
WAARD
gesprek

Giessenburg is één van de 
‘voorzieningendorpen’ van de 
voormalige gemeente 
Giessenlanden en heeft 4.796 
inwoners. De voorzieningen zijn 
redelijk goed op orde. Twee 
scholen, kerken, een 
gezondheidscentrum en een nog 
steeds redelijk uitgebreid 
winkelaanbod maken het voor 
alle leeftijden een aantrekkelijk 
dorp. Giessenburg kenmerkt zich 
door veel activiteiten voor en 
door bewoners. Er is een actief 
verenigingsleven en ook op het 
gebied van ‘zorg voor elkaar’ 
staat het dorp z’n mannetje. Dit 
gebeurt vanuit de kerken, maar 
ook vanuit niet-religieuze 
groepen. De dorpskamer aan de 
Breestraat is hier een mooi 
voorbeeld van.

Over de activiteitenzone (een 
prijsvraag voor een nieuwe 
naam is uitgeschreven) is in het 
dorp de afgelopen jaren veel 
gesproken. De komende jaren 
gaat dit leiden tot prachtige 
voorzieningen voor o.a. de 
voetbal-, tennis-, volleybal-, 
muziek-, mountainbike- en de 
zwemvereniging

En waar gaan we mee aan de 
slag in Giessenburg

1. Duurzaamheid
2. Wonen
3. Voorzieningen / Zorghuis
4. Verkeer & veiligheid
5. Speeltuin

DORPSKAART
Giessenburg

En waar zijn we mee aan de 

slag gegaan in Giessenburg

Bekijk hier de originele kaart!

https://www.molenlanden.nl/dorpskaart-brandwijkmolenaarsgraaf
https://www.molenlanden.nl/dorpskaart-giessenburg
https://www.molenlanden.nl/dorpskaart-giessenburg


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.

Inspanningen
Oprichting Stichting Duurzaam Molenlanden 

In het najaar van 2020 richtten enthousiaste 

inwoners de stichting Duurzaam Molenlanden 

op. Het initiatief startte in Giessenburg en heel 

Molenlanden vormt het werkgebied. Doel is 

inwoners te helpen om duurzamer te leven. Om de 

beweging op weg te helpen betaalt de gemeente  

mee aan het initiatief.  

De stichting maakt zichzelf begin 2021 bekend en 

trommelt inwoners op om mee te doen. Bijvoorbeeld 

door het starten van een website en een 

campagne. 

                                Bekijk filmpje!

Drie bouwprojecten

Groene Wei (bouw gestart)

• 12 levensloopbestendige woningen (koop) 

• 4 vrijstaande woningen (koop) 

• woonzorggebouw met 

huurappartementen voor bewoners met 

zorgvraag. 

Doetse Vliet III (bouwrijp maken) 

• verkoop vijf kavels bouwgrond

• bouw acht twee-onder-een-

kapwoningen

•  aantal rijwoningen (koop)

Plek Sporthal Neerpolder (plannen 

maken) 

• Zeventien woningen 

• Nieuw clubhuis speeltuin Kindervreugd

Komt er een kleinschalig zorghuis? 

Een groepje Giessenburgers onderzoekt 
of er een kleinschalig zorghuis kan 
komen. Het groepje praat met Hospice 
Gorinchem, een werkgroep van het 
WMO Platform Giessenlanden, Zorghuis 
Kedichem, huisartsen in Giessenburg 
met hulp van Dorpsoverleg Giessenburg, 
Mantelzorgorganisatie Merwe Care en 
enkele zorgspecialisten.  Het zorghuis 
moet op de plek van de oude bieb komen. 

Volgende stap: en nu een businessplan om 
ervoor te zorgen dat het er echt komt!

In Giessenburg gebeurt veel.
• grote renovatie activiteitenzone en de  

reconstructie van de Dorpsweg
• regentonnenactie 
• theatervoorstelling over plastic
• biodiversiteit verbeteren op braakliggende 

gronden
• een klussendienst
• een kunstwerk voor het park

Tijdens corona: 
• waarschuwingen in de openbare ruimte
• boodschappenhulplijn 
• doorgeefpuzzels voor heel Molenlanden

Bekijk hier de originele kaart!

http://www.youtube.com/watch?v=U2dxl8aEsJo&t=19m15s
https://www.molenlanden.nl/dorpskaart-giessenburg
https://www.molenlanden.nl/dorpskaart-giessenburg
https://www.molenlanden.nl/dorpskaart-giessenburg

