
NOORDELOOS
DORPSKAART

Noordeloos kent 1760 
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 
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.

Waar zit de energie in 
het dorp?

Zorg voor elkaar
Om voor elkaar zorg te dragen is een pool van 
vrijwilligers opgezet om dorpsgenoten op het 
gebied van zorg bij te staan. Het initiatief heeft 
zich ontwikkeld van bijstaan in de laatste 
levensfase naar ook palliatieve zorg. Op 
deze manier worden mantelzorgers 
ontlast door vrijwilligers. We gaan actief 
communiceren. Meer bekendheid kan 

mensen stimuleren om over een drempel te stappen én 
gebruik te maken van het initiatief.  

Wonen in Noordeloos
In Noordeloos is er ook behoefte aan woningbouw. 
Vanuit Noordeloos wordt actief meegedacht aan 
oplossingen en kansen voor de toekomst. Het initiatief 
wordt getoond met het onderzoek voor locaties voor 
Tiny en Small Houses.
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3. Samen duurzaamheid aanpakken



Samen duurzaamheid aanpakken
Vanuit het initiatief van Noordeloos is het traject opgezet om 
zonnepanelen te plaatsen. Om een duurzaam Molenlanden te creëren 
trekt Noordeloos hier samen in op met de gemeente. Noordeloos 
zoekt ook de verbinding met andere partijen en andere kernen!

Kansen

Verbinding tussen kernen 
Met de ervaring van Noordeloos op het 
gebied van duurzaamheid en het plaatsen van 
zonnepanelen, liggen er kansen om hier ook 
andere dorpen bij te betrekken. Noordeloos staat 
hiervoor open. 

Ondersteun de ideeën uit de kern
Er zijn veel uiteenlopende ideeën vanuit Noordeloos en 
het Dorpsberaad, zoals het aanplanten van bloembakken, 
schilderen van naamborden van bruggen, de duurzame 
bigshopper en het prikken van vuil. En zo zijn er nog veel meer. 
Een mooie kans voor de gemeente om hierin te ondersteunen.

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