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Enquêteresultaten en  
aan de slag

Hoe ziet Heiloo er in 2040 uit? Dat 
staat straks in de omgevingsvisie 
Heiloo, die nu in de maak is. De kop 
is eraf. Er is een enquête gehouden 
onder 500 inwoners, de werkgroep 
Omgevingsvisie is met elkaar in 
gesprek over de resultaten en het 
eerste overleg met deskundigen staat 
gepland. In de eerste fase van het 
project gaat het vooral om informatie 
ophalen en verzamelen. In deze eerste 
nieuwsbrief, waar u zich voor opgege-
ven heeft, leest u meer over hoe wij dit 
doen en wanneer.

DE NIEUWSBRIEF OMGEVINGSVISIE HEILOO VERSCHIJNT 4X PER
JAAR. DIT IS DE EERSTE NIEUWSBRIEF

Even voorstellen: projectleider  
Cor Ouwerkerk

Een omgevingsvisie maken is een groot 
project dat vooral samen met inwoners, 
deskundigen, jongeren en betrokken  
partijen tot stand moet komen. Het gaat 
tenslotte om de toekomst van Heiloo.  
Om die toekomst samen in te kleuren 
spreek ik de komende tijd met veel  
mensen om vooral informatie op te halen. 
Wat zijn belangrijke onderwerpen, wat 
speelt en leeft er, welke ontwikkelingen 
moeten wij omarmen en welke juist 
voorkomen? Ik heb er zin in om dit samen 
met u te doen en aan het einde van dit 
jaar een omgevingsvisie neer te leggen 
waar inwoners van Heiloo zich in kunnen 
vinden. Via de projectpagina  
‘Omgevingsvisie’ op de gemeentewebsite 
kunt u alle stappen volgen en vindt u 
meer informatie:  
www.heiloo.nl/omgevingsvisie.  
U kunt mij ook benaderen met al uw 
vragen, opmerkingen of ideeën over het 
project. Het liefst ontvang ik deze per  
e-mail op: ikdenkmeeoverheiloo@de-
buch.nl maar telefonisch ben ik ook goed 
bereikbaar op 088 909 75 04.

Ik ben Cor Ouwerkerk en projectleider voor de omgevingsvisie 
Heiloo. Ik werk al jarenlang voor de gemeente Heiloo en ken het 
dorp goed. 



Hoe gaan wij nu verder?

In maart, april en mei vinden alle 
gesprekken en bijeenkomsten plaats 
met de werkgroep, de deskundigen, 
jongeren en andere betrokken partij-
en. De planning vindt u op de website: 
www.heiloo.nl/omgevingsvisie. Naast 
de inbreng van inwoners, kijken wij 
ook naar wat wij al weten. Welke 
onderzoeken zijn (recent) gedaan 
en wat kunnen wij voor de omge-
vingsvisie gebruiken? In juli leggen 
wij alle verzamelde informatie in een 
eerste ontwerp omgevingsvisie aan 
de raad voor. Eventuele aanpassingen 
verwerken wij in de maand juli. Vanaf 
augustus ligt het ontwerp omgevings-
visie dan ter inzage voor zes weken 
voor alle inwoners van Heiloo. Het is 
de bedoeling om aan het einde van 
het jaar een definitieve versie aan de 
raad voor te leggen. 

Resultaten enquête

Eerste bijeenkomst werkgroep  
omgevingsvisie

Inwoners die uitgenodigd waren voor 
de online enquête konden zich voor de 
werkgroep omgevingsvisie aanmelden. 
36 inwoners hebben dit gedaan. De 
eerste online bijeenkomst vond plaats op 
2 maart. De werkgroep ging aan de slag 
met de enquêteresultaten en besprak 
de belangrijke speerpunten. Bijvoor-
beeld: groen, klimaat, duurzaamheid en 
behoud van het prettige dorpskarakter. 
De aanwezigen discussiëren uitvoeriger 
over de meest aansprekende wensen. Het 
gesprek wordt vervolgd op de tweede 
bijeenkomst op 31 maart. Na de twee 
bijeenkomsten zijn de belangrijkste 
speerpunten voor de omgevingsvisie 
door de werkgroep benoemd. Ook geeft 
de werkgroep bij dilemma’s aan wat het 
zwaarst zou moeten wegen. Wilt u het 
verslag en de opbrengst van de eerste 
bijeenkomst zien, ga dan naar werkgroep 
omgevingsvisie op de gemeentesite.

de omgeving met strand en duinen, 
het open agrarisch gebied en de stad 
Alkmaar op fietsafstand gewaardeerd. 
Als verbeterpunten noemen zij vaak: het 
tekort aan betaalbare woningen voor 
jongeren en geschikte woningen voor 
ouderen, het drukke autoverkeer en het 
vliegtuiglawaai. Wilt u alle enquêteresul-
taten (inclusief de antwoorden op open 
vragen) bekijken, dat kan op de  
gemeentesite van Heiloo. U kunt op 
deze pagina ook de samenvatting van de 
enquêteresultaten lezen. 

De gemeente heeft 500 willekeurig geko-
zen inwoners van Heiloo (19+) geselec-
teerd voor het invullen van de enquête. 
25% heeft de enquête ingevuld. Een mooi 
resultaat! Aan de hand van stellingen en 
open vragen is er nu een goed beeld van 
wat inwoners belangrijk vinden. 
De geënquêteerden zijn over het alge-
meen tevreden over hun woonplaats. 
Als positieve punten noemen zij de 
ruime opzet, het vele groen en het brede 
aanbod aan voorzieningen.  Ook worden 

DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT IN JUNI

De omgevingsvisie schetst het toekomstbeeld voor de gemeente Heiloo. In de visie 
staat wat inwoners van Heiloo belangrijk vinden voor de omgeving waarin ze wonen, 
werken en hun vrije tijd doorbrengen. De volgende onderwerpen komen onder andere 
aan bod:
•	 Hoe	en	waar	wonen	we?
•	 Hoe	regelen	we	de	bereikbaarheid?
•	 Hoe	gaan	we	om	met	het	landschap	en	de	natuur?
•	 Hoe	staat	het	met	onze	voorzieningen	en	vele	andere	vragen?

Daarnaast staan in de visie ontwikkelingen benoemd die op ons afkomen en hoe we 
daarmee om willen gaan. De gemeenteraad stelt de omgevingsvisie eind 2021 vast.

Alle informatie over de omgevingsvisie vindt u op www.heiloo.nl/omgevingsvisie 
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