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G I E S S E N B U R G

1. AANLEIDING

Giessenburg is een dorp in de gemeente Molenlan-
den met ruim 4.800 inwoners. In 2015 is op verzoek 
van de toenmalige gemeente Giessenlanden een 
‘Kernplan Giessenburg’ opgeleverd in het kader van 
kerngericht werken. Het Kernplan was vooral gericht 
op gemeentelijk beleid, terwijl het Dorpsoverleg 
vooral behoefte had aan een eigen activiteitenplan. 
Deze is indertijd na een raadplegingsavond tot stand 
gekomen en in 2018 via een dorpsschouw geactu-
aliseerd. Inmiddels zijn veel van deze activiteiten 
gerealiseerd.  
Het gevoel is dat het goed gaat in Giessenburg, maar 
het moet ook goed blijven. Daarom wil het dorps-
overleg niet stilzitten en bestaat de behoefte om een 
nieuwe ‘stip op de horizon’ te zetten met het dorp. 
Er is veel gebeurd met betrekking tot ‘stenen’; er zijn 
veel accommodaties. De uitdaging ligt in het active-
ren van (nieuwe) mensen, “want er mogen dan veel 
accommodaties en dergelijke zijn in het dorp, maar 
hoe houden we het samen leefbaar? Waar hebben 
Giessenburgers behoefte aan?” 

2. DORPSOVERLEG GIESSENBURG

Het Dorpsoverleg Giessenburg is in 2014 ontstaan 
vanuit het initiatief van de voormalige gemeente 
Giessenlanden om meer kerngericht te gaan werken. 
Kerngericht werken gaat over de manier waarop een 
gemeente in contact wil staan met inwoners, onder-
nemers, verenigingen of initiatiefnemers en belang-
hebbenden in welke samenstelling dan ook. Maar het 
gaat ook over hoe het samenspel en de betrokkenheid 
tussen inwoners en bedrijven onderling versterkt kan 
worden. Bij initiatieven wil de gemeente constructief 
aansluiten. Door bijvoorbeeld hulp te bieden, mee 
te werken of op een andere manier te faciliteren, net 
wat nodig is. Maar ook andersom, als de gemeente 
projecten of beleid opstart, belanghebbenden hierin 
betrekken.
Het Dorpsoverleg bestaat uit een groep Giessenburgse 
vrijwilligers zonder rechtspersoonlijkheid. De vrij-
willigers zetten zich in voor initiatieven en knelpun-
ten op het gebied van leefbaarheid en schoonheid in 
de kern Giessenburg. De kern Giessen-Oudekerk valt 
hierbuiten, dat heeft een eigen Dorpsoverleg.
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Het Dorpsoverleg is betrokken als initiatiefnemer of 
participant in uiteenlopende projecten, zoals:
• Giessenburg Schoon
• De Dorpskamer
• Plan Doet Actief
• Duurzaam Giessenburg
• Bloemrijk Giessenburg
• Dorpsschouw
• Woonvisie Giessenburg

Heel concreet betekent dit bijvoorbeeld dat er in 
Giessenburg een duurzaamheidsweek is georga-
niseerd, gezellige bloembakken aan de bruggen 
hangen, er extra zitbankjes zijn gerealiseerd, een 
theatervoorstelling voor scholen is georganiseerd, 
gesprekken zijn opgestart over de herontwikkeling 
bij de oude sporthal, de aanleg van een sportkooi, het 
organiseren van een “vijfjesactie” voor het stimule-
ren van burgerinitiatieven, de verkeersveiligheid is 
verbeterd, een regentonnenactie is georganiseerd, het 
is gestimuleerd om collectief asbest te verwijderen, 
de verlichting is verbeterd, bewonersavonden zijn 
georganiseerd, etc., etc.
Als er ‘dorpsbrede’ issues zijn kan het Dorpsoverleg 
hierin faciliteren, assisteren en overleg voeren met de 
gemeente. Dorpsoverleg Giessenburg staat open voor 
ieders idee en mening en stimuleert ook eigen initi-
atief buiten het Dorpsoverleg om. Alles wat leidt tot 
een beter en mooier Giessenburg is in ieders belang! 
Periodiek wordt de kernwethouder uitgenodigd om 
knel- en verbeterpunten te bespreken. In deze gespre-
ken wordt ook een inkijkje gegeven in de initiatieven 
waarmee het Dorpsoverleg bezig is.
Tweemaal per jaar informeert het Dorpsoverleg alle 
inwoners door middel van een nieuwsbrief die huis-
aan-huis wordt verspreid over alle zaken die spelen 
in het dorp.

3. PROCES 

In augustus en september 2022 is het dorpsoverleg 
met een ideeënbus – letterlijk een bus om ideeën op 
te halen – op pad gegaan. Bewoners uit Giessenburg 
hadden de mogelijkheid om hun dromen, ideeën en 
wensen voor de toekomst van Giessenburg in te leve-
ren bij het Dorpsoverleg. De ideeënbus heeft op drie 
momenten (30 augustus, 1 september en 3 septem-
ber) op verschillende plekken in het dorp gestaan. 
Aansluitend zijn er drie avonden georganiseerd 
voor ‘vertegenwoordigers van’. Deze avonden en het 
verdere proces werden gefaciliteerd door Stichting 
Stimuland, in opdracht van het Dorpsoverleg en de 
gemeente Molenlanden. Het Dorpsoverleg heeft alle 
verenigingen, organisaties en andere ondernemingen 
in kaart gebracht. Vervolgens zijn deze vertegen-
woordigers geclusterd en op basis van onderstaande 
thema’s uitgenodigd:
• 3 oktober 2022 – cultuur
• 10 oktober 2022 – leefomgeving, sport en toerisme
• 17 oktober 2022 – bedrijvigheid
Elke avond werd de Waardewijzer met de aanwezigen 
doorlopen. Dit is een methode om met elkaar het 
gesprek aan te gaan over de vragen: Hoe zie je Gies-
senburg in de toekomst? Wat gaat er al goed in Gies-
senburg, waar ben je trots op en blij mee? Wat zou 
er beter, leuker of anders kunnen in Giessenburg? 
Waarbij alle dromen, wensen en ideeën genoemd 
mogen worden. De genodigden werden expliciet 
gevraagd deze vragen te beantwoorden vanuit de rol 
als ‘vertegenwoordiger van’.
Aanvullend is op maandag 7 november 2022 een 
bewonersavond georganiseerd. Hiervoor is het hele 
dorp uitgenodigd om mee te denken over de toe-
komst van Giessenburg. Uiteindelijk waren er een 
kleine 30 inwoners aanwezig. De opbrengsten van 
de avonden met ‘vertegenwoordigers van’ zijn op 
7 november gedeeld met de aanwezige inwoners. 
Zij hadden de mogelijkheid daarop te reageren en 
daarnaast hun visie en ideeën te delen aan de hand 
van dezelfde methode als die tijdens de avonden met 
‘vertegenwoordigers van’ is gebruikt. 
De input van alle avonden en de ideeënbus is door 
Stimuland gebruikt om voorliggende dorpsplan voor 
Giessenburg op te stellen. In dit dorpsplan wordt per 
thema benoemd: 
• Wat is er opgehaald tijdens het proces? 
• Wat zijn de praktische denkrichtingen en ideeën 

vanuit het dorp? Eventueel aangevuld met ideeën 
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en inspirerende voorbeelden vanuit de praktijk 
(door Stimuland).

4. HOOFDTHEMA’S 

De opbrengsten van de ideeënbus en de verschil-
lende bijeenkomsten zijn verwerkt tot een aantal 
hoofd-thema’s door Stimuland, op basis van de input 
die de aanwezigen naar voren gebracht hebben. Deze 
kunnen worden gezien als de basis, de rode draad, 
die in de gesprekken aan de orde kwamen: 
• Verbinding in de samenleving – verenigings- 

leven, vrijwilligers, etc. 
• Fysieke leefomgeving – de fysieke inrichting van 

Giessenburg: dat wat je ziet, voelt en ruikt: gebou-
wen, wegen, parkeren, groen, verkeer, etc.

• Overige thema’s: duurzaamheid en vertrouwen in 
de gemeente.

Aan de hand van deze thema’s komen verschillende 
onderliggende onderwerpen aan de orde. Onder de 
verschillende onderwerpen staan eventuele nieuwe 
ideeën van de bewoners en ‘vertegenwoordigers van’ 
al benoemd. 

Wat opviel is dat het thema verbinding met name aan 
de orde kwam tijdens de sessies met ‘vertegenwoor-
digers van’. Tijdens de bewonersavond op 7 novem-
ber 2022 kwam dit thema – in andere bewoordingen 
– nog wel aan de orde, maar kwam de nadruk meer 
te liggen op de inrichting van de (fysieke) leefomge-
ving. 
De opbrengsten van de ideeënbus gaan vooral over 
wat er ‘leeft’ onder de bewoners van Giessenburg, op 
individueel niveau of gezinsniveau. Uit deze ronde 
zijn veel praktische ideeën en verbeterpunten ge-
haald. Een compleet overzicht van alle opbrengsten is 
terug te vinden in bijlage 1. De wensen en ideeën zijn 
grofweg in te delen onder de volgende thema’s:
• Verkeerszaken
• Leefomgeving, sport en toerisme 
• Cultuur, zorg en welzijn
• Bedrijvigheid. 
Het Dorpsoverleg gaat bekijken met welke verbeter-
punten zij zelf aan de slag kunnen al dan niet in 
samenwerking met de gemeente Molenlanden en/
of andere instanties. Dit wordt ingezet nadat voor-
liggende dorpsplan in de afrondingsfase komt, zodat 
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aanvullende punten uit de georganiseerde avonden 
en dit plan ook meegenomen kunnen worden in het 
overleg met de gemeente. 
 
4.1. Trots op en blij mee: wat moet behou-

den blijven?
Het gaat gewoon heel goed in Giessenburg! Giessen-
burg is een compleet dorp: een gezellig en groen 
dorp waar veel te doen is en waar veel voorzieningen 
zijn. Dé trots van ons dorp is Park Doet Actief en de 
vele voorzieningen, zoals: Groene Wei, het medisch 
centrum/gezondheidscentrum, zwembad De Doetse 
Kom, de Til, centrum duurzaamheid, de midden-
stand (winkels/bedrijfsleven), de Dorpskamer/
bibliotheek en de speeltuin. Er is veel aanbod van 
verschillende sporten, een goede middenstand en er 

wordt veel georganiseerd voor jeugd/kinderen. 
We voelen ons thuis in Giessenburg en zijn onderling 
verbonden. Het rijke verenigingsleven speelt daarin 
een belangrijke rol. Ook hebben we twee basisscho-
len en twee kerken die voor verbinding zorgen. We 
zijn trots op de initiatieven en activiteiten die geor-
ganiseerd worden door de clubs in het dorp. Verder 
is er veel vrijwillige inzet, kijken we naar elkaar om, 
hebben we een fijne dorpse sfeer, een landelijke 
omgeving en zijn mensen bereid om dingen te doen. 
Giessenburg is levendig, aantrekkelijk en er heerst 
een gemeenschap(sgevoel). Allemaal dingen waar we 
blij mee zijn, want “we moeten met elkaar de stenen 
leggen” en “we zetten samen de schouders eronder.” 
Ook in de toekomst. 

4.2. Verbinding in de samenleving
De grootste uitdaging voor de toekomst is het behou-
den en vergroten van de verbinding in het dorp: van 
bewoners onderling, van Giessenburgers met nieuwe 
inwoners, van ondernemers van het basisonder-
wijs en verbinding van verenigingen en clubs. In de 
toekomst blijven we vitaal en is in Giessenburg de 
samenwerking verstevigd, waardoor zoveel mogelijk 
inwoners bereikt worden en mee kunnen doen.  
We hebben te maken met een veranderende maat-
schappij, waarin individualisering steeds normaler 
wordt. Dat brengt uitdagingen mee voor de toekomst. 
We blijven in Giessenburg mensen met elkaar verbin-
den door ontmoeting te organiseren, ‘face-to-face’ en 
aanvullend daarop digitaal. Communicatie is hier het 
sleutelwoord. Doen we dit goed, dan versterken we 

de betrokkenheid en verbondenheid in Giessenburg. 
Er zijn verschillende thema’s naar voren gekomen die 
passen onder de paraplu van verbinding: (1) afstem-
ming en samen opgaan, (2) verenigingsleven behou-
den en (3) ‘iedereen doet mee’. Deze zijn hieronder 
uitgeschreven. 

4.2.1. Afstemming en samen opgaan
Er gebeurt veel, maar wie organiseert wat, wanneer 
en waar? Ook in de toekomst wordt er veel georga-
niseerd door verschillende clubs en partijen in het 
dorp, dus er moet voldoende afstemming zijn. Ook 
de accommodaties worden beter benut. Er is behoefte 
aan meer contact tussen verenigingen en organisatie 
van dorpsactiviteiten.
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Openheid en in dialoog met elkaar is de basis voor 
afstemming, het samen opgaan. Dat geldt zowel voor 
ondernemers en verenigingen als ook voor de basis-
scholen. Op die manier versterken we elkaar. 
Om meer afstemming, verbinding en samenwerking 
tussen verenigingen te waarborgen, wordt het voorstel 
gedaan om een ‘verenigingscoördinator’ aan te stellen. 
Een coördinator voor heel Giessenburg, iemand die 
een aantal uren per week beschikbaar is voor het 
dorp, om hier actief te faciliteren en te organiseren en 
feeling heeft met de omgeving. Misschien doet deze 
persoon dit wel deels vrijwillig en deels betaald. Er is 
al een buurtsportcoach voor de sportverenigingen in 
gemeente Molenlanden. Een verenigingscoördinator 
kan daar op lijken, maar dan voor alle verenigingen 
en met meer aandacht voor de verbindende factor in 
Giessenburg en voor de continuïteit. 
We willen met elkaar staan voor het voortbestaan en 
versterken van basisonderwijs passend bij de behoefte 
in Giessenburg. Specifiek de ondernemers gaan ‘de 
eilandjes’ doorbreken, zodat het in de toekomst niet 
altijd hetzelfde groepje ondernemers is dat activiteiten 
organiseert. Naast het gezamenlijk optrekken in de 
organisatie van activiteiten, kan deze verbinding meer 
ondernemerswensen invullen. In gezamenlijkheid met 
de ondernemers willen we de wens naar een meer 
aantrekkelijke en gezelligere dorpskern onder de loep 
nemen. Maar ook: hoe behouden we de voorzieningen  
in Giessenburg? Bij elke basisvoorziening die ver-
dwijnt, gaan inwoners eerder of meer naar Gorinchem. 
Dit raakt dus uiteindelijk vrijwel alle ondernemers.

Hoe kan Giessenburg afstemming en samen opgaan organi-
seren? Denkrichtingen/ ideeën/acties 

Ideeën om voor meer afstemming en inzicht te geven in ‘wie 
organiseert wat, wanneer en waar’:
• Giesserkrant
• Giesserbewaargids
• Verenigingsgids 
• Een centrale agenda opzetten. Dit kan eventueel ook  

in de vorm van een app met nieuws, activiteiten, afval 
kalender etc. in één app.

• Mededelingenbord in winkelcentrum voor aanplak- 
biljetten (eventueel digitaal)

De basisscholen de vraag voorleggen: hoe kunnen zij elkaar 
versterken, passend bij de behoefte van Giessenburg? Maar 
ook: hoe kunnen zij meer samen opgaan met ondernemers en 
verenigingen in Giessenburg?

Aanstellen van een (verenigings)coördinator. Moge-
lijk deels betaald. Wellicht door meerdere mensen 
in laten vullen zodat het minder kwetsbaar is. 

Inventariseren of het (opnieuw) in het leven roepen 
van een verenigingsraad van toegevoegde waarde is.

Het gesprek aangaan over hoe de samenwerking 
en verbinding tussen ondernemers verbeterd kan 
worden. Het Dorpsoverleg kan een zetje in de goede 
richting geven door een eerste sessie te faciliteren of 
de ondernemers te motiveren om dit zelf te organi-
seren. Ook het behoud van voorzieningen kan hier 
besproken worden.
Het kan overwogen worden om hier een (jaarlijks) 
terugkerend overleg tussen het Dorpsoverleg en de 
ondernemers van te maken.

Het delen van vastgoed: een betaalbare plek orga-
niseren voor (jonge) ondernemers of een kantoren-
cluster.

Delen van personele behoeftes of een lokale vacatu-
rebank. Wellicht kan dat ook in een app meegeno-
men worden.

4.2.2. Verenigingsleven behouden
Het verenigingsleven in Giessenburg bruist! Door 
de actieve verenigingen is er veel gemeenschapszin 
en worden verbindingen behouden en versterkt. Het 
verenigingsleven blijft een belangrijke bouwsteen 
voor de sociale cohesie in het dorp. Essentieel voor 
de meeste verenigingen zijn de vrijwilligers. Met 
name de zoektocht naar (bestuurlijke) vrijwilligers 
én deze vervolgens behouden is een uitdaging voor 
de toekomst, evenals het motiveren van jongeren 
om vrijwilligerswerk. Voor de doelgroep ‘jongeren’ 
moeten de verenigingen nu soms, bij wijze van, 
concurreren met de bijbaantjes bij de plaatselijke 
ondernemers. 
Sport en bewegen wordt o.a. door de gemeente steeds 
meer gezien als een manier van preventie, dat zal ook 
in de toekomst zo zijn. Verenigingen zijn blij dat daar 
weer geld in gestoken wordt. Wel brengt dit nieuwe 
uitdagingen met zich mee; het invulling geven van de 
‘preventie taak’ ligt op schouders van vrijwillige be-
stuurders en komt bovenop de taken die zij normaal 
al als vrijwilliger uitvoeren. Dat kan soms veel energie 
en tijd kosten en het vrijwilligerswerk zwaarder maken.  
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Hoe kan Giessenburg het sterke verenigingsleven 
behouden? Denkrichtingen/ ideeën/acties:

Dialoog tussen ondernemers en verenigingen orga-
niseren: hoe kunnen we elkaar versterken? Concreet 
bespreekpunt is een verbinding te leggen tussen 
bijbaantjes voor jongeren bij lokale ondernemers en 
(semi)-vrijwilligerswerk bij verenigingen. Kan dit 
elkaar versterken in plaats van beconcurreren?

Waardeer vrijwilligers, zet ze in het zonnetje, maak 
er een feestje van of elk jaar een ‘vrijwilliger van het 
jaar’ prijs uitreiken. 

Bewustwording gemeente over ‘zwaarte’ preventie-
rol, eventueel het gesprek hierover aangaan met de 
betrokken verenigingen en stichtingen.

Het organiseren van een sportweek, zodat de ver-
schillende clubs en mensen elkaars sporten leren 
kennen (voetbal, tennis, gym, zwemmen, basketbal, 
ATB, etc.). Bijvoorbeeld met teams van iedere straat 
of buurt. 

Gezamenlijke barbecue bij de Til of het zwembad, 
een dorpsactiviteit voor allen.

4.2.3. Iedereen doet mee
De gemeenschapszin is essentieel voor Giessenburg: 
Giessenburg is voor iedereen, iedereen kan mee doen 
(inclusie/samenhang). Hoe zorgen we ervoor dat dit 
in de toekomst ook zo blijft? 
De grote kerkelijke gemeenschap geeft kracht en 
is mede drager voor een hechte gemeenschap. In 
Giessenburg kijken we naar elkaar om. Met speciale 
aandacht voor het onbewust/onbedoeld buitensluiten 
van bepaalde (groepen) mensen. Daarnaast willen 
we respectvol met de zondag omgaan. Wat kunnen 
we wel en niet organiseren op deze dag? Ook met het 
oog op toerisme, toeristen willen op zondag iets te 
doen hebben. Maar ook nieuwe mensen in het dorp 
snappen niet dat op zondag weinig open is. 

Ook denken we na over de manieren waarop we 
de inwoners van het nieuwe woonzorgcomplex ‘de 
Groene Wei’ in Giessenburg (meer) gaan betrekken.  
Voor twee doelgroepen is het met name van belang 
dat zij in de toekomst mee kunnen blijven doen in 
Giessenburg: jeugd/jongeren en nieuwe inwoners. 
Deze zijn hieronder uitgelicht.

✓ Jeugd/jongeren:
Jongeren hebben de toekomst! We willen dat het 
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voor hen mogelijk en leuk blijft om in Giessenburg 
te wonen. Hoe behouden we hen, zodat zij ook hun 
steentje bij kunnen (blijven) dragen. Met name de 
groep jongeren die niet meer naar de basisschool 
gaan (13 tot ca. 18 jaar – en dus doordeweeks voor 
een groot deel buiten Giessenburg zijn), vinden we 
moeilijk om te bereiken. We willen dat er in de toe-
komst meer te doen is voor de doelgroep tot onge-
veer 25 jaar (‘de keetgangers’).
Jonge Giessenburgers moeten elkaar dus kunnen 
(blijven) ontmoeten, want “de jeugd is kostbaar”. 
Nu gebeurt dit bijvoorbeeld in de voetbalkantine, 
de voetbalkooi, de Halte, hangplek. Plekken waar zij 
samenkomen worden al snel gezien als hangplekken. 
Deze hangplekken zullen we niet veroordelen, maar 
juist omarmen, waarbij we een vorm zoeken om ‘erbij 
te zijn’ (als niet- jongere), maar niet als een toezicht-
houder.
✓ Nieuwe inwoners: 
Giessenburg heeft een grote aantrekkingskracht op 
mensen ‘van buiten’: het heeft een centrale ligging, 
een landelijke uitstraling en toch alle faciliteiten die 
je nodig hebt. Dit maakt dat er veel nieuwe inwoners 
in Giessenburg komen wonen Het is nu vaak ons-
kent-ons, maar we willen iedereen bereiken. Ook 
degenen met ‘hoge hekken om hun huis’. We gaan 
nieuwe inwoners, of die er al een tijdje wonen maar 
door corona niet echt kennis hebben gemaakt met 
het dorps, meer betrekken. Zodat zij onderdeel 
worden van de gemeenschap.

We waken ervoor dat het dorpsgevoel behouden blijft. 
Hoe zorgt Giessenburg ervoor dat iedereen mee kan doen? 
Denkrichtingen/ ideeën/acties: 

Klussendienst om ouderen te ondersteunen. 

Actievere samenwerking tussen de verschillende woon- en 
leefgroepen in Giessenburg. Kijk daarbij ook naar de samen-
werking tussen jongeren en ouderen. 

Hoe kunnen we de bewoners van de Groene Wei actiever 
betrekken bij het dorpsleven? Benader en betrek de vele 
jongerenketen in Giessenburg en omgeving, want daar komen 
de jongeren al samen. Om zo hun behoefte en inbreng een 
serieuze plek te geven en/of te ondersteunen.

Kies voor een persoonlijke benadering door nieuwe inwoners 
te bezoeken, een kaartje in de bus te doen of organiseer met 
regelmaat een koffie-inloop voor nieuwe inwoners.

Hoe bevorderen we de verbinding en gemeenschaps-
zin (ook voor jongeren)? Bijvoorbeeld door de kof-
fie inloop meer onder de aandacht te brengen.

Nieuwe inwoners betrekken, onderdeel laten zijn 
van het dorpsgevoel. 

4.3. Fysieke leefomgeving - Inrichting van 
Giessenburg

In de toekomst blijft Giessenburg een groen, gezellig 
en veilig dorp, met betaalbare voorzieningen en 
woongelegenheid voor alle leeftijden. De fysieke 
leefomgeving dus, daaronder vallen de thema’s ver-
keer(sveiligheid), groen & gezellig en wonen ideeën 
uiteengezet en worden enkele knelpunten benoemd 
hieronder. De basis blijft: Giessenburg heeft al veel en 
dit willen we graag behouden. 

4.3.1. Verkeer(sveiligheid)
Verkeer en verkeersveiligheid vinden we een erg 
belangrijk thema. We hebben meer dan genoeg 
ideeën voor de toekomst, o.a. over het verlagen en/
of handhaven van de snelheid, parkeergelegenheid, 
de toegankelijkheid van trottoirs en verlichting op 
verschillende plaatsen in het dorp, waaronder bij 
zebrapaden. In de bijlagen 1 en 2 is een uitgebreid 
overzicht van de verschillende nieuwe ideeën en 
concrete zorgpunten opgenomen. 

Hoe zorgen we ervoor dat Giessenburg verkeers-
veilig is, nu en in de toekomst? 
Denkrichtingen/ ideeën/acties: 

Zie bijlage 11, onderdeel 1: Verkeerszaken. 

Onderwerpen die we als inwoners belangrijk 
vinden:
✓ Het verlagen van de werkelijk gereden snel-

heid.
✓ Goede/heldere verlichting en aanduiding bij 

gevaarlijke (oversteek-)punten, bochten en 
zebrapad enz. 

✓ Toegankelijkheid (voetgangers-)paden verbe-
teren, op sommige plekken zijn omheiningen 
te breed waardoor mensen met bijvoorbeeld 
een rollator er moeilijk langs kunnen;

✓ Parkeersituaties op verschillende locaties in 
het dorp ‘tegen het licht houden’ en al dan niet 
aanpassen. 

8 1 Voor een uitgebreide omschrijving van de ideeën met specifieke locaties, zie bijlage 1. Ook in bijlage 2, de losse/individuele ideeën van aanwezigen 
op de bewonersavond in november, zijn verschillende punten terug te vinden die betrekking hebben op het verkeer/de verkeersveiligheid.
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4.3.2. Groen & gezellig
We hebben en houden een groen en gezellig dorpscentrum, met oog voor de betaalbaarheid van de voorzie-
ningen en activiteiten voor iedereen. Het zwembad vervult een belangrijke rol in het dorp. De bestaanszeker-
heid en betaalbaarheid moeten niet uit het oog worden verloren. 
Ook de speeltuin is een onderwerp dat leeft  in het dorp. We hebben een speeltuinvereniging waar veel Gies-
senburgse gezinnen lid van zijn. Maar we maken ons zorgen om de toekomst van de speeltuin. Daar spelen 
ook oude beloft es ‘door de gemeente’ die (nog) niet nagekomen zijn een rol. De speeltuin(vereniging) willen 
we behouden, met een fatsoenlijk gebouw.

Hoe blijft  Giessenburg groen & gezellig? Denkrichtingen/ ideeën/acties: 

Er zijn veel ideeën voor nieuwe voorzieningen in het dorp genoemd tijdens de dorpsschouw en de bewoners-
avond in november. Een totaaloverzicht daarvan is in bijlage 1 en bijlage 2 te vinden. 
Een greep uit het genoemde: 
 ✓ Een paddelbaan ✓ Een ijsbaan
 ✓ Speciaal uitlaatveldje voor honden ✓ Meer afvalbakken voor vuil en hondenpoep
 ✓ Aparte afvalbak voor luiers  ✓ Extra bankjes, o.a. bij de kapper Lijnbaan
 ✓ Een jeu de boules baan ✓ Uilenkasten en egelkasten in het park 
 ✓ Speeltuin/speelplaatsje op/rond Doetse Vliet ✓ Een skatebaan 
 ✓ Fotoroute met oude foto’s door de Dorpsstraat

Een jaarlijkse prijs voor het/de mooiste huis/tuin/straat van Giessenburg, zodat het Giessenburg mooier 
maakt. Met nominaties en een winnaar.

Festival in het dorp en/of theaterpodium in het park voor een festival.

Gondelmarkt (oude stijl) nieuw leven inblazen.

Behoud van de speeltuinvereniging. Bijvoorbeeld door een nieuw speeltuingebouw of subsidies of andere 
oplossing voor het huidige gebouw probleem. 

9
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4.3.3. Wonen (voor jong en oud)
We willen met elkaar nieuwe vormen van wonen onderzoeken, waardoor alle doelgroepen een betaalbaar 
plekje in Giessenburg kunnen vinden. Dit moeten woonvormen zijn die niet commercieel ingestoken zijn, dus 
zonder projectontwikkelaars die er hun slaatje uit willen slaan. Hiervoor is allereerst een locatie nodig. Ook de 
doorstroming moet weer op gang gebracht worden, door mogelijkheden voor jongeren en senioren te creëren 
in het dorp. 

Hoe blijft  wonen in Giessenburg betaalbaar en mogelijk, nu en in de toekomst? 
Denkrichtingen/ ideeën/acties:

Mogelijkheden van betaalbaar wonen creëren voor jong en oud.

Nieuwe woonvormen onderzoeken (niet-commercieel), opstart werkgroep wonen?

Neem een (digitaal) kijkje bij andere mooie initiatieven/voorbeelden en de vele informatie die al te vinden is 
(online), ter inspiratie: 
✓ Flexwonen: Uuthuuskes Aalten; acht tijdelijke, kleine fl ex-huurwoningen bestemd voor jongeren die 

een sociaal en/of maatschappelijke binding hebben met de kern en ‘op zichzelf ’ willen gaan wonen. 
Meer info via het Handboek betaalbaar (tijdelijk) wonen in kleine kernen, een handboek op basis van 
het project betaalbaar tijdelijk wonen in kleine kernen door de Vereniging Dorpshuizen en Kleine 
Kernen Gelderland (DKK), Achterhoekse Wooncoöperatie (AWC), gemeenten, woningcorporaties en 
provincie. 

✓ Collectief Particulier Opdrachtgeversschap (CPO): De Bond Harreveld; CPO is een vorm van sociale 
projectontwikkeling waarbij de toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen 
nieuwbouwproject. 

✓ Erfdelen: door erfdelen kunnen boeren die stoppen op hun eigen plek blijven wonen en de nieuwe 
bewoners dichtbij de natuur. Het is een woonvorm waarbij bewoners ook deels voor elkaar zorgen met 
vier tot acht woningen op een voormalig boerenerf. 

✓ Tiny house: een tiny house is kleine, volwaardige en vrijstaande woning met een vloeroppervlak van 
maximaal 50 vierkante meter, met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. In tiny houses wordt 
permanent gewoond. 

Zoektocht starten naar locatie voor passende woningen.

Door de Wet Natuurbescherming en het behoud van leefruimte voor specifi eke diersoorten, stranden hele 
mooie initiatieven in Giessenburg. Het idee is geopperd om een centraal ecologisch plan op te stellen vanuit 
de gemeente. Waarbij bijvoorbeeld de openbare ruimte meer benut kan worden. Er zijn al voorbeelden hoe 
andere gemeentes hiermee werken.

10
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4.4. Overige aandachtspunten en thema’s die 
aan de orde kwamen

• We willen in Giessenburg meer aandacht voor 
duurzaamheid: in de vorm van hergebruik, bij-
voorbeeld repair café en tweedehandskleding en 
duurzame energie (zonnepanelen, elektrische 
auto’s, en blok- c.q. wijkverwarming). In hoe-
verre is het elektriciteitsnet daarvoor geschikt? 

Verder ideeën die betrekking hebben op het thema, 
zijn de volgende: 

Een buurtbatterij voor opslag zonne-energie.

Proef met kleine windmolens/windwokkel.

Proefproject warmte Giessenwater benutten.

Laadpalen in het dorp, bijvoorbeeld op de plek van 
de oude sporthal.

Meer initiatieven voor duurzaamheid.

Groene parkeerplaatsen.

Ledverlichting langs paden of op de grond.

Behoud van de oude bibliotheek/duurzaamheids-
centrum dat nu dicht gaat. 

• In de toekomst lopen ideeën niet meer vast op 
regelgeving en ‘de gemeente’. Het vertrouwen in 
de gemeente is hersteld. Er wordt iets gedaan 
met de initiatieven die aangedragen worden  
en inwoners worden in een vroeg stadium be-
trokken bij nieuwe plannen. Hier ligt een grote 
taak en uitdaging voor de gemeente: hoe wint 
de gemeente het vertrouwen terug en voelen 
bewoners zich weer serieus genomen? 

Denkrichtingen/ ideeën/acties:

In gesprek met de gemeente / verbinder: hoe kunnen 
we vertrouwen herstellen?

Een idee genoemd door de aanwezigen: Zorgen en 
ideeën niet als individu aan te dragen bij de gemeen-
te, maar als collectief. “Dan staan we sterker”.

5. CONCLUSIE EN VERVOLG

Giessenburg is tevreden! Natuurlijk zijn er genoeg 
verbeterpunten en nieuwe ideeën voor ons dorp, en 
daar gaan we samen werk van maken. Het Dorps-
overleg heeft een activerende en stimulerende rol 
om deze verbeterpunten en nieuwe ideeën met o.a. 
verenigingen, ondernemers en gemeente in gang te 
zetten. Daarbij moeten we (gezamenlijk) prioriteiten 
stellen, niet alles kan tegelijk opgepakt worden. 

Dit dorpsplan is een meerjarenplan is, het is niet in 
beton gegoten. Als Dorpsoverleg gaan wij periodiek 
(elke 2 à 3 jaar) met (inwoners van) Giessenburg 
bekijken hoe de vlag er op dat moment bij hangt. 
Het plan herijken dus. Wat is er bereikt of gereali-
seerd? Waar willen we de komende tijd de aandacht 
op vestigen? En zijn er nog zaken die nieuw zijn en 
toegevoegd kunnen worden?

Door de inbreng en betrokkenheid van de inwoners, 
‘vertegenwoordigers van’ en ondernemers hebben we 
met elkaar nieuwe stippen op de horizon gezet. Daar 
zijn wij als Dorpsoverleg ontzettend blij mee. 

Om het meerjarenplan te realiseren is alle hulp 
welkom. Daarom doet het Dorpsoverleg een oproep 
aan alle Giessenburgers: help mee, sluit je aan! Het 
Dorpsoverleg kan alle hulp gebruiken. Iedere tweede 
dinsdag van de maand, om 19.30 uur, is er een over-
lig in de Dorpskamer. Loop gerust eens binnen.  

BIJLAGEN

Bijlage 1:  Alle opbrengsten van de ideeënbus
Bijlage 2: Nieuwe ideeën door de aanwezigen op 

bewonersavond 7 november

11
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BIJLAGE 1 – ALLE OPBRENGSTEN VAN DE IDEEËNBUS

1. VERKEERSZAKEN

Snelheid 
• Kerkweg is breder gemaakt; nu racebaan.
• Snelheid temperen op Muisbroekseweg.
• Neerpolderseweg minder racebaan maken.

Dorpsstraat 
• Tegengaan parkeren op brug en bij Cor de Jong tijdens markt op zaterdag. Onoverzichtelijk en gevaarlijk. Kunnen er 

(nieuwe) gele strepen komen en kan er gehandhaafd worden? Evt. preventief fl yeren onder ruitenwissers om te waar-
schuwen.

• Dorpsstraat autovrij tijdens markt. 
• Middenpad AH fi etsvrij maken. Er wordt hard gefi etst.
• Bord plaatsen waarin rijden met scooter wordt verboden bij Lijnbaan tussen AH en vd Grijn. Wij lopen daar met 

rollator en zijn al paar keer bijna geraakt door scooter. Politie kan niks omdat er geen verbodsbord is. 
• Een autoluwe Dorpsstraat (geen vrachtverkeer/zware tractoren).
• Een dorpshart maken. Verkeer zoveel mogelijk uit dorp zien te weren. 

Verkeerssituatie school / weg naar school
• Verkeerssituatie bij school aanpassen. Halen en brengen levert veel gevaarlijke situaties op. Eenrichtingsverkeer? 
• Bij school/Wilhelminalaan trottoir verhogen bij drempel. Nu fi etst iedereen over trottoir Wilhelminalaan. 
• Zebrapad bij school (3x) en duidelijke borden voor overig verkeer. Parkeerverbod voor busjes/bedrijfswagens die veel 

zicht belemmeren bij oversteken kinderen (uitgang Schoolstraat / Johan de Kreijstraat).
• Zebrapad Kerkweg goed wit maken + betere verlichting .

Onduidelijke situaties 
• 3x : De wegversmalling op de Kerkweg (wit hek) is echt levensgevaarlijk. Het is in het donker slecht te zien. 
• Calamiteitenweg bij Neerpolderseweg met haaientanden, zodat fi etsers moeten wachten. 
• Betere aanduiding bij kruising Kerkweg / v Langeraadweg. Verkeersbord??
• Kruising Sloot-JdKstraat. Totaal geen overzicht. Als er in parkeervak bus staat of alles is vol kun je onmogelijk naar 

rechts kijken. Je moet de straat al oprijden voordat je iets kunt zien. Nog niet echt mis gegaan, maar wel veel bijna-
aanrijdingen. Ooit belandt een fi etser op de motorkap.

• 4x: De kruising Neerpolderseweg/Meanderhof is gevaarlijk. Is al eerder aandacht voor gevraagd, maar probleem is nog 
niet opgelost. Graag contact met gemeente.

• Bij de Vliet heb je een gevaarlijk kruispunt. Kan er een spiegel komen om om de hoek te kijken? 
• Voetpad bij kruising Lijnbaan/Kerkweg is vrijwel niet begaanbaar door overgroeiende ligusterhagen. Terugbrengen tot 

de erfgrens. 
• Op diverse plaatsen in dorp heiningen veel te breed, waardoor mensen - m.n. met rollator - er slecht langs kunnen.

Diversen
• Rotonde (Schelluinen) aanpassen voor fi etsers. Voorrang markeren met rood, zodat fi etsers voorrang hebben.
• Meer spiegels bij gevaarlijke bochten.
• Zebra tussen de twee bruggen bij de Doetse Vliet i.v.m. veel overstekende kinderen.
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• Kerkweg tussen Til en Dorpsstraat afsluiten voor zwaar verkeer.
• Een zebrapad tussen kerk en buuf.
• Bord bij zebra gezondheidcentrum?
• Bij renovatie Peursumse Vlietkade een breder fi etspad. Aantal fi etsers is vrij groot en fi etspad is daarvoor wat aan de 

smalle kant. 
• De bebouwde kom Bovenkerkseweg verplaatsen tot bij de Kooiweg. Er is veel verkeer, er wordt hard gereden en het 

wordt als sluiproute gebruikt bij drukte A15 en N214.

2. LEEFOMGEVING, SPORT EN TOERISME

Wonen, straten, parkeren 
• Benzinepomp weg/snellaadsysteem plaatsen - dan kan bouw achter Wetering doorgaan. 
• 4x: betaalbare seniorenwoningen - voor senioren en starters/singles. Bevordert ook doorstroming. 
• DaCapogebouw plat en parkeerplaatsen. Is 12 jaar geleden beloofd. Wanneer gebeurt er wat?
• Renovatie de Johan de Kreijstraat en Wetering 
• Wandelpad over bestaand betonnen landbouwpad vanaf Groene Wei naar nieuwe project Over de Wetering. Veiliger 

ommetje dan via Neerpolderseweg
• Begroeiing Lijnbaan bij kapper. Veel te breed, er is ooit al tegel weggehaald. Nu kun je helemaal niet lopen
• Park (einde Kerkweg)  Aan het eind van de Kerkweg was er vroeger een pad richting het zwembad. Hier lopen en fi et-

sen heel veel mensen doorheen. Nu dus door het gras en de modder. Wellicht een idee om dit stukje ook te asfalteren?
• Fietsbeugels bij winkelcentrum (net als bij sportzaal), zodat fi etsen niet steeds als dominostenen omvallen. 
• Groen Juliana van Stolberglaan wordt slecht onderhouden. Volgens gemeente omdat over paar jaar wordt gerenoveerd. 
• Verlichting v Houwelingweg/Olivierweg met sensoren. Hebben wandelaars licht en branden ze niet hele avond/nacht
• Extra bankje bij kapper Lijnbaan. Daar zitten ‘oude mannen’, maar zitruimte is te weinig
• Beter onderhoud van de brandgangen 
• Begroeiing vanuit Tiltuin; worden kliko’s geplaatst en andere rommel 
• Bestrating stoepen Dorpsstraat geschikt maken voor voetgangers
• Verlichting tussen Liesveld en Hof van Giessen Nieuwkerk

Groenvoorzieningen
• Veel meer notenbomen plaatsen
• Groenstrook tussen Kerkweg en vdBruggelaan al 2 jaar vol brandnetels. Ooit ingezaaid voor ‘bijen’, maar nooit eff ect 

gehad. Dan graag weer gewoon gras en vaker maaien. 
• Beplanting in drainageplekken Boodtstraat (vlinderplanten??).
• Bloembakken aan lantaarnpalen i.p.v. bakken aan de Giessenbrug.
• Bloembakken voor Johan de Kreijstraat 28 zijn jaren geleden weggehaald. Op meer plekken in Giessenburg?? 
• Meer bloemen.
• Aarde onder bomen met (wilde) bloemen opvullen. Ook mensen met boom voor huis stimuleren dit te doen. Maakt 

buurt gezelliger.

Afval
• Vuilnis/restafval desinfecteren 
• 2x: speciaal uitlaatveldje voor honden zodat wij in park niet meer in de drollen trappen; meer afvalbakken vuil en poep.
• Opruimen hondenpoep in park 
• Aparte afvalbak voor luiers 
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Zwemmen
• 2x: Maak van parkeerplaats bij museum een afl opend strand naar de Giessen, met bankje en in seizoen wat speel-

toestellen (incl. tekening)
• Zwemsteiger in de Giessen of Vliet, zodat iedereen daar gebruik van kan maken
• Zwemtrapje bij Giessen t.o. gezondheidscentrum
• Zwemvlonder bij Peursumse Vliet (halverwege kade?). De drukte bij brug zal dan afnemen. Is nu soms gevaarlijk met 

zoveel zwemmers en verstekende kinderen.

Milieu & duurzaamheid, natuur 
• Een buurtbatterij voor opslaan zonne-energie.
• Proef met kleine windmolens/windwokkels.
• Proefproject warmte Giessenwater benutten.
• Een fontein in de vijver v/h park. Is goed voor zuurstofgehalte en voorkomt algvorming.
• Uilenkasten en egelkasten in het park.
• Meer laadpalen in dorp (bv plek oude sporthal).
• Door de verticale beschoeiingen kunnen eendepullen en amfi bieën niet uit de Giessen komen. Kan verholpen worden 

door trapjes te plaatsen. 

Speel- & sportvoorzieningen (openbaar) 
• Speeltuintjes voor kinderen opknappen (o.a. houtsnippers), waar mogelijk een trampoline.
• 6x: Een skatebaan, bv in het hoekje bij de voetbalkooi en tennisbaan of in park.
• 4x: Meer speeltoestellen in park, bv hindernisbaan- kabelbaan - buitenfi tnessapp. 
• 3x: Speelplaatsje rondom Doetse Vliet 3.
• Op pleintje Liesveld weer wat speeltoestellen voor kinderen.
• Meer speelplaatsen.
• Bij speeltuin bij Brederodestraat durven kinderen niet of nauwelijks te spelen omdat er voortdurend overlast is van 

bewoner Bredero’s Hof die soms zelfs met mes rondloopt.
• Voetbalkooi. Omdat om de voetbalkooi een laag hek zit, vliegen de ballen nu alle kanten op. Met name in de planten-

bak en in de sloot. Wellicht een idee om een hoger hek te plaatsen en een net erboven?
• Als speeltuin vernieuwd wordt op plek van de oude sporthal een deel inrichten voor fi tness (loopfi etsen en rek- en 

strekattributen). Ooit in de grote stad gezien. Was daar groot succes. 
• Het organiseren van een sportweek, zodat je elkaars sporten leert kennen (voetbal, tennis, gym, zwemmen, basketbal, 

ATB) . Bv teams van iedere straat.
• Een jeu-de-boulesbaan 

Wandelroutes e.d. 
• Verbaast me dat je bij rondje polder lopen vrijwel nergens afval kwijt kunt. 
• 3x: Een bankje halverwege rondje Neerpolder/Olivierweg. Oudere mensen willen dit rondje blijven lopen, maar is 

soms net te ver. Rustpunt zou fi jn zijn.
• Bankje bij (wandelroute) Peursum 
• Wandelrondje van PeursumseVlietkade naar Vlietweg. Uitvoeren bij versterken kade door Waterschap.
• Rent-a-toilet in polder voor sporters.

Overig 
• Kinderboerderij in Giessenburg. Mssch in combi met de Hoeff ? 

14
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• Een eigen mountainbike vereniging en afgesloten parcours i.v.m. veiligheid wandelaars/honden.
• Weer een betaalbaar zwembad.
• Grotere bieb (bieb is inmiddels uitgebreid).
• Schommel op plein OBS.
• Nieuwsbrief.
• Een online-activiteitenkalender voor het dorp, zodat verenigingen rekening met elkaar kunnen houden.
• Pontje met handbediening tussen Giessen Oudekerk en Neerpolder.
• Een jaarlijkse prijs voor die huis/tuin/straat zo opknapt dat het Giessenburg mooier maakt. Eerst nominaties, daarna 

winnaar.

3. CULTUUR, ZORG EN WELZIJN

• Cultureel centrum voor exposities en uitvoeringen.
• Geen complete verzorging bij Groene Wei. Dochter heeft  MS, maar kan daar geen complete verzorging krijgen. 

Wat heb je er dan aan?
• Festival in dorp.
• Th eaterpodium in park voor festival.
• Infopunt voor toeristen.

4.  BEDRIJVIGHEID

• Een döner kebabzaak.
• 2x: gondelmarkt oude stijl weer nieuw leven inblazen (voor bedrijven EN verenigingen).
• Een uitgaansgelegenheid in dorp, zoals vroeger Ponderosa.
• Iets voor jeugd vanaf 14; soort Ponderosa (zoals vroeger in Hnaar).
• Buurtcamping.
• Snoepwinkel.

BIJLAGE 2 – NIEUWE IDEEËN DOOR DE AANWEZIGEN OP BEWONERSAVOND 7 NOVEMBER 

• Verlichting zebrapad in verband met veiligheid (of andere kleur).
• Verlichting op Neerpolderseweg. 
• Vrachtwagens zijn te breed voor de Dorpsstraat.
• Veiligheid zaterdagmarkt.
• Betere bestemming voor Bredero’s hof = toewijzing woningen.
• Veiligheid inwoners wijkagent! 
• Elektriciteitsnet verzwaren i.v.m. zonnepanelen en elektrische auto’s.
• Groen in de Dorpsstraat – Dorpsstraat/centrum meer groen en gezelliger – wandelpad Dorpsstraat.
• Groene parkeerplaatsen – plan/beleid voor parkeren/parkeerproblematiek/overvolle straten – meer aandacht voor 

wegbelasting/verkeersstromen.
• Blok- cq wijkverwarming.
• Behoud gebouw ‘oude bieb’ in het kader van duurzaamheid en maatschappelijke bestemming.
• Meer initiatieven voor duurzaamheid.
• Ledverlichting op/langs paden /bij kruising in het park (op de grond).
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• Minder fel licht van vv Peursum (zeker wanneer het niet nodig is dat het aan staat).
• Starterswoningen – starterswoningen – starters/betaalbaare/seniorenwoningen (geen behoeft epeiling, die zijn er vol-

doende) – seniorenwoningen (niet ophokken!), doorstroming ook behoud van jongeren in Giessenburg – woningbouw 
– zowel starters als senioren mogen ook de hoogte in – woningbouw vooral starters + senioren – betaalbare woningen. 

• Verenigingsgids.
• Activiteiten jeugd vanaf 12 jaar.
• Betaalbare woningen.
• Verkeersveiligheid Doetseweg.
• Nieuw speeltuingebouw of anders subsidie - Nieuwe speeltuin/nieuw speeltuingebouw – nieuw speeltuingebouw – 

speeltuin zo snel mogelijk een nieuw gebouw/oplossing (NB ieder gezin is lid) – een goede plek voor de speeltuin.
• Gezamenlijke bbq bij de Til of zwembad “buiten” – gezamenlijke bbq – dorpsactiviteit voor allen (Oranjevereniging). 
• Nog meer vrijwilligers.
• Meer contacten tussen verenigingen – verenigingen meer delen (materialen/ideeën e.d.).
• Meer voorlichting over Giessenburg aan nieuwe inwoners.
• Vaker nieuwsbrief/dorpskrant per adres.
• Met oud en nieuw feest met name voor jongeren.
• Speeltoestellen voor de kleintjes in het park. 
• Verkeersveiligheid op de Kerkweg. Oversteekplaatsen zijn niet duidelijk genoeg. 
• Aanpassing begraafplaats urnenmuur.
• Meer picknickplekjes aan de Giessen.
• Skatepark beton, tip: spoorpark in Tilburg. 
• Meerdere/grotere voetbalkooien zodat groot en klein tegelijk kunnen voetballen.
• Brede school! - Iets om over na te denken is een brede school – brede school zonder identiteit!! Maar met aanbod van 

religie naar wens bijvoorbeeld gvo. 
• Gemeente moedigt burgerinitiatieven aan, maar beslist toch zelf !
• Activiteiten verenigingen op elkaar afstemmen.
• Speeltuinvereniging actie op ontwikkeling > snel! – speeltuinen meer uitbreiden qua toestellen 
• Betere zienswijze groenvoorzieningen – onderhoud groen – groen voorziening: meer onderhoud op hoeken en krui-

singen – geen 3x 15 meter hoge bomen op 6 meter van je huis plaatsen! (Van Brederodestraat).
• Aanplant struikjes: opmerking aanplant in de drainage putten in de bootstraat kleine struikjes (vlinderplanten) de 

vragen lopen al 10 jaar, maar verandert er ook wat?
• Oplossing parkeerprobleem – veel meer insteekhaven. 
• Goedkopere prijzen zwembad + kinderen t/m 4 jaar – verenigingsleven betaalbaar houden voor gezinnen (niet ieder-

een komt voor leergeld in aanmerking).
• Aanpassing borden (voetbal, sport) ook op gebouw aan weg kant, pictogrammen sporters, etc. 
• Verkeer – oversteekplaats Kerkweg beter verlichten – wegversmalling Kerkweg gevaarlijk = niet goed aangegeven, ver-

lichting werkt niet afdoende – zebrapad bij Juliana van Stolberglaan- A. v. Gentstraat – zebrapaden beter verlichten – 
verkeersvoorziening op de Kerkweg m.n.v. de vernauwing – verlichting Parallelweg – vernauwing Kerkweg (bij regen 
en mist bijna onzichtbaar) – verlichting Parallelweg + nieuwe steeg Liesveld/Groene Wei.

• Toegankelijkheid trottoir/stoep voor o.a. rollators.
• Van Brederodestraat –› is ooit een verkeersveiligheidsonderzoek uitgevoerd, maar nu geeft  de gemeente aan dat de 

uitkomsten zoek zijn. 
• Behoud gebouw oude bieb in het kader van duurzaamheid en maatschappelijke bestemming. 
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