
WAARD
gesprek

Voor een dorp met 1874 
inwoners is het aantal 
voorzieningen goed te noemen. 
Twee scholen, een supermarkt, 
een dorpshuis met gymzaal, een 
kerk en ook nog een 
Woonzorgcomplex. 
Woningbouw heeft de afgelopen 
jaren niet veel plaats gevonden. 

Maar alles wijst erop dat dit het 
komend jaar gaat wijzigen door 
de bouw van circa 20 woningen 
op ‘de kruising’, het hart van het 
dorp. 

Belangrijk evenement is de 
Fokveedag, iedere eerte 
zaterdag van oktober, waar 
duizenden mensen op afkomen. 
Verder kent het dorp een 
vijfjaarlijkse feestweek en een 
fietsvierdaagse. En natuurlijk is 
er Dirk IV, de stier die door de 
vele nakomelingen een icoon 
werd voor het dorp.

En waar gaan we mee aan de 
slag in Hoornaar

1. Verkenning realisatie 
     Knarrenhof
2. Verbeteren verkeersveiligheid
3. Duurzaamheid

DORPSKAART
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En waar z

ijn we mee aa
n de 

slag g
egaan

 in H
oorna

ar

Bekijk hier de originele kaart!

Bekijk het filmpje van de 

ecotuin in Hoornaar, één 

van de punten uit het 

Samenlevingsprogramma van 

de gemeente Molenlanden. 

https://www.molenlanden.nl/dorpskaart-hoornaar
https://www.molenlanden.nl/dorpskaart-hoornaar
https://www.molenlanden.nl/dorpskaart-hoornaar
https://www.youtube.com/watch?v=9e2bnelkI-o


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 beteke-
nen.

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 vergelijk-
bare 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 verk-
enningen. 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, biodiver-
siteit 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.

InspanningenNetwerk
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

Veiliger verkeer in het dorp 

Om het verkeer uit de 60km/h-zone af te remmen zijn de 
overgangen naar het dorp op de Hoge- en Lage Giessen en Dorpsweg aangepast.

De kruising Hoornaar wordt begin 2021 aangepast. Zo komt er een duidelijkere verkeerssituatie.
Er komt een trottoir bij Dorpsweg 5 als de brug wordt vervangen. Een verbetering voor voetgangers in het dorp Hoornaar.

Kunnen de plannen  voor 

het Knarrenhof doorgaan?

Een groep inwoners heeft 

een Knarrenhof op het oog 

in Hoornaar. Er is een locatie. 

Nu start de voorbereiding. 

Het plan is bijna klaar voor 

beoordeling door de gemeente.

En ook:

* Hoornaars bossie 

* Dorpsraad en inwoners weten elkaar 

steeds beter te vinden.

*Er komt een vissteiger bij woon-

zorgcomplex De Zes Molens. Hiervoor 

is budget en toestemming van het 

Waterschap nodig.

Bekijk hier de originele kaart!
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