
Giessen-Oudekerk 
DORPSKAART

Giessen-Oudekerk is een 
dorp met lintbebouwing gelegen aan de Giessen. 

Het kent zo’n 900 inwoners en heeft een aantal voorzieningen. Er is een 
school, een kerk, een café en een jeugdsoos. Het dorp vergrijst waardoor het 
kleine aantal voorzieningen onder druk staat. 

Er is sprake van een sterke sociale samenhang. Met name rond de 
Gondelvaart en het Oranjefeest weet men elkaar in het dorp goed te vinden.

Waar zit de energie in het 
dorp?

Verbetering Kloevepad komt dichterbij
De uitvoering van de werkzaamheden aan het Kloevepad 
komt steeds dichterbij. De verwachting is dat de start in het 
laatste kwartaal van 2021 zal zijn. Dorpsraad en gemeente 
trekken samen op om dit pad te verbeteren en te 
verduurzamen.

Veiliger verkeer
De gemeente werkt samen met inwoners, politie, de 

dorpsraad en basisscholen om het verkeer in Giessen-
Oudekerk veiliger te maken. Een goed voorbeeld 

hiervan zijn de grote bloembakken in het dorp 
als snelheidsremmers.

1. Verbetering Kloevepad komt dichterbij
2. Veiliger verkeer
3. Doorontwikkelen van de schoollocatie
4. Openbare toiletten 



Doorontwikkelen van de schoollocatie
Na enorme inspanning van dorp en
gemeente kan de school blijven. Door herinrichting van de 
schoollocatie is er een unieke mogelijkheid om zowel een 
multifunctioneel centrum als woningbouw in het dorp te realiseren. 
Hier wordt hard aan gewerkt. 

Openbare toiletten 
Aandacht voor de mogelijkheden van openbare toiletten wordt 
gewaardeerd in het dorp. Ook in Giessen-Oudekerk heeft men weleens 
hoge nood. Samen kunnen we kijken waar kansen in het dorp liggen 
om dit aan te bieden. 

Kansen
Planten van bomen
Op initiatief van een aantal inwoners onderzoekt het dorp 
samen met de gemeente de mogelijkheden voor het 
aanplanten van bomen en planten op particuliere 
grond. Zo maken we van Giessen-Oudekerk samen 
een steeds groenere omgeving. Zie ook themakaart 
Beter omgaan met ons gebied. 

GO Kidss actief tijdens corona
Dankzij de activiteiten van GO Kidss spelen kinderen met 
elkaar ongeacht op welke school ze zitten. Ook tijdens 
Corona werden er activiteiten opgezet. Zo is er bijvoorbeeld 
ingezet op een online bingo, maar er is ook gewerkt aan een 
waterspektakel in samenwerking met de scouting, en een 
bootcamp samen met GIGA Molenlanden. 
Bekijk ook ‘themakaart Kids’
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