
WAARD
gesprek

Noordeloos kent 1.772 Inwoners 
en is qua oppervlakte een van de 
grootste kernen. Het dorp heeft 
een gevarieerde bevolking in 
leeftijdsopbouw en leefstijl. 

Het is een groen dorp met een 
agrarisch karakter. Er is een 
sterke sociale samenhang, maar 
er zijn ook zorgen over de 
toekomst. Het aantal 
voorzieningen is beperkt; de 
bakker, de kapper en buurtwinkel 
(cadeaus) zijn de laatste 
detaillisten. 

Belangrijk zijn verder de kerken, 
het zwembad, de basisschool en 
het recent opgeleverde 
Noorderhuis. De samenleving 
neemt de exploitatie (weer) in 
eigen hand, juist voor de 
samenhang in het dorp. 

Noordeloos is bekend om haar 
jaarmarkt die iedere eerste 
zaterdag van augustus 
plaatsvindt. Veel mensen uit heel 
de regio komen hierop af.

En waar gaan we mee aan 
de slag in Noordeloos

1. Duurzaamheid
2. Wonen en Zorg voor 

elkaar
3. Jeugd en jongeren

DORPSKAART
Noordeloos

En waar zijn we mee aan de slag gegaan in Noordeloos

Bekijk hier de originele kaart!

https://www.molenlanden.nl/dorpskaart-noordeloos
https://www.molenlanden.nl/dorpskaart-noordeloos
https://www.molenlanden.nl/dorpskaart-noordeloos


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

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!
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.

Inspanningen
Postcoderoos zonnepanelen

De panden van aannemer Kon en drukkerij 

De Groot krijgen in totaal zo’n 600 zonnepanelen. 

Er zijn al ruim 400 inschrijvingen om hier gebruik 

van te maken. Flyers met uitgebreide informatie 

hierover gaan binnenkort rond in het dorp. De 

Energiecoöperatie Molenlanden* is opgericht 

voor en door inwoners om duurzaamheids-

initiatieven gezamenlijk verder te brengen. 

* Klik voor meer informatie

Palliatieve zorg NoordeloosEen werkgroep uit het dorp is samen met de huisarts en Rivas het initiatief voor palliatieve zorg gestart. De bedoeling van dit mooie initiatief is om met vrijwilligers mantelzorgers te ontlasten in de thuiszorg voor iemand in de laatste levensfase. 

Bekijk het filmpje:  

Jeugd en jongeren

In vervolg op het 100-Waardgesprek is er 

een ontmoeting geweest tussen de 

beheerder van het Noorderhuis, het 

Dorpsberaad en de twee jongeren die dit 

onderwerp hadden aangedragen. Ondanks 

het goede gesprek heeft dit niet tot een 

concreet resultaat geleid. De gelegenheid 

was nu niet om het door 

te zetten. Zetten andere 

jongeren hier hun 

schouders onder?

Bekijk hier de originele kaart!

Initiatieven

In Noordeloos ontstaan veel grotere en kleinere 

initiatieven, waarbij heel veel inwoners actief 

betrokken zijn. Een greep uit de voorbeelden:

 - Bigshopper -> een duurzame tas  

in de kleuren van Noordeloos.

 - Vrijwilligers voor de bibliotheek

 - Vrijwilligers voor onderhoud begraafplaats

 - Vrijwilligers voor onderhoud bloembakken

 - Mooiste dorp ANWB

 - Integratiebuffet (nog niet georganiseerd 

vanwege corona)

https://www.molenlanden.nl/dorpskaart-noordeloos
https://www.molenlanden.nl/dorpskaart-noordeloos
https://www.molenlanden.nl/dorpskaart-noordeloos
https://vimeo.com/387483204/921c036cba
https://www.ecmolenlanden.nl/index.html

