MPA 4 (2016)
De Dorpsraad vraagt bij de vierde Molenhoek pakt vooraf speciale aandacht voor plannen op het
terrein van zorg, jeugd, milieu en bewegen. Reden: op die terreinen is er in de voorgaande drie
MPA’s weinig ingediend.
Het resultaat is zes projecten, waarvan er vier liggen in die sfeer van zorg, jeugd, milieu en bewegen.
Dit keer jureert een willekeurige groep Molenhoekers schriftelijk. Het project ‘Kleurrijke wegbermen’
krijgt de eerste prijs, gevolgd door ‘Schoolplein 14’ en ‘Relatie jong oud’. De publieksprijs gaat naar
‘Schoolplein 14’ (gekozen door de bezoekers aan het Dorpscafé).
Inmiddels zijn alle projecten gerealiseerd.
1. Stichting Natuur- en Milieugroep Animo wil de bermen van de Ringbaan
omtoveren in ’Kleurrijke bermen’. Met medewerking van gemeente (in
principe toegezegd) en bewoners. De bermen zijn inmiddels ingezaaid en de
eerste bloemen hebben gebloeid.
2. Het schoolplein nodigt (nog) onvoldoende uit tot bewegen. Terwijl het juist in
deze tijd belangrijk is om dat te stimuleren. De Grote Lier wil daarom een
‘Schoolplein14’ van de Johan Cruijff Foundation. Het betreft drie coatings
(professionele verftekeningen), diverse spelmaterialen, een bord met 14
gedragsregels en een zogeheten Freeplayer. Het wordt in juni 2017 geopend.
3. Kandinsky wil haar workshops, die ze eerder al gaven, verplaatsen van hun
school naar het LOP en het dorp, waardoor ze nog zichtbaarder worden.
Centraal bij dit project staat de ‘Relatie jong-oud’. Een deel van het project is
uitgevoerd.
4. Gezondheidscentrum De Kroonsteen-De Vuursteen streeft naar een beleid
waarin hulpverlener en patiënt ‘Samen meer aan zet’ zijn. Het perspectief van
de patiënt staat daarbij centraal. Zij startte in mei 2017 met de eerste
bijeenkomst. Er volgden nog drie bijeenkomsten.
5. De websitebeheerder van de Dorpsraad maakt ‘een digitale kiosk’ die
prominent in beeld brengt wat er allemaal te doen is in het LOP. Die kiosk is
inmiddels gerealiseerd en vormt een prachtig uithangbord.
6. Twee dorpsgenoten zetten een ‘Conversatiegroep Frans’ op in het LOP. Een
keer per week vinden conversatielessen plaats. Een lerares van Franse
nationaliteit is beschikbaar. Deze activiteit is succesvol afgesloten.

