




Waarom doe je mee?

Om ervan te 
leren en had 
in coronatijd 

veel tijd Ik was 
uitgenodigd

Toehoorder 
namens 
het CDA

Omdat ik 
graag mee wil 

denken en 
hopelijk iets 

kan bijdragen.

Omdat ik het 
belangruik vind om 
als inwoner invloed 
te hebben op mijn 
omgeving. Ernaast 

vind ik het leuk.

Betrokkenheid 
met Heiloo, 

goed om 
inbreng te 

kunnen geven

Invloedik wil graag 
meedenken en 

doen. Eigen 
omgeving 

vormgeven

democratie 
in action en 

dichtbij 
huis

primair om 
de discussie 
te volgen en 

de input

Meedenken
invloed

collega 
deBUCH

nieuwsgierig naar 
hoe Heiloo er in 
de toekomst uit 
kan komen te 

zien.

betrokken 
bewoner 

van Heiloo

Invloed

ik woon hier al lang, 
en ben nog niet 
vanplan weg te 

gaan! Ik wil graag 
een mooi Heiloo 

voor mijzelf en mijn 
kinderen

Nieuwsgierigheid

ik wil graag 
invloed kunnen 
uitoefenen en ik 
ben benieuwd 

hoe

omdat ik bang 
ben dat anders 

alleen de 
belangengroepen 

meetellen



Gespreks- carroussel

Wonen

Sociaal Klimaat

DuurzaamVoorzieningen

Alle thema's komen aan bod
De facilitators wisselen
Iedere ronde duurt ongeveer 20 minuten
Na ronde 2 en ronde 4 een korte pauze
Navigeer zelf naar de juiste groep



Wonen



Samenvatting Wonen
Slimmer 
gebruik 

bestaande 
panden

Geen 
eenheidsworst 

benadering: 
diversiteit per 

locatie

Gemeente 
leefbaar houden 

en dus zorgen 
voor instroom- en 
doorstroommogel

ijkheden

Hoger bouwen 
kan op de 
bedrijven
terreinen

Groene karakter 
bewaren en goede 

balans zoeken 
tussen steen en 

groen (ook werken 
met groene gevels 

en daken)

Diversiteit in 
woningaanbod 

is essentieel

Klein is 
interessant 
voor zowel 
starters als 

senioren

Interessante 
bouw creeren 

(creatief zijn) met 
combifuncties (die 
de sociale cohesie 
ook bevorderen)



Wonen

We bouwen Heiloo niet 
verder uit. Daardoor is er 

op termijn geen plek meer 
voor starters in Heiloo

We bouwen meer woningen 
in Heiloo voor starters en 
ouderen, ook buiten de 

huidige aangewezen 
bouwlocaties

Waar kan, bouwen 
we in het centrum 

bij (inbreiding)

Er mag geen groen in 
het centrum ten koste 

gaan van woningen

Kleinere 
woningen

Grotere 
appartementen, 
waarbij we hoger 

bouwen

Aanvullende vragen

op = op of 
woningen erbij?

Wat zijn de 
consequenties als we 

de huidige 
huizentrend in Heiloo 

niet aanpassen?

Wonen Het tekort aan sociale huurwoningen, geschikte woningen voor jongeren en ouderen worden vaak als probleem genoemd. Toch vindt het 
overgrote deel van de inwoners dat Heiloo niet verder moet groeien na Zuiderloo en Zandzoom. In het bestaande dorp is slechts beperkt ruimte 
en hoger dan drie/vier lagen wil men niet. Heiloo is dan op termijn vrijwel uitgebouwd. Is dat wat men wil c.q. als consequentie accepteert?

Aanvullende vragen Aanvullende vragen

Offeren we agrarisch 
gebied op voor woningen?

voorzieningen bebouwen, 
hoe gaan we om met 

leegstand?

wat zijn geschikte 
woningen voor senioren?

hoe verleid je senioren 
om te verhuizen?

Meer mensen wonen alleen en 
ouderen willen langer zelfstandig 
wonen. Willen we mensen in deze 

woontrend accomoderen in Heiloo?

Gaat het over 
hetzelfde 
segment

Niet verder uitbouwen, 
maar op een andere 

manier gebruiken

Slimmer met ruimte 
omgaan, maar niet 

meteen het landelijk 
gebied opgebruiken

Groene gebied wat 
anders inrichten; platte 
weilanden omvormen; 

meer natuur van maken

In het centrum kan wel 
gebouwd worden zonder 
dat dat ten koste gaat van 
groen. Bijvoorbeeld 't Loo

Heel strikt met 't groen 
omgaan is ook niet nodig. 
Er moeten ook woningen 

kunnen blijven komen

Gaat dit qua groen 
alleen om het 

gemeentebosje in 't 
centrum

Groen is diverser 
dan alleen 

weiland

Tiny houses zijn 
prachtige 

oplossingen

1 gebouw hoger kan 
meer biodiversiteit op 
de grond toevoegen

Bij kleine 
woningen ga ik 
uit van kleine 

appartementen



Wonen

We bouwen Heiloo niet 
verder uit. Daardoor is er 

op termijn geen plek meer 
voor starters in Heiloo

We bouwen meer woningen 
in Heiloo voor starters en 
ouderen, ook buiten de 

huidige aangewezen 
bouwlocaties

Waar kan, bouwen 
we in het centrum 

bij (inbreiding)

Er mag geen groen in 
het centrum ten koste 

gaan van woningen

Kleinere 
woningen

Grotere 
appartementen, 
waarbij we hoger 

bouwen

Aanvullende vragen

op = op of 
woningen erbij?

Wat zijn de 
consequenties als we 

de huidige 
huizentrend in Heiloo 

niet aanpassen?

Wonen Het tekort aan sociale huurwoningen, geschikte woningen voor jongeren en ouderen worden vaak als probleem genoemd. Toch vindt het 
overgrote deel van de inwoners dat Heiloo niet verder moet groeien na Zuiderloo en Zandzoom. In het bestaande dorp is slechts beperkt ruimte 
en hoger dan drie/vier lagen wil men niet. Heiloo is dan op termijn vrijwel uitgebouwd. Is dat wat men wil c.q. als consequentie accepteert?

Aanvullende vragen Aanvullende vragen

Offeren we agrarisch 
gebied op voor woningen?

voorzieningen bebouwen, 
hoe gaan we om met 

leegstand?

wat zijn geschikte 
woningen voor senioren?

hoe verleid je senioren 
om te verhuizen?

Meer mensen wonen alleen en 
ouderen willen langer zelfstandig 
wonen. Willen we mensen in deze 

woontrend accomoderen in Heiloo?

Aantal ouderen groeit enorm. 
Willen we geen verouderd 

dorp worden, dan moeten we 
iets hoger of aan de rand van 

het dorp

We moeten wel meer 
bouwen, zeker voor starters. 

Anderzijds een kracht van 
Heiloo dat je zo snel buiten 

bent

Slimmer kijken naar 
huidige panden en 

doorstroom ipv 
zomaar bijbouwen

Groen moet wel blijven, 
maar onze kinderen 

moeten ook in de buurt 
kunnen wonen

Gaat het over stukjes groen in 
het centrum die ook bebouwd 

kan worden? Dit bepaalt de 
charme van Heiloo en mag dus 

niet zomaar verloren gaan

Het is kiezen tussen twee 
moeilijke dingen: binnen 

of buiten het centrum 
groen opofferen

De balans 
tussen steen 

en groen 
bewaken

Vergroening van de 
panden is mogelijk ook 

een optie; wel goed 
bekijken Doorstroom van ouderen 

bevorderen met grotere 
appartementen. Tiny 

houses meer voor starters

Voldoende diversiteit is 
belangrijk; ook voor 

behoud instroom in de 
toekomst

Als je meer woningen 
wilt bouwen maak je 
de meeste kans met 
kleinere woningen



Wonen

We bouwen Heiloo niet 
verder uit. Daardoor is er 

op termijn geen plek meer 
voor starters in Heiloo

We bouwen meer woningen 
in Heiloo voor starters en 
ouderen, ook buiten de 

huidige aangewezen 
bouwlocaties

Waar kan, bouwen 
we in het centrum 

bij (inbreiding)

Er mag geen groen in 
het centrum ten koste 

gaan van woningen

Kleinere 
woningen

Grotere 
appartementen, 
waarbij we hoger 

bouwen

Aanvullende vragen

op = op of 
woningen erbij?

Wat zijn de 
consequenties als we 

de huidige 
huizentrend in Heiloo 

niet aanpassen?

Wonen Het tekort aan sociale huurwoningen, geschikte woningen voor jongeren en ouderen worden vaak als probleem genoemd. Toch vindt het 
overgrote deel van de inwoners dat Heiloo niet verder moet groeien na Zuiderloo en Zandzoom. In het bestaande dorp is slechts beperkt ruimte 
en hoger dan drie/vier lagen wil men niet. Heiloo is dan op termijn vrijwel uitgebouwd. Is dat wat men wil c.q. als consequentie accepteert?

Aanvullende vragen Aanvullende vragen

Offeren we agrarisch 
gebied op voor woningen?

voorzieningen bebouwen, 
hoe gaan we om met 

leegstand?

wat zijn geschikte 
woningen voor senioren?

hoe verleid je senioren 
om te verhuizen?

Meer mensen wonen alleen en 
ouderen willen langer zelfstandig 
wonen. Willen we mensen in deze 

woontrend accomoderen in Heiloo?

We moeten wel hoger 
kunnen bouwen op 
bepaalde plekken 
(bedrijfsterreinen)

Als er vraag naar is, 
dan moeten we 

mogelijkheden voor in- 
en doorstroom

Binnen de bestaande ruimte 
kan er ook anders gebouwd 

worden (bijvoorbeeld 
Zevenhuizenlaan)

Gedeelte 
industrieterrein 

verhuizen richting 
Alkmaar

hoger bouwen langs de 
snelheid met het zicht 

op  de weilanden

Wat het dorp kenmerkt 
qua groenstroken en 

grasvelden in de wijken 
moet behouden blijven

Bij t Loo zijn 
fantastische plannen 

mee te realiseren 
inclusief groen

Beweging creeren 
in de woningen 
voor senioren

Zowel voor starters als 
senioren zijn kleinere 

appartementen 
interessant



Wonen

We bouwen Heiloo niet 
verder uit. Daardoor is er 

op termijn geen plek meer 
voor starters in Heiloo

We bouwen meer woningen 
in Heiloo voor starters en 
ouderen, ook buiten de 

huidige aangewezen 
bouwlocaties

Waar kan, bouwen 
we in het centrum 

bij (inbreiding)

Er mag geen groen in 
het centrum ten koste 

gaan van woningen

Kleinere 
woningen

Grotere 
appartementen, 
waarbij we hoger 

bouwen

Aanvullende vragen

op = op of 
woningen erbij?

Wat zijn de 
consequenties als we 

de huidige 
huizentrend in Heiloo 

niet aanpassen?

Wonen Het tekort aan sociale huurwoningen, geschikte woningen voor jongeren en ouderen worden vaak als probleem genoemd. Toch vindt het 
overgrote deel van de inwoners dat Heiloo niet verder moet groeien na Zuiderloo en Zandzoom. In het bestaande dorp is slechts beperkt ruimte 
en hoger dan drie/vier lagen wil men niet. Heiloo is dan op termijn vrijwel uitgebouwd. Is dat wat men wil c.q. als consequentie accepteert?

Aanvullende vragen Aanvullende vragen

Offeren we agrarisch 
gebied op voor woningen?

voorzieningen bebouwen, 
hoe gaan we om met 

leegstand?

wat zijn geschikte 
woningen voor senioren?

hoe verleid je senioren 
om te verhuizen?

Meer mensen wonen alleen en 
ouderen willen langer zelfstandig 
wonen. Willen we mensen in deze 

woontrend accomoderen in Heiloo?

Belangrijk om dorp leefbaar 
te houden. Daarom moet je 

blijven bouwen; wijze waarop 
is vers 2

Creativiteit is mogelijk als je 
bijvoorbeeld naar 

gecombineerde functies gaat 
kijken en  aantrekkelijk 

maken

Wat kan er vervangen 
worden en waar is een 

'Manhattan' wel mogelijk 
(diversiteit per locatie 

belangrijk)

Er is tussen het 
Loo en het station 

nog wel ruimte

Biodiversiteit is 
essentieel. Maak er geen 
eenheidsworst van maar 

breng diversiteit aan

Er is op diverse plekken om te 
bouwen zonder dat het ten koste 
gaat van groen. Groene gevels of 

een een groen dak maken de 
gebouwde omgeving ook 

aantrekkelijk

Kleinere woningen zijn zowel 
voor starters en senioren 

interessant. Klein de hoogte 
in wordt een mierenhoop

Klein en de hoogte in is 
juist de enige oplossing 

met de huidige lage 
rente en - aftrek

Dit vraagt creativiteit: 
interessante bouw, 

combifuncties, sociaal 
interessant maken

Kleinere woningen 
bouwen op grote 
kavels en sociale 
cohesie creeren



Sociaal



Samenvatting Sociaal

eenzaamheid: 
bestrijden door 

gemengde 
woonvormen

zorgen dat jongeren ook in Heiloo 
kunnen blijven wonen, anders 

trekken ze weg van de ouderen en 
ontstaat er eenzaamheid. Bijv. 

Kangroowoningen

deeleconomie biedt ook 
kansen voor ontmoeting: 

buurtschuur, leentuin, 
stekjes ruilen

meer gezamenlijke 
activiteiten: festivals, 

culinair Heiloo, 
jeudeboule, schaken.



Waar komen mensen
elkaar tegen in Heiloo?

Trends

Hoe voorkomen we eenzaamheid
onder jongeren en ouderen?

Als Heilooërs willen we een inclusieve samenleving.
Wat is daarvoor nodig in 2040?

In de eerste sessie bleek dat het dorpse karakter, elkaar helpen en onderling warm contact hoog 
gewaardeerd wordt. Hoe ziet Heiloo eruit als we dat in 2040 nog steeds vast willen houden?

Sociaal

Inclusief Park, 
voorzieningen 

voor jong en oud, 
fysiek beperkt en 

fysiek sterk

senioren- 
hofjes met 

kinderopvang

Inclusief centrum, 
winkels, 

buurthuis, horeca, 
theater, 

supermarkt voor 
jong en oud

iets minder 
duur/rijk, meer 

naar het 
gemiddelde 

(fin. diverser)

beweeg en 
speelruimten ( met 

veel groen) voor alle 
doelgroepen door- 

en met elkaar

GGZ 
blijft

moestuintjes 
(gedeeld)

wonen door 
elkaar en 

mogelijk maken 
dat je elkaar 

ontmoeten kan

Betaalbare 
koopwoningen 

zoals in Zaanstad 
(BKZ): https://ww
w.betaalbarekoop

woningen.nl/

'Gemengd' wonen 
(jong en oud) 

door elkaar (zie 
bijv. gemeente 

Bergen)

beweeg en 
speelruimten ( met 

veel groen) voor alle 
doelgroepen door- 

en met elkaar

1

buurtcafe's

wonen door 
elkaar en mogelijk 

maken dat je 
elkaar ontmoeten 

kan

1

stimuleren 
buurtactiviteit
en, als markt, 

bbq, 
koffierondje

leentuin
idee (delen 
tuingenot)

woonruimte 
voor 

jongeren bij 
ouderen

1

voldoende 
passende 
woningen 

helpen ook al

buddy 
projecten

Inrichten wijken 
(straten, bouw) 
zodat contact 

goed mogelijk is 
(zicht op elkaar)

stekjes 
ruilen/krijgen 
voor de tuin

Centrumgebied 
station: autovrijer, 

meer woningen 
en horeca en 

kleine bedrijven

in het 
prachtige 

speel beweeg 
en geniet park 
rond het Loo

Heilooer 
Bos

ik zie een sociaal 
veilige plek daar 

waar nu het 
beestenboetje is 

(kan wat kleiner en 
dan een kiosk ofzo)

In het 
tinyhouse 

park

in het 
prachtige 

speel beweeg 
en geniet park 
rond station

in de 
gedeelde 
moestuin

'T Loo autovrij 
en veel meer 

appartementen 
boven 

winkels/horeca

op 
die 

https://www.betaalbarekoopwoningen.nl/
https://www.betaalbarekoopwoningen.nl/
https://www.betaalbarekoopwoningen.nl/


Waar komen mensen
elkaar tegen in Heiloo?

Trends

Hoe voorkomen we eenzaamheid
onder jongeren en ouderen?

Als Heilooërs willen we een inclusieve samenleving.
Wat is daarvoor nodig in 2040?

In de eerste sessie bleek dat het dorpse karakter, elkaar helpen en onderling warm contact hoog 
gewaardeerd wordt. Hoe ziet Heiloo eruit als we dat in 2040 nog steeds vast willen houden?

Sociaal

meer 
sociale 
huur

Meer modale 
koopwoningen

Variatie aan 
voorzieningen, 
diensten, sport

gelijke 
kansen 

voor 
iedereen

flexibele inzet 
van middelen 

(bijv. 
gebouwen en 

groen)

iedereen 
toegang tot 
informatie

OV voor 
iedereen 

toegankelijk 
(fysiek en fin.)

Meer 
onderlinge 

sociale 
ondersteuning

voor ieder wat 
wils (wordt nu 

al veel 
geboden muv 
de jongeren)

initiatieven 
om meer 
samen te 

doen

hulpbehoevenden 
die makkelijker in 

contact komen 
met anderen, 

laagdrempeliger.

voorzieningen 
voor bijv. 

werklozen, 
werkvoorzieninge
n enz. (tuinman 
van de buurt)

samen 
komen

hulp 
bieden

waakvlamfunctie: 
verbinding zoeken 

met de mensenverbinden

initiatieven 
stimuleren en 
ondersteunen

Op scholen nu 
al beginnen 

met 
voorlichting

praktische 
acties zoals 
skateboard 

baan
voor jongeren

creatief

gemeenschappelij
ke woonvormen: 

thuishuis, 
knarrenhof, 

woongroepen

woonvormen

vragen waar 
jongeren 
behoefte 

aan hebben

faciliteren 
om samen 

te zijn

Vragen waar 
ouderen 
behoefte 

aan hebben.

festiviteiten 
en 

activiteiten.

t loo
station 
gebied

zorgen dat jongeren 
ook in Heiloo kunnen 
blijven wonen, anders 
trekken ze weg van de 
ouderen en ontstaat er 

eenzaamheid. Bijv. 
Kangroowoningen

Heilooer 
bos

sportclubs of 
ander 

verrenigingen

in de 
wijk

park

sport



Waar komen mensen
elkaar tegen in Heiloo?

Trends

Hoe voorkomen we eenzaamheid
onder jongeren en ouderen?

Als Heilooërs willen we een inclusieve samenleving.
Wat is daarvoor nodig in 2040?

In de eerste sessie bleek dat het dorpse karakter, elkaar helpen en onderling warm contact hoog 
gewaardeerd wordt. Hoe ziet Heiloo eruit als we dat in 2040 nog steeds vast willen houden?

Sociaal

genoeg 
sportfac
iliteiten Sport

goed 
openbaar 
vervoer

horeca

recreatie 
gebieden

zorgcentra

wandelgebied 
met voldoende 

groen

aantrekkelijk 
dorpscentrum 
en horeca en 

winkels

Goede 
bereikbaarheid 

via OV

goed 
dorpcentra

elkaar fysiek 
blijven zien in 

het dorp, langs 
de zijlijn of in 

het park

meer inclusief- 
projecten waarin 

de combinatie 
tussen ouderen 

en jongeren 
worden gemaakt

Sport, om te 
doen, of te 
kijken naar 
klein- en/of 

kinderen

sporten, goed 
dorpscentrum

ontmoet
ingsplek
ken

ontmoetingen!

sport

meer kansen benutten om 
de digitale mogelijkheden 
in te zetten om mensen in 

contact te brengen. 
Whatapp groepen met 

vraag en aanbod (bv vraag 
over gebruik ipad o.i.d)

Horeca

De beperkingen 
die er nu zijn 

vanwege corona, 
over 20 jaar wel 
mogelijk maken

op 
straat

in de 
speeltuin

Supermarkt

Horeca

horeca 
koffie en 

restaurants

kleine horeca: 
koffiecorners 
ed. (voor 30+- 

ers)

Sport

terrassen beter 
clusteren in het 

te maken 
gezellige 

dorpscentrum

diversiteit 
aan 

horeca

ipv 1 keer per jaar 
Koningsdag Iepestijn 

feest, vaker 
geclusterde 

bijeenkomsten zoals 
culinair Heiloo

gezellige 
horeca 
in 't Loo

't loo plein 
aantrekkelijker 

maken (je 
waait nu weg)

theater (is 
nu 

weggestopt)

festivals

vroeger deed 
de lionsclub 
het een en 

ander voor het 
Dorp.



Waar komen mensen
elkaar tegen in Heiloo?

Trends

Hoe voorkomen we eenzaamheid
onder jongeren en ouderen?

Als Heilooërs willen we een inclusieve samenleving.
Wat is daarvoor nodig in 2040?

In de eerste sessie bleek dat het dorpse karakter, elkaar helpen en onderling warm contact hoog 
gewaardeerd wordt. Hoe ziet Heiloo eruit als we dat in 2040 nog steeds vast willen houden?

Sociaal

aanleunwoningen

kleine betaalbare 
woningen (voor 

jongeren en 
ouderen): zonder 
dat wordt Heiloo 

een leeg forenzen 
dorp

flexwonen 
voor jongeren 

en 
spoedzoekers

nieuwe vormen van 
wonen met 

gemeenschappelijke 
voorzieningen, bv 
knarrenho, maar 

ook voor jongerenf

mobiliteit: we 
vergrijzen, 

locaal betere OV 
+ nieuwe 

vormen van OV

marktplaats voor 
deelsamenleving

broedplaats 
voor kleine 
bedrijfjes

deelgroepen 
makkelijker 

met elkaar in 
contact 

brengen.

bijv. 
buurtschuur 

voor 
gereedschap + 

koffieleur

jonge 
ondernemers

willibrordusterr
ein meer open 

maken (en 
misschien het 
gebouw ook)

werelden 
meer 

verbinden en 
groter worden.

jongeren die 
ouderen 
helpen 

(burenhulp)

en 
andersom, 

zie 
hierboven

normaal 
om om 
hulp te 
vragen

nieuwe 
tijdsgeest: 

andere 
vormen van 

contact)

elkaar helpen 
als het kan, 

zonder vaste 
verplichting)

meer 
interactie in de 

wijk: 
thuiswerken 

blijft)

samen sporten: 
circuitje in de 

buitenruimte / 
lunchroute / 

buurttuin

supermarkt 
is de plek

sportterreinen

park 
(hond 
uitlaten)

in de buurt 
bij 

hangplekken
buurtschuur

knarrenhoffen

beun lunch 
wandelroutes

buurtschuur 
om te ruilen

bring your 
own 

picknick 
plaatsen

neighbour of 
ontoetings 

tournooitjes 
los van 

vereniging

jeu de boule, 
schaakborden 

op 
buitenlokaties

jaarlijkse 
ontdek je 

mede 
Heilooeres 
evenemnet

seets to 
meet 

Heiloo style

fairs en 
(thema)markten

niet te 
grootschalige 

openlucht- 
concerten

flex werk- en 
studeerplekken

hubs voor 
pakketjes 

webwinkels



Voorzieningen



Samenvatting Voorzieningen

sociale binding is 
belangrijk bij het 

bepalen van 
voorzieningen, 

ontmoetingsplekken 
voor jong en oud

er zijn veel gebouwen voor 
cultuur en dat kan best 

gecombineerd worden  en 
beheerd worden door 1 

stichting (zoals witte kerk 
en cultuurkoepel en kleine 

theatervoorstellingen. 
Groot theater kan ook naar 

Alkmaar

bibliotheek in nieuwe 
vorm met muziek, 

boeken, werkplekken, 
studieplekken, horeca 

evt met buiten 
moestuin of theater in 

openlucht

horeca 
belangrijker dan 

winkelen voor 
funschoppen, dat 
kan makkelijker 

elders.

station heeft 
aantrekkingskracht 

voor jonge 
gezinnen, maar ook 

voor ouderen die 
makkelkijk erop uit 

kunnen

sportvoorzieningen blijven 
belangrijk vanwege verbinding, 

ontmoeten maar ook omdat 
bewegen belangrijk is en blijft. 

Sporthal zagen ze als onderdeel 
van die sportvoorziening.

zwemles moet wel kunnen, 
recreatief zwemmen minder 

belangrijk

gemeente moet 
vooral zaken als 
cultuur, sport en 

nieuwe 
bibliotheek blijven 

ondersteunen



Naam

sport
verenigingen

zwembad

sporthaltheatercultuurkoepel

muziekschool

bibliotheek
vrijetijd

verenigingen

jongeren- en 
ouderenwerk

winkels

horecastation

?

Welke voorzieningen moeten 
zelfvoorzienend zijn? En welke 
vanuit de gemeente worden 

ondersteund?

Voorzieningen

Aanvullende vragen

Heiloo heeft veel voorzieningen maar hoge kosten en een kleine groep gebruikers maakt het lastig om 
alles in stand te houden. Wat moeten we behouden om Heiloo een aantrekkelijke woonplaats te houden? 

station behouden evt 
uitbreiden. Vergrijzing, 
ouderen  moeten zich 

makkelijk kunnen 
verplaatsen

station, 
aantrekkingskrach

t voor gezinnen 
forenzen

sporten/sporthal 
hoort bij elkaar: 

verbinding, 
gezondheid, jong 

en oud

zwembad 
goed voor 
de reuring

winkels trekt ook mensen 
naar het dorp en voor 
ouderen dat ze dichtbij 

boodschappen kunnen doen

Horeca ook belanmrgijker bij

voor  echte 
funshoppen 

elders, horeca 
liever om de hoek

bibliotheek, ontmoeten 
maar ook belangrijk 
voor ontwikkeling, 

speelotheek ook voor 
minder bedeelden

vanwege trends als 
eenzaamheid, vergrijzing is 

ondersteuning voor jongeren 
en ouderenwerk (prevenbtieve 

hulpverklening wel, 
ontmoetingsplaatst zou ook 

anders kunnen)



Naam

sport
verenigingen

zwembad

sporthaltheatercultuurkoepel

muziekschool

bibliotheek
vrijetijd

verenigingen

jongeren- en 
ouderenwerk

winkels

horecastation

?

Welke voorzieningen moeten 
zelfvoorzienend zijn? En welke 
vanuit de gemeente worden 

ondersteund?

Voorzieningen

Aanvullende vragen

Naam

Heiloo heeft veel voorzieningen maar hoge kosten en een kleine groep gebruikers maakt het lastig om 
alles in stand te houden. Wat moeten we behouden om Heiloo een aantrekkelijke woonplaats te houden? 

voor cultuur, 
theater is 

makkelijker 
elders te vinden, 

sport is lokaal

onderscheid 
tussen 

lokaal en 
elders

bibliotheek is wel belangrijk 
maar vooral voor kinderen. 
Misschien gekoppeld aan 

scholen ipv los. Evenbtueel 
wel als studieplek voor 

jongeren

sport en 
station

wel iets van cultuur, 
kleine ateliers, 

Willebroders/GGZ 
terrein, historie. 

Blijven stimuleren 
om 20-30 te trekken

je kunt ook 
dingen 

combineren bijv 
culltuurkoepel 

met theater

horeca  is nu 
mooi aanbod, 

vlakbij, 
ontspanning

zwembad voor 
jongere kids 

/lessen  is wel 
belangrijk



sport
verenigingen

zwembad

sporthaltheatercultuurkoepel

muziekschool

bibliotheek
vrijetijd

verenigingen

jongeren- en 
ouderenwerk

winkels

horecastation

?

Welke voorzieningen moeten 
zelfvoorzienend zijn? En welke 
vanuit de gemeente worden 

ondersteund?

Voorzieningen

Aanvullende vragen

Heiloo heeft veel voorzieningen maar hoge kosten en een kleine groep gebruikers maakt het lastig om 
alles in stand te houden. Wat moeten we behouden om Heiloo een aantrekkelijke woonplaats te houden? 

bibliotheek 
combineren met 

horeca en werken, 
studeren, krant 
lezen, werken

recreatie 
zwembad en 
theater kan 
ook elders

zwemles bij 
privebad 

voor 
zwemles

sociale binding 
belangrijk vrije 

tijdsvereninging 
en ook bij sport

horeca en winkels is 
wel basisbehoefte, 
wel ander aanbod 

omdat er veel  
online gekocht 

wordt

hubs voor 
ophalen 

pakketten

funshoppen kan ook 
wel elders, maar wel 

fijn dat er op 
fiets/loop afstand 
zelf kunt kiezen en 
contact maken met 

anderen

sportvereniging waar 
behoeft aan is op dat 

moment. Maatschappij 
verandert naar minder 

bewergen en dat 
hebben we nodig

station! reden om 
te komen wonen 

en te blijven, 
aantrekkingskrach

t

bibliotheek in andere 
vorm, voorzieningen 

werkplek, andere 
openingstijden, cultuur 
anker, aantrekkelijker 
maken, andere functie



sport
verenigingen

zwembad

sporthaltheatercultuurkoepel

muziekschool

bibliotheek
vrijetijd

verenigingen

jongeren- en 
ouderenwerk

winkels

horecastation

?

Welke voorzieningen moeten 
zelfvoorzienend zijn? En welke 
vanuit de gemeente worden 

ondersteund?

Voorzieningen

Aanvullende vragen

Heiloo heeft veel voorzieningen maar hoge kosten en een kleine groep gebruikers maakt het lastig om 
alles in stand te houden. Wat moeten we behouden om Heiloo een aantrekkelijke woonplaats te houden? 

Speeltuinen /
voorzieningen om te 
bewegen / relaxen

ontmoetingsplekke
n, winkels kan ook 
elders, horeca in 

de buurt is wel fijn

cultuur koepel (timmert 
harder aan de weg) en 

witte kerk (kleinschaliger). 
 Je zou het kunnen 

combineren, een stichting 
die voor beiden 
organisateert

cultuur heeft 
subsidie van de 
gemeente nodig 
om in stand te 

blijven

theater kan wel elders 
in Alkmaar, er zijn te 

veel gebouwen in 
heiloo waar je cultuur 
kunt beleven, dat kun 

je samenvoegen

life lines: muziekschool, 
bieb, hoort bij 

ontwikkeling en gelijkheid. 
Moderne bieb, in 
cultuurkoepel met 

moestuin en buitentheater

sociale 
woningbouw

speel en 
begweegruimte voor 
allerlei doelgroepen, 

Beleeftuinen, proeven, 
bewegen en elkaar 

ontmoeten

functie bibliotheek 
verandert, van 
daklozen tot 
werkplekken, 
minder boeke



Klimaat



Samenvatting Klimaat

Tijdslijn is 
belangrijk - 20 jaar 
ipv korte termijn, 
zeker voor grote 

aanpassingen

Informatievoorziening 
ontzettend belangrijk! Over de 
waarom en ook praktische tips. 

Het gaat vooral over mensen 
intrinsiek motiveren - vanuit 

jezelf het belabrgijk vinden om 
met klimaat bezig te zijn. Heiloo 
bijv. ook als groene gemeente 

neerzetten.

Oplossingen zijn 
belangrijk om te 
vertalen van rijk 
naar gemeente 
naar inwoners

Initiatieven ondersteunen 
van bewoners - bijv. melco 
wijk om bloemen te zaaien, 

in 2 weken weggemaaid. 
Goede communicatie 

intern tussen afdelingen 
ook essentieel. een idee is 

ook een initiatievenpot.

Wijkgestuurd: 
opslag water, 
electriciteit, 

verwarming helpt 
om er sneller te 

komen.

Praktische 
oplossingen 
staan nog op 

de borden per 
groep



Inwoners zelf 

Gemeente

Provincie en Rijk

Ideeën eerste sessie

Gezamenlijk 
duurzaam

Wijkgerichte 
verwarming
smogelijkhe

den.

Collectief 
duurzaam
heidsplan

Bewatering 
ook vanuit 

grondwater 
gezamenlijk 
met buren

Behoud 
van bomen 

voor 
verkoeling

gezamenlijke 
buurttuin/park 
(appartementb

ewoners)

parkeeplakken 
eruit, 

groenvoorziening 
erin (waar 
mogelijk)

Behoud 
groen

minder 
vliegverkeer 

en hoger

Minder 
vliegverkeer

CO 2 
verminder

Geluid 
verminderen

Meer ruimte 
voor groen / 
waterberging

Overig

Klimaat

Aanvullende vragen

De noodzaak om gezamenlijk iets te doen aan de gevolgen van het klimaatprobleem worden 
onderkend. Maar wat gaan we daaraan doen? En wie is daarbij aan zet?

Wat heeft de
meeste impact?

bestrating 
in de tuin 
vervangen

grote technische 
ontwikkelingen 

dienen vanuit het 
rijk geregisseerd 

worden.

Gemeente actief 
zijn: dit is een optie 
voor een wijk of in 

duurzame 
oplossingen en dit 

stimuleren we.

Bomen ophalen 
bij de gemeente 
voor in de tuin.  
1m2 bestrating 

levert een boom 
op.

Voltegelen van de 
tuin in regelgeving 

zetten, een max 
aan % tegels, wel 
oppassen voor 

betuttelen.

Gedragsveranderingsca
mpagne:  intrinsiek 

motivatie krijgen om 
mee te werken aan 

duurzame 
alternatieven in eigen 

huis en tuin.

Wijksafari is 
een goed 

idee daarin.

VErwachtintingsm
anagement vanuit 

de Gemeente - 
liever stimuleren 
en motiveren dan 

straffen

Rol inwoners 
om te helpen 

met 
vergroening 
van tuinen.

Leentuin - stel 
je tuin open 

voor jongeren 
bijv? Socialisen



Inwoners zelf 

Gemeente

Provincie en Rijk

Ideeën eerste sessie

Gezamenlijk 
duurzaam

Wijkgerichte 
verwarming
smogelijkhe

den.

Collectief 
duurzaam
heidsplan

Bewatering 
ook vanuit 

grondwater 
gezamenlijk 
met buren

Behoud 
van bomen 

voor 
verkoeling

gezamenlijke 
buurttuin/park 
(appartementb

ewoners)
parkeeplakken 

eruit, 
groenvoorziening 

erin (waar 
mogelijk)

Behoud 
groen

minder 
vliegverkeer 

en hoger

Minder 
vliegverkeer

CO 2 
verminderGeluid 

vermindern

Meer ruimte 
voor groen / 
waterberging

Overig

Klimaat

Aanvullende vragen

De noodzaak om gezamenlijk iets te doen aan de gevolgen van het klimaatprobleem worden 
onderkend. Maar wat gaan we daaraan doen? En wie is daarbij aan zet?

Wat heeft de
meeste impact?

bestrating 
in de tuin 
vervangen

Bouwbesluit 
voor 

groenbehoud. 
Ook 

stimuleren

Bijv. extra 
punten voor 
mensen die 

sociaal wonen

Op slimmere 
manieren bestraten 

zodat afwatering 
weg kan of 

opgevangen. Denk 
aan straten.

Informeren 
belang van 
insecten, 

water, groen 
etc.Vergroenen 

 van ruimtes 
rondom 

containers

Collectief is 
sterker dan als 
1 gemeente of 

inwoner.

Bij initiatief van bewoners: 
gemeente kijk naar een 

subsidiepot 
onderwerpoverstijgend 

waar je als bewoner 
aanspraak op kunt maken. 

Denk aan een buurttuin.

https://www.h
eiloo.nl/aanvra

gen- en- 
regelen/vliegv

erkeer/

https://www.heiloo.nl/aanvragen-en-regelen/vliegverkeer/
https://www.heiloo.nl/aanvragen-en-regelen/vliegverkeer/
https://www.heiloo.nl/aanvragen-en-regelen/vliegverkeer/
https://www.heiloo.nl/aanvragen-en-regelen/vliegverkeer/
https://www.heiloo.nl/aanvragen-en-regelen/vliegverkeer/


Inwoners zelf 

Gemeente

Provincie en Rijk

Ideeën eerste sessie

Gezamenlijk 
duurzaam

Wijkgerichte 
verwarming
smogelijkhe

den.

Collectief 
duurzaam
heidsplan

Bewatering 
ook vanuit 

grondwater 
gezamenlijk 
met buren

Behoud 
van bomen 

voor 
verkoeling

gezamenlijke 
buurttuin/park 
(appartementb

ewoners)

parkeeplakken 
eruit, 

groenvoorziening 
erin (waar 
mogelijk)

Behoud 
groen

minder 
vliegverkeer 

en hoger

Minder 
vliegverkeer

CO 2 
verminder

Geluid 
vermindern

Meer ruimte 
voor groen / 
waterberging

Overig

Klimaat

Aanvullende vragen

De noodzaak om gezamenlijk iets te doen aan de gevolgen van het klimaatprobleem worden 
onderkend. Maar wat gaan we daaraan doen? En wie is daarbij aan zet?

Wat heeft de
meeste impact?

bestrating 
in de tuin 
vervangen

Bomen op 
gemeentegrond, 

grotere schaal 
helpt daarbij.

ligt bij 
inwoners, 

meer mensen 
bewust van 

maken.

Een minimum 
aan groen in 

de tuin 
verplichten.

Mensen in 
beweging krijgen 

voor 
klimaatmaatregel
en, groene tuin en 

huis.

informeren 
over groen en 
wateropvang. 
Praktische tips 
en de waarom.

Bomen 
weggeven

Kwekers 
betrekken bij 

weggeven bomen, 
of doorlaatbare 

tegels.Gemeente moet 
informeren over 
mogelijkheden.

Gemeente dient 
onderzoek te doen 
naar mogelijkheden 
voor gasvrij leven - 

ondernemers, 
beowners, scholing

Tijdslijn - over 
20 jaar, niet 
per direct of 

korte termijn.



Inwoners zelf 

Gemeente

Provincie en Rijk

Ideeën eerste sessie

Gezamenlijk 
duurzaam

Wijkgerichte 
verwarming
smogelijkhe

den.

Collectief 
duurzaam
heidsplan

Bewatering 
ook vanuit 

grondwater 
gezamenlijk 
met buren

Behoud 
van bomen 

voor 
verkoeling

gezamenlijke 
buurttuin/park 
(appartementb

ewoners)

parkeeplakken 
eruit, 

groenvoorziening 
erin (waar 
mogelijk)

Behoud 
groen

minder 
vliegverkeer 

en hoger

Minder 
vliegverkeer

CO 2 
verminder

Geluid 
vermindern

Meer ruimte 
voor groen / 
waterberging

Overig

Klimaat

Aanvullende vragen

De noodzaak om gezamenlijk iets te doen aan de gevolgen van het klimaatprobleem worden 
onderkend. Maar wat gaan we daaraan doen? En wie is daarbij aan zet?

Wat heeft de
meeste impact?

bestrating 
in de tuin 
vervangen

Planten en 
wellicht bomen 

beschikbaar 
stellen voor tuin 

en 
tuinaarde/mest

Helder maken bij 
gezamenlijke tuinen 
wat er mogelijk is. 

Onderhoudafdeling 
ook op de hoogte 

van initiatieven

leidt ook 
tot contact 
onderling

autoverkeer 
ook, routes 
waar harder 

gereden 
wordt.

Faciliteren van 
mogelijkheden voor 

duurzame 
initiatieven. Denk 
bijv aan een accu 
per straat of wijk 

voor zonnepanelen.

collectief 
PV 

inkopen

zonnepanelen 
aanbrengen



Duurzaam



Samenvatting Duurzaamheid

ipv verplichten vanuit 
gemeente meer faciliteren,  

informeren en motiveren om 
bewustwording te creëren

Geld (beloning) kan eerste 
trigger zijn, maar geld raakt 

ook sociaal vraagstuk en 
vraagt om situationele 

benadering

Werken naar nieuwe 
maatschappelijke 

norm



Wonen

Eens Oneens

Duurzaam Duurzamer wonen en leven vinden we belangrijk voor de toekomst. 
Hoe ziet dat eruit in Heiloo? En wat is ervoor nodig?

Aanvullende vragen Aanvullende vragen

Gelden deze zaken voor alle 
huizen? Alleen voor 

nieuwbouw?

Wat is er nodig om dit te 
kunnen doen?

Trends

Eens Oneens

Hoe geven we 
dit vorm?

Of betalen mensen 
die er niets aan doen 

juist meer?

Mensen die duurzamer leven (aanpassingen huis, scheiden 
afval etc) hoeven minder gemeentelijke lasten te betalen.

De gemeente moet duurzame maatregelen verplichten aan de 
inwoners. Anders gebeurt er te weinig.

 Moet de gemeente 
verplichten, subsidieren, 
voorlichten of loslaten? 

En waarom?

Subsidiemogelijkh
eden voor 

mensen die 
duurzaamheid 

niet kunnen 
betalen.

Duurzaamheid 
zou normale 

norm moeten 
zijn (en dus los 

van geld)

Geld is wel een 
stimulans! 
(zeker tav 

afval)

En wat dit 
doet voor de 

groei van 
plasticafval?

Stimulans/bela
onen vanuit 

gemeente kan 
ook een 

feestje zijn.

samen voor 
duurzaamheid. 
(zoek intrinsieke 

motivatie van 
bewoners)



Wonen

Eens Oneens

Duurzaam Duurzamer wonen en leven vinden we belangrijk voor de toekomst. 
Hoe ziet dat eruit in Heiloo? En wat is ervoor nodig?

Aanvullende vragen Aanvullende vragen

Gelden deze zaken voor alle 
huizen? Alleen voor 

nieuwbouw?

Wat is er nodig om dit te 
kunnen doen?

Trends

Eens Oneens

Hoe geven we 
dit vorm?

Of betalen mensen 
die er niets aan doen 

juist meer?

Mensen die duurzamer leven (aanpassingen huis, scheiden 
afval etc) hoeven minder gemeentelijke lasten te betalen.

De gemeente moet duurzame maatregelen verplichten aan de 
inwoners. Anders gebeurt er te weinig.

 Moet de gemeente 
verplichten, subsidieren, 
voorlichten of loslaten? 

En waarom?

we doen het met 
elkaar. En zo kunnen 
we ook oog hebben 

voor mensen die 
duurzame 

oplossingen kunnen 
betalen

Duurzame 
oplossingen 
kosten geldErgens met elkaar 

een punt op de 
horizon willen zien 
qua verduurzaming 

om er met elkaar 
voor te gaan

Zo ga je 
verdeeldheid 
stimuleren!!!

Bewuster worden 
dat het nodig is 

om te 
verduurzamen. 
(bewoners en 

gemeente samen)

Informeren 
met kennis 
en feiten

probleem 
moet 

concreter 
geschetst 
worden

Niet 
verplichten 

maar 
faciliteren

werken naar 
nieuwe 

maatschappelijke 
norm



Wonen

Eens Oneens

Duurzaam Duurzamer wonen en leven vinden we belangrijk voor de toekomst. 
Hoe ziet dat eruit in Heiloo? En wat is ervoor nodig?

Aanvullende vragen Aanvullende vragen

Gelden deze zaken voor alle 
huizen? Alleen voor 

nieuwbouw?

Wat is er nodig om dit te 
kunnen doen?

Trends

Eens Oneens

Hoe geven we 
dit vorm?

Of betalen mensen 
die er niets aan doen 

juist meer?

Mensen die duurzamer leven (aanpassingen huis, scheiden 
afval etc) hoeven minder gemeentelijke lasten te betalen.

De gemeente moet duurzame maatregelen verplichten aan de 
inwoners. Anders gebeurt er te weinig.

 Moet de gemeente 
verplichten, subsidieren, 
voorlichten of loslaten? 

En waarom?

Dit is ook 
een sociaal 
vraagstuk.

Kijken naar 
mogelijkheden 

om het voor 
iedereen mogelijk 

te maken

Je mag best 
beloond 

worden als je 
duurzame 

keuzes maakt Moet het wel 
voor 

iedereen 
mogelijk zijn!

Het gaat 
om geld en 
ideologie Stimuleren 

Biologische 
boeren -> locale 

producten -. 
duurzamer

Herenboertuinen

Vertrouw de 
mensen! (er 
is intrinsieke 

motivatie)

Duurt te 
lang als je 

het bij eigen 
initiatief laat

Moet nieuwe 
normaal worden! 

(hoe kan je dit 
doen zonder 

keiharde 
verplichting)

Faciliteren 
ipv 

verplichten

Gemeente 
kan helpen 

om inzichten 
te geven

promoten (nu 
al basisscholen 
meenemen tav 
visie voor over 

20 jaar)

nieuwe cultuur 
creeeren (dmv 

facilitatie)

Laadpalen 
voor 

electrische 
autos



Wonen

Eens Oneens

Duurzaam Duurzamer wonen en leven vinden we belangrijk voor de toekomst. 
Hoe ziet dat eruit in Heiloo? En wat is ervoor nodig?

Aanvullende vragen Aanvullende vragen

Gelden deze zaken voor alle 
huizen? Alleen voor 

nieuwbouw?

Wat is er nodig om dit te 
kunnen doen?

Trends

Eens Oneens

Hoe geven we 
dit vorm?

Of betalen mensen 
die er niets aan doen 

juist meer?

Mensen die duurzamer leven (aanpassingen huis, scheiden 
afval etc) hoeven minder gemeentelijke lasten te betalen.

De gemeente moet duurzame maatregelen verplichten aan de 
inwoners. Anders gebeurt er te weinig.

 Moet de gemeente 
verplichten, subsidieren, 
voorlichten of loslaten? 

En waarom?

je mag 
beloond 

worden voor 
goed gedrag! Het werkt! 

(ervaring nu 
met grijze 

containers)

Staat los 
van 

geld!

Je hoeft niet 
gesubsidieerd te 
worden om iets 
duurzaams te 

doen

je hebt al beloning 
door minder 

stookkosten dmv 
zonnepanelen)

Belangrijk: 
per situatie 
beoordelen

Niet 
iedereen 

kan 
investeren

Inzicht 
geven!!!

en 
bewustwording

beloning 
kan eerste 

stap/trigger 
zijn

hangt van 
situatie af

subsidie, 
voorlichten 

 en 
faciliteren

mensen 
motiveren door 
bewustwording

goede 
voorbeelden 
en met kleine 
maatregelen 

en situationeel



Meest 
belangrijk

woningen 
voor 

starters

nieuwe woonvormen voor 
oud en jong met 

gemeenschappelijke 
ruimten om te ontmoeten, 
gemeenschappelijke tuin, 
wasmachines te delen etc

Meer 
appartementen 

(voor jong en 
oud), maar binnen 

de huidige 
dorpsgrenzen

ontmoeting
splekken 

voor 
iedereen

behoud 
van de 
groene 
balans

Auto 
luw

Beleeftuin (a la 
Bryant Park NY), 

oud/jong/inclusief
: van pingpong tot 

bieb tot gratis 
koffie tot praatje

maak nieuwe 
pleinen met 
horeca en 

kleine app. (bij 
het Loo :-)

veel kleine en 
betaalbare huiz
en, duurzaam, 
in het huidige 

groen verweven

betaalbare 
woningen en  

duurzaamheid

beter gebruik van het 
clusters Willibrord terrein 

en rond het Loo om betere 
en gezelligere plek te 

maken als 
ontmoetingsplaats voor 

jong en oud

betaalbare 
kleine 

woningen voor 
oud en jong

combineren van 
activiteiten zowel 

binnenruimtes 
(bieb, vrije tijd,...) als 

ook in openbare 
buitenruimtes (tuin, 

spelen, workout)

sport 
essentieel 

voor sociaal en 
voorzieningen

grote wil tot 
samenwerking

het samengaan 
van ouderen 

met jongeren in 
de bewoning

vliegverkeer

multifunctionele 
ontmoetingsplekk
en koffie, werken, 

winkeltjes, 
moestuinieren

gemeentes 
delen elkaars 

omgevingsvisie, 
zodat er meer 

ideeen ontstaan

Concrete 
afspraken 
maken



MIRO+ZOOM 
= TOP

het uiteen 
in groeis 

erg 
prettigpen

goede 
discussies!!!!

strak

stellingen klopten 
soms niet helemaal, 
waardoor discussie 
niet altijd ging over 

het echte 
onderwerp....

1

top 
gefaciliteerd, 
liep als een 

trein

goede 
werkvorm!

sturing 
door 

facilitators 
was prettig

voor mij 
was half 8 

net te 
vroeg.

Goede 
begeleiding

goed dat ook 
medewerkers 

van de 
gemeente van 
de partij waren

stellingen hadden wat 
spannender gekund en 
het verleiden om naar 
de toekomst te kijken. 

we redeneren toch nog 
veel vanuit het 

bekende.

ik had graag nog meer 
door willen praten over 

sommige thema's, 
liever 3 wat langer dan 

ze allemaal te doen, 
daadoor miste ik soms 

wel wat diepgang

helft van sessies te 
abstracte/onduidelij

ke stellingen of 
vragen waardoor 
gesprek/output 

teveel 'hoog over' 
was

heb het idee dat 
jullie jullie de 
stellingen niet 

hadden geoefend 
op de situatie hie.r 

Daardoor wat 
gemiste kansen

lekker tempo, 
veel 

onderwerpen 
besproken in 

korte tijd

mooie werkvorm, leuk 
om het steeds met 

hetzelfde groepje te 
bespreken. Dan 

ontstaat er synergie. 
Goede begeleiding. Erg 

positief

goede 
begeleiding en 

miro werkt 
heel handig


