 
service die het openbaar vervoer biedt. Bij dit laatste gaat het niet alleen om de bereikbaarheid van de 
klantenservice van Qbuzz, maar ook om de aanwezigheid van WiFi en usb-aansluitingen in de bussen.

Klimaat
Wat willen we bereiken en wat is daarvoor nodig?

Allereerst is het volgens jongeren nodig om meer bewustwording en kennis te verspreiden in 
Molenlanden over duurzaamheid en de gevolgen van klimaatverandering. Hierbij is een rol weggelegd 
voor (lokale) media, scholen en gemeente, maar ook voor jongeren zelf. Dit kan door je eigen 
standpunten actiever uit te dragen.
Daarnaast is het goed om te investeren in vormen van alternatieve energie, mits er goed rendement is. 
Het plaatsen van windmolens is dan niet per se een gewenste oplossing. Deze passen niet in de 
omgeving en leveren te weinig op. De gemeente kan een rol spelen door bij duurzaamheids-
initiatieven (financieel) tegemoet te komen. 
Daarnaast kan de gemeente het gebruik van het openbaar vervoer bevorderen door in te zetten op het 
verbeteren van het aanbod.

Wat kun je zelf doen?
Klein beginnen door:

bewust om te gaan met energieverbruik;
openbaar vervoer te gebruiken in plaats van de auto;
eigen standpunten actiever uit te dragen;
te investeren in duurzame energie;
(duurzame) producten te kopen van lokale producenten / ondernemers.

Jongerenactiviteiten
De droom van de aanwezige jongeren is dat de gemeente 
panden beschikbaar stelt, zodat jongeren daar vervolgens 
zelf activiteiten kunnen organiseren. 

Een wens is dan ook om aanbod aan feesten te vergroten, 
bijvoorbeeld op feestdagen als Koningsdag. Daarbij is het 
goed om aparte aandacht te hebben voor bepaalde 
leeftijdscategorieën (12-17 jaar en 18+). 

Locaties die gewaardeerd worden zijn de Boerenklaas, de 
Krom en de Soos in Giesen-Oudekerk. Een goed voorbeeld 
van buiten de gemeente is Candle Light in Sliedrecht. 
Zoiets zouden de jongeren graag ook organiseren in 
Molenlanden.
 
Op dit moment is het lastig om naar Gorinchem of verder 
te gaan, vanwege de beperkte beschikbaarheid van 
openbaar vervoer. Een centrale locatie, goed bereikbaar 
met fiets of OV, is daardoor een belangrijke voorwaarde.


