
HOORNAAR
DORPSKAART

Voor een dorp met 1903 
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 tijd plaatsgevonden. En meer woningbouw staat 
op de planning. Belangrijk evenement is de Fokveedag, iedere eerste 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.

Waar zit de energie in 
het dorp?

Woningbouw
Er is woonbehoefte in Hoornaar. Jongeren 
willen graag in Hoornaar blijven en hebben 
behoefte aan betaalbare starterswoningen. De 
woningbouwversneller probeert hierop in te 
spelen. De gemeente kampt helaas ook zelf met 
tijd- en geld rovende procedures en de invloed 
van de gemeente is beperkt. 

In de kern zijn verschillende aanvragen 
voor woningbouw. Ook het initiatief 
voor het realiseren van een Knarrenhof 
loopt. Dit is opgepakt door een groep 

inwoners, er is een locatie, de voorbereidingen worden 
gestart en het initiatief kan dan ter beoordeling naar 
de gemeente. Het voormalige gemeentehuis is voor de 
toekomst een mogelijke ontwikkellocatie.

Kunst verbindt
Een mooi initiatief is het project ‘Kunst op Visite. Op 
Visite bij Kunst’. Dit project draait vooral om het 
verbinden van kwetsbare ouderen in de samenleving. 
Met een enthousiaste groep kunstenaars worden 
workshops gegevens in dans, muziek en beeldende 
kunst. Verschillende doelgroepen komen samen en 
zo ontstaan ontmoetingen (verbindingen). De aftrap 
staat gepland in september. 
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Aandacht voor de buitenruimte
Voor de dorpsraad is het belangrijk dat de openbare buitenruimte 
goed aansluit bij de behoeften van het dorp. Ze hebben al een 
wandelpad aangelegd wat goed gebruikt wordt, fitnestoestellen 
geplaatst en een jeu de boulesbaan aangelegd. Het onderhoud hiervan 
is in goede handen van verschillende actieve vrijwilligers. 
Voor de locatie woon-zorgcomplex de Zes Molens loopt het initiatief 
voor het realiseren van een vissteiger. De steiger is gevonden, maar er 
is nog wel instemming van het waterschap nodig.

Verbeteren verkeersveiligheid
Om verkeer af te remmen zijn op de overgangen van 60km/u naar 
30km/u wegversmallingen gemaakt. Ook de kruising van Hoornaar 
wordt aangepakt om een duidelijke verkeerssituatie te realiseren. 
Ondanks deze maatregelen wordt er nog steeds verkeersoverlast 
ervaren in de vorm van zwaar vrachtverkeer dat door het dorp rijdt. 
De gemeente gaat met de inwoners in gesprek om de ideeën hierover 
uit te werken en om naar oplossingen te kijken om de overlast te 
beperken.

Kansen
Biodiversiteit en recreatie
De ecotuin is een mooi voorbeeld van een vruchtbare 
samenwerking tussen Dorpsraad, Natuur en Vogelwacht 
en de gemeente. De ecotuin draagt bij aan 
biodiversiteit, educatie en recreatie!

Zie ook
 • https://www.molenlanden.nl/samenlevingsprogramma

https://www.molenlanden.nl/samenlevingsprogramma
https://www.molenlanden.nl/strategiekaarten-0#section-4
https://www.youtube.com/watch?v=9e2bnelkI-o

