
 

 

VERSLAG BIJEENKOMST JONGERENRAAD - OMGEVINGSVISIE HEILOO 
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Facebook) en ondersteuner Ruud) 
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Illustratrice : Irene Mulder, zij maakte tijdens het gesprek een tekening met de 

belangrijkste uitkomsten van de discussie. 
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Hoe ziet jongerenraad Heiloo over 20 jaar? 

Op 14 maart 2022 was er een gesprek met de jongerenraad over de 

Omgevingsvisie Heiloo 2040. Centraal stond de vraag hoe jongeren 

kijken naar ‘hun’ Heiloo nu en over 20 jaar. Aan de hand van vier 

thema’s gaven ze daar een reactie op. De thema’s waren: wonen, 

mobiliteit, sport-uitgaan-veiligheid-vereenzaming en 

duurzaamheid-klimaat. Hieronder leest u de samenvatting van het 

gesprek.  

 

Wonen 

De jongeren willen het liefst in Heiloo wonen. De voordelen van Heiloo zijn: de rustige, dorpse sfeer, 

met veel voorzieningen. Groot genoeg om niet steeds bekenden tegen te komen. De sociale controle 

valt daardoor mee. Heiloo is ook centraal gelegen met de stad Alkmaar vlakbij en met de trein ben je 

ook zo in Amsterdam. Ook het groen in en om Heiloo en strand en duinen zijn een belangrijk 

pluspunt. 

Als woning om te starten is een Tiny-house prima. Dan geen gestapelde container-woningen, maar 

kleine vrijstaande woningen in een losse, groene setting. Een soort Blockhovepark maar dan met 

Tiny-houses. Het wijkje zou duurzaam/zelfvoorzienend moeten zijn. Geen koop-, maar 

huurwoningen waarbij het groen voor gezamenlijk gebruik is en ook gezamenlijk wordt 

onderhouden. Geen schuttingen en privé-tuintjes. Auto´s worden aan de rand van het wijkje en niet 

bij de huisjes geparkeerd.  

De huurwoninkjes moeten ook betaalbaar blijven en zijn geen middelen om individueel vermogen 

op te bouwen. Wanneer je je echt wilt settelen, dan heb je gespaard of je verdient dan voldoende en 



je verhuist naar een eengezinswoning. Het Tiny-house komt dan weer beschikbaar voor een nieuwe 

jongere bewoner.  

Wat het middelbaar onderwijs betreft. Het is goed dat het PCC de onderbouw in Heiloo heeft. Een 

middelbare school met onderbouw en bovenbouw is niet nodig. Het is juist wel lekker om naar de 

middelbare school in Alkmaar, Castricum of Bergen te gaan. Zo kom je ook in contact met jongeren 

van buiten Heiloo en het aanbod van scholen is ook veel groter. Het enige verbeterpunt is dat de 

onderbouw van het PCC alleen de eerste twee jaar beslaat. Drie jaar onderbouw is logischer. Nu kom 

je in het derde jaar in een bestaande groep en moet daarin je plek vinden. Vanaf het vierde jaar heb 

je geen echte klassen meer. 

 

Mobiliteit 

In Heiloo heb je eigenlijk geen auto nodig. Met de fiets kun je overal komen. De treinverbinding is 

belangrijk voor als je verder weg moet. Jammer dat de bus niet echt door het dorp rijdt en het 

station ook niet aandoet. Bij het station zijn wel veel parkeerplaatsen voor auto´s. Dat stimuleert het 

gebruik van de auto om naar het station te gaan. Een kiss-and-ride strook zou voldoende moeten 

zijn. Goede en voldoende parkeerplaatsen voor de fiets worden gemist. Die zouden het gebruik van 

de fiets ook stimuleren.  

Wat de trein betreft, zou de IC-trein weer vier keer per uur in Heiloo moeten stoppen. Een 

nachttrein wordt gemist. De laatste trein uit Amsterdam gaat om kwart over een en dat is te vroeg 

en de eerstvolgende pas om half zes. Er was een nachtbus maar die deed er erg lang over en de reis 

was met uitgaanspubliek geen pretje. 

Het Stationsplein en Looplein moeten echt autovrij worden. Zeker het Stationsplein met 

voetgangers, fietsers en auto´s is gevaarlijk. Door auto´s te weren kunnen deze pleinen gezelliger 

worden.  

 

Sport, uitgaan, veiligheid en vereenzaming 

De jongeren gaven aan dat er eigenlijk geen leuke uitgaansgelegenheid in Heiloo. “Je bent dan 

gedwongen om naar Castricum of Alkmaar te gaan. ‘s Nachts naar huis fietsen is dan (zeker wanneer 

je alleen bent) best eng. Vooral op het deel van de Kennemerstraatweg door het Heilooër Bos.  

Proeflokaal Hop aan de Kennemerstraatweg is tegenwoordig wel populair onder jongeren. Pluspunt: 

geen groot scherm met altijd maar voetbal en nabeschouwingen. Maar dat is slechts één bar. Er 

zouden op het Stationsplein of Looplein meer van dergelijke zaken moeten zijn. Het Looplein zou 

met terrassen sowieso een stuk gezelliger worden.” 

Hangjeugd wordt vaak negatief neergezet meldden de jongeren. “Hoe erg is het nu als jongeren op 

een bankje hangen om elkaar te ontmoeten? Gun jongeren een plek om gewoon even rond te 

hangen. Jongeren proberen echt wel rekening te houden met de omgeving. Als iemand hinder 

ondervindt, laat hem dan even met de jongeren in gesprek gaan, dan is het opgelost. Bel niet 

meteen de politie.  

Meer bankjes in Heiloo zouden sowieso welkom zijn en ook een plek om te skaten. Dat hoeft 

helemaal niet ingewikkeld te zijn. Een helling of een muurtje waarop je ook kunt zitten zou al 

voldoende zijn om te skaten. Misschien kunnen bankjes en skatevoorziening worden gecombineerd 

als onderdeel van een plein. Als ze goed ontworpen worden ziet het er altijd leuk uit.” 



Vereenzaming onder jongeren komt voor. “Niet duidelijk is hoe groot die groep is en hoe ernstig 

vereenzaming is. Af en toe is het ook wel lekker om op jezelf te zijn. En niet iedereen heeft behoefte 

aan een grote vriendengroep.  

School en sport zijn belangrijk om nieuwe vrienden te vinden. Voor nieuwelingen is het vaak wel 

lastig om bij sport in een team te komen. Vaak zijn het teams die al lang samen spelen. Als 

nieuweling kom je daar dan slecht tussen en als je dan ook niet meteen op het niveau van het team 

kunt meedoen, sta je er helemaal buiten. Wellicht is het een idee om een soort van instroomteams 

te maken waarin je kennis kunt maken met de club en ook kunt ontdekken bij welk team je het 

beste past.” 

 

Duurzaamheid en klimaat 

Klimaatverandering houdt jongeren bezig. Een paar quotes:  

“Het grootste gevaar is het korte termijn denken van veel volwassenen. Zij schuiven de problemen 

vooruit en de jongeren van nu moeten het dadelijk maar oplossen. Ook op gemeentelijk niveau is 

een lange termijn agenda met duidelijke meetbare doelen nodig. Een raadsperiode van vier jaar is te 

kort om veranderingen door te voeren.” 

“Hernieuwbare energie zoals windturbines en zonnepanelen is goed, maar er zijn wel heel veel 

windturbines en zonneweiden nodig om aan onze energievraag te kunnen voldoen. 

Horizonvervuiling en een enorm beslag op de open ruimte zijn negatieve effecten en vergeet ook 

niet de schade aan de natuur, zowel op land als op zee.” 

Kernenergie is voor jongeren een acceptabele vorm ter overbrugging naar echt duurzame energie 

zoals waterstof en kernfusie. Zonnepanelen kunnen het beste op bestaande daken van woningen en 

zeker van bedrijven worden geplaatst. Ook een geluidsscherm met daarop zonnepanelen is een 

prima oplossing die goed inpasbaar is in het landschap. 

De stijging van de zeespiegel baart de jongeren zorgen. Zeker in het lage deel van Nederland waarin 

Heiloo ligt. Zoet water moet beter worden vastgehouden. Enerzijds om in droge periodes te kunnen 

gebruiken en anderzijds om zout kwelwater terug te dringen. 

 

Laatste wensen/opmerkingen van de jongeren: 

 Heiloo moet groen blijven. 

 De Zuiderneg moet worden doorgezet aan de zuidwestzijde en zuidzijde waardoor er een 

groene parkrand rondom Heiloo ontstaat. Een rondje groen om Heiloo waar je kunt 

hardlopen, wandelen of fietsen. 

 Groene daken stimuleren waar zonnepanelen niet mogelijk zijn. 

 Betere verlichting op de fietspaden door het Heilooër Bos, iets innovatiefs zoals Daan 

Roosegaarde doet. Hij bedacht bijvoorbeeld de reflecterende strips op betonnen gebouwen 

van de sluizen op de Afsluitdijk. 

 Wandelroutes in het Heilooër Bos beter markeren. Alle paden lijken op elkaar en dan blijf je 

rondjes lopen. 

 

 



 

 

 


