




Gespreks- carroussel

Wonen

Sociaal Klimaat

Voorzieningen

Alle thema's komen aan bod
De facilitators wisselen
Iedere ronde duurt ongeveer 20 minuten
Na ronde 1 en ronde 3 een korte pauze
Navigeer zelf naar de juiste groep



Wonen



Samenvatting Wonen

starterswoning 
tot een 

bepaalde 
leeftijd en/of 

inkomen

ofwel overlaten 
aan de bewoners 

(in private 
corporaties) en 

sturende rol van 
gemeente

financiele hulp 
bieden en 

doorverkoopb
eperking

mixen van 
jong en oud 
is belangrijk 

voor de

seniorenwoningen 
vlakbij 

voorzieningen

gezamenlijke 
aankoop en 
vervolgens 
delen van 
woningen

scheefwonen 
tegengaan

aandacht voor 
behoud/ aantrek 
van jongeren (is 
nu al te zien in 

Heiloo)



Wonen

Wonen Het tekort aan sociale huurwoningen en geschikte woningen voor jongeren en ouderen worden vaak als probleem genoemd. Aan wat voor soort 
woningen is behoefte? Hoe behoud je deze woningen - bijvoorbeeld starterswoningen - ook voor deze doelgroep? En wat is ervoor nodig om te 
bereiken dat dit soort woningen er komen? 

Trends

Welke ideeën zijn er om te bereiken dat deze 
woningen er komen? Wat is hiervoor nodig?

Welke soort woningen is behoefte aan? En hoe behoud je deze 
woningen voor de specifieke doelgroepen?

sociale huur  en 
betaalbare 

koopwoninge 
voor sttarterss,

appartementem 
voor senioren

Tiny houses 
voor iedere 
levensfase 

aanpasbaar

Starterswoningen. 
Korting/hulp bij 
financiering met 

gekoppelde 
verkoop 

beperkingen

meer a.i. in de 
woningen 

waarneming 
emoties, 

behoeftes

Sociale 
woningen 

alleen voor 
duur 

noodzaak

Woningen 
die Heilooer 

karakter 
behouden

Groepsgericht 
wonen (kleine 

gemeenschappen 
in een stad)

eigen 
coöperaties 
van burgers 

ipv grote 
instellingen

veilig 
schoon 
en heel

niet als 
belegging 

maar om te 
wonen

Gemeente 
geen grond 
speculant 

laten spelen

energieneutraal; 
klimaatadaptief

Integreren, innoveren: 
Waarom een 2e 

sprothal naast een 
vervallen exemplaar: 

waarom niet twee 
nieuwe boven elkaar 

(de grond in)

voor iedere burger 
een maximaal 
aantal m2 aan 

woonoppervlak 
beschikbaar stellen

kunnen we dit lokaal 
wel oplossen? als we 

ook nog open ruimtes 
willen houden

locaties aanwijzen 
waar alleen de 

gewenste 
woningtypen 

mogen worden 
ghebouwd

geen regulerende 
instellingen maar 
burgers zelf laten 

ontwikkelen 
private 

corporaties

starterslening/ 
- subsidie

Verdiep 
spoortraject 
en bouw op 
vrijgekomen 

grond

slim 
(meervoudig?) 
gebruik van de 
ruimte (functies 

combineren)

Winkelcentra 
bebouwenBreng de 

auto 
ondergronds



Wonen

Wonen Het tekort aan sociale huurwoningen en geschikte woningen voor jongeren en ouderen worden vaak als probleem genoemd. Aan wat voor soort 
woningen is behoefte? Hoe behoud je deze woningen - bijvoorbeeld starterswoningen - ook voor deze doelgroep? En wat is ervoor nodig om te 
bereiken dat dit soort woningen er komen?

Trends

Welke ideeën zijn er om te bereiken dat deze 
woningen er komen? Wat is hiervoor nodig?

Welke soort woningen is behoefte aan? En hoe behoud je deze 
woningen voor de specifieke doelgroepen?

Starterswoningen voor je 
jeugd. te kopen tot een 
bepaalde leeftijd en niet 

onderverhuren dus 
handhaven. 

senionren woningen met 
zorg naar vraag. naast de 
loet bijvoorbeeld, dit ivm 

vergrijzing

meer sociale 
huurwoningen 
bouwen voor 

jongeren

?

Hoogbouw voor 
jongeren, liefst in 
het centrum ivm 
de rohring. Gaan 
dan doorstromen 

op hun 30- ste

sociale 
huurwoningen. te 

huren tot een 
maximaal 

inkomen. en 
handhaven.

Huisvesting voor seizoens- 
arbeiders bij het bedrijf. 

Geven ze ook geen overlast 
voor de buren. Woningen 

die we er nu voor 
gebruiken komen dan vrij

Woningen te 
koop aan 

bieden aan 
max 25 jaar en 
niet te groot.

inkomens- 
afhankelijk

behalve sociale 
huur ook 

middenhuur 
mogelijk maken

verkopen van 
de 

starterswoning 
mag alleen 
aan de wbv

Voorheen kon je de 
woning met korting 
kopen; bij verkoop 
moest je de winst 

delen met de 
kortinggever

Vraagstuk bij 
de 

woningbouw 
corporaties 
neerleggen?

Woningen van 
kleinere omvang 

zijn niet voor 
iedereen 

aantrekkelijk



Wonen

Wonen Het tekort aan sociale huurwoningen en geschikte woningen voor jongeren en ouderen worden vaak als probleem genoemd. Aan wat voor soort 
woningen is behoefte? Hoe behoud je deze woningen - bijvoorbeeld starterswoningen - ook voor deze doelgroep? En wat is ervoor nodig om te 
bereiken dat dit soort woningen er komen?

Trends

Welke ideeën zijn er om te bereiken dat deze 
woningen er komen? Wat is hiervoor nodig?

Welke soort woningen is behoefte aan? En hoe behoud je deze 
woningen voor de specifieke doelgroepen?

Meer Sociale 
woningbouww

Starterswoningen

Meer sociale 
huurwoningen in 

alle 
huurprijsklassen 

onder de 
huurtoeslaggrens.

Jongeren 
huisvesting

sociale huur woningen

verhuur 
via 

corporatie

woningen voor ouderen 
(met zorg)

Maatschappelijk 
gebonden 
eigendom

Woningen 
waarbij ruimte 

is voor 
ontmoeting.

Woningen voor 
ouderen (i.v.m. 

doorstroom)
Denk aan 

levensloopbestendig, 
maar ook  geschikte 

appartementen

Verhuur 
via 

SVNK.

duurzame woningen

Woningen dichtbij 
voorzieningen 

voor oudere 1-2 
pers 

huishoudens.

woningen in leegstand 
winkelpanden

Gemeente 
houdt toezicht 

en maakt 
afspraken met 
(markt)partijen.

woningen voor ouderen vlakbij 
winkels enz

bv rondom het loo waar veel 
leegstand is. de winkels rondom 
kunnen beter dan in het loo en 
daaromheen ouderen huizen 

maken en plekken elkaar kunnen 
ontmoeten

Scheefwonen 
tegengaan 
door meer 

woningen voor 
jongeren

Nieuwbouw voor Heilooers die 
werken in Heiloo of geboren.

Je moet iets met Heiloo hebben

en maar 1 appartement kopen 
ipv 4 en dan verhuren

Ruimte 
reserveren

Gemeente meer 
sturend laten 
optreden bij 

nieuwbouw. 30% 
sociale huur bij 

nieuwbouw 
projecten.

Kijken waar 
winkelpanden/
bedrijfspanden 

vervangen 
kunnen worden

Sturende 
rol 

gemeente

Zelfwoonplicht 
bij goedkopere 

woningen

Er is al een 
huisvestings- 

verordening met daarin 
doorstroming- 

voorrang. Maak daar 
meer gebruik van.

woningen 
bovenop 

winkels/bedri
jven bouwen

Scheefwonen 
tegengaan

gemeente 
meer 

sturend zijn

Verdichten 
in de 

bestaande 
voorraad.

keuze maken 
dat de Heilooer 
voorrang heeft 
en daarna de 

rest

Hoger 
bouwen, 

eventueel 
meer 

verdiepingen.

starterswoningen 
ook echt voor 

starters



Wonen

Wonen Het tekort aan sociale huurwoningen en geschikte woningen voor jongeren en ouderen worden vaak als probleem genoemd. Aan wat voor soort 
woningen is behoefte? Hoe behoud je deze woningen - bijvoorbeeld starterswoningen - ook voor deze doelgroep? En wat is ervoor nodig om te 
bereiken dat dit soort woningen er komen?

Trends

Welke ideeën zijn er om te bereiken dat deze 
woningen er komen? Wat is hiervoor nodig?

Welke soort woningen is behoefte aan? En hoe behoud je deze 
woningen voor de specifieke doelgroepen?

zowel woningen voor ouderen 
als jongeren, een goede 

doorstroming is noodzakelijk om 
dit te realiseren. daarnaast ook 
betaalbaar voor starters. Heiloo 
is al een zeer vergrijst dorp dus 
meer aandacht voor de jeugd 

zou goed zijn.

woningen voor 
jongeren en ouderen 

zoeken naar 
mogelijkheden om 

grote (koop) woningen 
op te splitsen

ouderenwo
ningenkang
aroewonin

gen

aangepaste 
woningen

zorg dat alles 
wat je neerzet, 

past bij het 
mooie beeld 
van heiloo

jongere
nhuisve

sting

ik denk dat juist 
mensen willen mixen in 

wijken, senioren met 
jongeren e.d. Zo houd 
je de omgeving gezond 

en levendig

sociale 
huur

duurzaam
hofjessoci
ale huur

tiny houses zijn een 
goed alternatief 

voor starters, maar 
ik vind wijken die 

alleen uit tiny 
houses bestaan, 

doorslaan
Duurzaam, 
divers qua 

grootte
Jeugd gaat weg; 
deze vergrijzing 
gaat versneld 

door hoge 
prijzen

mooi idee dat 
genoemd werd: 

woningen delen en 
dus subsidies 

opgeven voor extra 
opgang/balkon et 

cetera.

toch ook zorgen voor 
voldoende sociale 

woningbouw en het 
verleiden van ouderen met 

een zeer aantrekkelijk 
aanbod om door te 

stromen. duurzaam klein 
en tijdelijk wonen.

Stimuleren van 
gezamenlijke 
aankoop van 

woningen en daarna 
opdelen in kleinere 

appartementen

Herbestemming/ 
hergebruik  van gebouwen 

of vervanging. En ook 
ruimte geven om te 

kunnen experimenteren 
met anders bouwen 

(bijvoorbeeld tiny houses)

Evenwicht vinden 
in meer bouwen 

en ook groen 
blijven. Dus niet 

meer doen in het 
buitengebied

Delen van 
tuinen is 

ook 
mogelijk

Focus op de 
jeugd is 

essentieel; is 
de toekomst



Sociaal



Samenvatting Sociaal

wees trots op alle 
faciliteiten en 

voorzieningen die 
Heiloo heeft. Dat 

maakt Heiloo 
uniek

Burgerparticipatie: 
geef bewoners meer 

zeggenschap, 
eigenaarschap en 
verantwoordelijk- 
heid. Dat vergroot 
de betrokkenheid

bloeiend 
verenigingsleven: 

laagdrempelig 
toegankelijk voor 

iedereen; koester je 
vrijwilligers; 

gevarieerd aanbod

Gemeente: stimuleer een 
veilige omgeving/vangnet 
om van een uitkering naar 
betaald werk te gaan. Nu 
wordt de stap vaak niet 
gemaakt omdat dan de 

uitkering vervalt.

differentiatie 
in de wijken 
en buurten

zorg voor ontmoetings
mogelijheden in 

wooncomplexen: door 
functies te voegen, 

differentiatie in wonen, 
enz.

burger 
participatie is een 

een belangrijk 
punt: zet ons in je 

kracht

belang van een 
vangnet om van 
uitkering naar 

werk te worden 
begeleid



Hoe kunnen we ontmoetingen binnen 
Heiloo stimuleren? Wat is daarvoor 

in de omgeving nodig?

Trends

Hoe voorkomen we eenzaamheid
onder jongeren en ouderen?

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

Het dorpse karakter, elkaar helpen en onderling warm contact wordt in Heiloo door inwoners hoog 
gewaardeerd. Hoe ziet Heiloo eruit als we dat in 2040 nog steeds vast willen houden?

Sociaal

zie enquete: 39 % is het 
oneens tot zeer oneens 

over dat de voorzieningen 
voor iedereen toegankelijk 

zijn, 38% vindt het wel 
toegankelijk. Dit moet 

opgelost!

activiteiten die 
voor iedereen 
toegankelijk 

zijn

bezit- 
delen

Inclusief! dat 
wordt nog wel 
een uitdaging 

voor deze 
homogene 

gemeenschap!

locaal 
produceren 
met elkaar, 

moestuinen o

iedereen is 
geluijk- basisi 

inkomen 
waardoor je 

vrijwiklligers werk 
kan doen bv

Diversiteit in 
woningen en 
woonvormen 
jong en oud 
door elkaar

delen 
tuinen/huiz
en/zonnep

anelen

gemeenschappelijke 
ruimtes om samen 

te eten of te sporten 
of tyou tube te 

kijken of te maken 
voor en met het 

dorp

subsidie: zodat 
het voor 
iedereen 

toegankelijk 
worden.

verdieping 
nodig: hoe 

zien inwoners 
dit: wat is er er 

nodig.

oud, blank 
rijk, niet 
divers

gaat ook om 
statushouders

ggz- 
clienten

verborgen 
armoede?

brede 
welvaart

er is een divers 
voorzieningen
nivo: behoudt 

dat. Mag je 
trots op zijn.

meer 
samenwerking: 

jong/oud/verschillen
de 

doelgroepen/kruisb
esteiving. Software / 

visie

trefpunt is niet 
alleen voor 
ouderen en 

dat beeld is er 
nu wel.



Hoe kunnen we ontmoetingen binnen 
Heiloo stimuleren? Wat is daarvoor 

in de omgeving nodig?

Trends

Hoe voorkomen we eenzaamheid
onder jongeren en ouderen?

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

Het dorpse karakter, elkaar helpen en onderling warm contact wordt in Heiloo door inwoners hoog 
gewaardeerd. Hoe ziet Heiloo eruit als we dat in 2040 nog steeds vast willen houden?

Sociaal

Een actief 
verenigingsleven: 
voldoende animo 
om de vereniging 

draaiend te 
houden

acceptatie 
psychisch 
kwetsbare 

burgers in de 
wijkk

voor iedereen 
zonder drempels 

voldoende en 
betrouwbaar 
drinkwater en 

toegang tot 
natuurgebieden

participatie,  
bouwen voor 
jongeren en 

senioren
mobiliteit"fietsen en 
voetgangers worden 
steeds belangrijjker

er wordt niet meer 
gesproken over 
clienten maar 

gewoon burgers die 
hulp nodig hebben 

(geen 
stigmatisering)

Een actieve, 
betrokken 

gemeente, die actief 
beleid voert op de 
bij haar geboden 
sportfaciliteiten

iedere burger 
recht op een 

eigen thuis (soms 
met iets meer 
begeleiding)

Een goede 
samenwerking 

tussen overheid 
en inwoners (ik 
haat het woord 

burger ;-))

Ruimte voor 
definieren van 

een visie, 
zonder dat dat 

verplicht is

participatie: burgers 
weten goede 

oplossingen voor 
problemen. Daar 
kan de gemeente 

veel meer uithalen.

goed 
evalueren wat 

wel/niet 
gerealiseerd is 
+ hoe verder.

Zoals deze exercitie: 
uiteindelijk beslist de raad. 
Waarom niet alle input op 

een lijst die door 
verkiezingen kan worden 
geprioriteerd,. Dan kan 

aansluitend op deze prio 
verantwoording van 

bestuur worden afgelegd

Als er goed 
rentmeesterschap wordt 

uitgevoerd met 
gemeenschapsgelden. NIet 
alleen uitgeven, maar door 

het leggen van 
kruisbestanden 

combineren en efficienter 
inzetten.

goede fiets en 
wandelpaden 
naar en in de 

ntauurgebieden

Participatie 
onderdeel van 

beleid maken: niet 
kiezen op partijen, 

maar op items

diversiteit 
aan 

mensen.

diversiteit in 
woningaanbod 

(anders 
trekken 

groepen weg).

geef bewoners ruimte 
om zelf beleid te 

maken en stel dat vast  
(voorkeur uitspreken)+ 
voer uit. Actiever mee 

laten doen!

hoe betrek je 
groepen die 
iets minder 

snel van zich 
laten horen.

bloeiend 
verenigingsleven,
ontmoetingruimte 

buiten.
oog voor elkaar, 

maar hoe doen we 
dat?

groepsgericht 
wonen 

realiseren (tiny 
houses als 

kleine dorpjes)

Integreren van 
voorzieningen: waarom 

een muziekschool, als deze 
grotendeels leeg staat en 

ook als buurthuis, 
biljartvereniging, 

kantklosclubhiuis kunt 
gebruiken?

betrekken bij 
verenigingsleven, 

activiteiten

Verenigingsleven 
activeren en stimuleren 

door het aanbod te 
laten bepalen door de 

burgers en gratis 
toegankelijk te maken

bij elkaar brengen 
in woonvormen

Vraag gestuurd 
faciliteren: wat wil jij 
van gemeenschap 
en wat krijgt die er 

voor terug? Wie kan, 
mag er meedoen?

groepen zelf 
samen te stellen 
door bewoners: 

waar zij zich 
prettig bij voelen.

meer vrije 
tijd 26 
uurige 

werkweek



Hoe kunnen we ontmoetingen binnen 
Heiloo stimuleren? Wat is daarvoor 

in de omgeving nodig?

Trends

Hoe voorkomen we eenzaamheid
onder jongeren en ouderen?

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

Het dorpse karakter, elkaar helpen en onderling warm contact wordt in Heiloo door inwoners hoog 
gewaardeerd. Hoe ziet Heiloo eruit als we dat in 2040 nog steeds vast willen houden?

Sociaal

Een bloeiend 
verenigingsleven: 
bereikbaar voor 

iedereen. (bijv. hoe 
kunnen mensen met 

een uitkering ook 
naar het theater?)

Ontmoetingsplekke
n open houden.

horeca
ouderen activiteiten

Kerken
sporthal, biljart

Een leven 
lang leren 
faciliteren

faciliteren door de 
gemeente: 

stimuleren/veilige 
omgeving om uit een 

uitkering te komen (mogen 
mislukken, zonder gelijk je 

uitkering kwijt te raken). 
(vangnet behouden)

anders is 
niet 

verkeerd!

Anders 
zijnis 
oké

iedereen 
voor vol 
aanzien.

angst wegnemen 
dat uitkering in 

gevaar komt 
wanneer je 

betaalt werk 
aanneemt

breder inzetten van 
"sociale werkplaats 

mensen" 
(subsidiëring: niet 
volledig inzetbaar, 

wel volledig moeten 
betalen)

toegankelijkheid 
openbare 

gebouwen voor 
mensen met 
een handicap

elkaar helpen: 
vereningen die 
elkaar helpen/ 

versterken

vrijwilligers: als 
organisatie 
energie in 

steken! Vroeg 
pensionado's.

faciliteiten 
behouden

trefpunt behouden
sporthal/biljart
horeca voor de 

jeugd
sportclubs

voorbereiden 
op ouder 
worden.  
cursus 

pensioen

jongerenpunt

investeren in 
je netwerk als 
het nog goed 

gaat.

jongerenwerk, 
faciliteiten 

zoals buklbuk

plekken voor 
jongeren: daar 
ontmoeten en 

dan vragen waar 
behoefte aan is.



Hoe kunnen we ontmoetingen binnen 
Heiloo stimuleren? Wat is daarvoor 

in de omgeving nodig?

Trends

Hoe voorkomen we eenzaamheid
onder jongeren en ouderen?

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

Het dorpse karakter, elkaar helpen en onderling warm contact wordt in Heiloo door inwoners hoog 
gewaardeerd. Hoe ziet Heiloo eruit als we dat in 2040 nog steeds vast willen houden?

Sociaal

Als elke 
wijk/buurt een 
afspiegeling is 

van de 
maatschappij.

Een goed 
voorzieningenniveau in 
stand houden. Hiermee 
biedt je veel ruimte aan 
de inwoners om mee te 

doen in de 
maatschappij

faciliteiten 
voor jong 

en oud 
behouden

Voor iedereen 
een plek, een 

(t)huis om in te 
wonen.

voorzieningen 
voor invaliden

Een 
gemeente 
die helpt 

waar nodig.

Zorg goed 
voor de 
ouderen

meer 
samen dan 

alleen 
stimuleren

Geen 
leefbaarheids- 

problemen.

the spot

voor de 
jeugd

Eenzaamheid 
bestrijden. 

Probeer 
mensen te 
betrekken

trefpunt 
behouden en 

misschien meer 
initiatieven voor 

ouderen

differentiatie 
in de wijken

Laagdrempelige 
voorzieningen 

die ruimte 
bieden om mee 

te doen

meer dingen 
organiseren 

in de wijk

Ruimte 
voor 

ontmoeting 
creëren.

Samen wonen, 
de jongeren 
helpen de 

ouderen waar 
nodig.

mensen 
bewust maken 

over dat 
mensen 

eenzaam zijn

'oog voor elkaar' 
stimuleren door 

dingen niet te 
groot te maken

Nieuwe 
woonvormen 

ontwikkelen voor 
ouderen, 

bijvoorbeeld 
'Knarrenhof'

bijv. in nieuwe 
woongebouwen 
ruimte creëren / 

diversiteit in 
bewoners. borrel, 

bbq, 
buurthuis.

activiteiten vanuit 
de horeca: 

bokkentocht, 
wijnroute, the 

takewalk Heiloo, 
kermis

Veiligheid.

plekken in de 
wijk waar 
mensen 
kunnen 

samenkomen

heel heiloo 
stimuleren om 

iets te doen 
met nationale 
ouderendag

dag voor de 
jongeren maken.

teamsporten 
stimuleren



Voorzieningen



Samenvatting Voorzieningen

unieke aan 
Heiloo is alle 

voorzieningen 
en diversiteit

jongeren 
en ouderen 

bij elkaar 
brengen

focus op de 
functie van de 
voorzieningen 

niet op de 
gebouwen

op veel plekken 
gebeurt hetzelfde 
, voeg dat samen, 

doelgoepen bij 
elkaar 

(multifunctioneel)

voorzieningen 
hoeven niet allemaal 
gratis te zijn. Je kunt 
publieke en private 

voorzieningen 
combineren

bijvoorbeeld 
sportschool of 
kinderdagverbl

ijf op 
voetbalveld

samenwerken 
staat centraal 
en wordt ook 
écht gewenst

niet alleen 
samenwerken aan 
de voorkant maar 

ook aan de 
achterkant zoals 

administratie inkoop 
etc

vrije gekomen 
panden kunnen dan 
andere bestemming 
krijgen bijvoorbeeld 

voor woningen

er moet ingezet worden om 
jongeren te behouden niet alleen 

om Heiloo levendig te houden 
die als vrijwilliger ingezet kunnen 

worden om de voorzieningen 
mogelijk te maken zie gemeente 
Bergen die  bel;eid op behoud en 

aantrekken jongeren heeft 
gericht



sport
verenigingen

zwembad

sporthal
theater De 

Beun
cultuurkoepel

muziek - en 
dansschool

bibliotheek

vrijetijd
verenigingen

jongeren- en 
ouderenwerk

winkels
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?

Verwachten jullie in de toekomst 
een andere 'ruimteclaim'? Hebben 
jullie meer of minder ruimte nodig?

Voorzieningen

Aanvullende vragen

Heiloo heeft veel voorzieningen. Hoge kosten en een kleine groep gebruikers maakt het lastig om alles in 
stand te houden. Wat is belangrijk om te behouden? 

Welke kansen zien jullie voor 
samenwerkingen?

middelbaar 
onderwijs

Witte Kerk

vanuit horeca (Bram) 
niet relevant, gebouw 
staat er en blijft. Er is 

genoeg horeca, 
terrassen behouden 

zoals nu in corona tijd 
extra gekregen

meer sociale 
huurwoningen nodig, nu 
wordt er gemiddeld veel 

m2 per inwoner gebouwd 
maar vraag is of dat nodig 

is in deeleconomie 
(ontspullen), is er zoveel 

parkeerplek nodig?

voor culturele voorzieningen 
is in de toekomst meer 

ruimte nodig (zowel 
bezoeken als uitoefenen)

op cultureel 
gebied veel 

mogelijkheden 
om samen te 

werken (muziek, 
cultuur, theater)

idem 
voor 
sport

horeca 
werkt al 

veel samen

Stationscentrum net een BIZ 
vereniging opgestart.

 Samenwerken met alle 
ondernemers in het centrum.

We willen ook zoveel mogelijk 
samenwerken met ondernemers 

uit Heiloo.
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stand te houden. Wat is belangrijk om te behouden? 

Welke kansen zien jullie voor 
samenwerkingen?

middelbaar 
onderwijs

Witte Kerk

voorzieningen kunnen heel goed 
gecombineerd worden. Los 

hebben ze geen bestaansrecht, 
samen wel. Het gaat om de 

functie niet om het gebouw. Het 
gaat om ontmoeten, alle 
verenigingen delen het 
ontmoeten (inclusieve 

samenleving)

gemeenschapsgebouw 
aar sporters, 

muzikanten elkaar 
ontmoeten weg van de 

hokjes, zorg dat ze 
elkaar ontmoeten, 

inclusive samenleving)

voorbeeld 
briant park 

in NY -
Het gaat om hoe je 
met de beschikbare 

ruimte omgaat. 
Maak ruimte flexibel 

waar het kan

wat voor ruimte heb je en 
wat ga je mee doen? BHoe 
ga je met je ruimte om en 
welke faciliteiten biedt je 
erom heen. Streven naar 

flexibiliteit, haal lijnen weg 
van een voetrbalveld en je 

hebt een andere 
mogelijkheden

gedreven zijn  
vanuit visie niet 

vanuit noodzaak. 
Wat kan en niet 
wat was, welke 

behoeftes zijn er,

kantine kan 
commercieel 

gemaakt worden, 
kleedkamers ook

verduurzamen  
per 

vereniging/gebo
uw is niet meer 

van deze tijd

ggz zal afnemen, minder 
onder dwang maar meer 
met respijthuizen (even 

tijdelijk rustige omgeving), 
we krijgen meer ruimte 
voor andere faciliteiten

Combineer 
faciliteiten, 

ook als die niet 
direct voor de 

hand liggen

Ruimte claim 
zal onder druk 
komen door 
schaarste. 

Denk verticaal

openbare ruimte, 
ruimte in het 
groen, meer 

leefruimte  in het 
groen en 

openbare ruimte
Legio, als je 
een podium 
biedt om te 

brainstormen
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circulaire 
landbouw heeft 

meer ruimte 
nodig, minder 
intensief meer 
ruimte nodig

als je als bedrijf 
wilt voorbestaan 

heb je meer 
grond nodig 

(bollenkweker)

zonneweide 
versus 

akkerbouw

vergrijzing zorgt 
er voor dat we 

andere woningen 
en voorzieningen 

nodig hebben

zwembad nodig 
voor kids, diploma 

is van groot 
belang ivm 

verdrinkingsgevaa
r

inspanningen 
nodig om 
geestelijke 

gezondsheidszorg 
hoog te houden

voedselomgeving 
verbeteren (bijv 

geen 
snackwinkels rond 

scholen)

nu prettig 
wonen wel lastig 
om alle functies 

te blijven 
behouden

buitengebied, natuur 
inclusief maakt het 

alleen maar beter maar 
angst voor meer 

huizen, snapt dat daar 
wel behoefte  aan is

bos wordt voor veel 
activiteiten gebruikt, 

zijn meer 
mogelijkheden om 

het beter te 
benutten.

wandeling door 
het bos is goed 

voor de 
geestelijke 

gezondsheidszorg

niet aan de 
vraag 

toegekomen
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Heiloo heeft veel voorzieningen. Hoge kosten en een kleine groep gebruikers maakt het lastig om alles in 
stand te houden. Wat is belangrijk om te behouden? 

Welke kansen zien jullie voor 
samenwerkingen?

middelbaar 
onderwijs

Witte Kerk

veel meer 
samenwerken/sa
menkruipen van 
organisaties/vere

nigingen

Teun, behoud van het 
huidige 

voorzieningenniveau is 
cruciaal, daar waar 

mogelijk combineren 
tussen verschillende 

voorzieningen zowel qua 
inhoud als ook tussen 

publiek en privaat

gezamenlijk 
aanbod

Er kan door meer 
samenwerking en 
multifunctioneel 

gebruik minder of 
efficiënter

 ruimte gebruikt 
worden.

zelfde ruimte daar 
wij bij mensen thuis 
komen, wijkgebouw 

gedeeld met 
berschillende 
organisaties

ruimte beter 
benutten/meer 

samenwerken/huisvesten/v
erduurzamen samen doen. 
Dan heb je minder ruimte 
nodig met meer optimale 

benutting

preventie 
gebouwen

door herstelfonds 
zijn al nieuwe 
vormen van 

samenwerking 
aangejaagd: dat 

koestern/uitbouwen
/consolideren

Samenwerking 
tussen sport, 

onderwijs, 
bibliotheek, 

cultuur, welzijn

Teun, Elkaar 
versterken is 

heel belangrijk. 
geen heilige 

huisjes

welzijn- zorg en 
sport samen 

of zorg of 
school

gebruik van 
winkelpanden voor 
andere doeleinden

als horeca maar ook 
cultuur en welzijn

taken verdelen in 
expertisegebiede
n: wie doet wat. 

En dus ook 
ruimtes delen

samenwerking 
tussen horeca 
en bibliotheek, 

cultuur en 
welzijn



Klimaat



Samenvatting Klimaat

Biodiversiteit: 
Bioborders 

bij het baafje

Zonnepanelen 
op het dak -> 

houd 
landbouw 

groen

Kernenergie

Hittestressplan 
is genoemd: 

tegels eruit en 
groen erin

Waterberging

Innovatie: 
betrek 

universitaire 
kennis

Hergebruik/ 
delen 

middelen -> 
repairroom, 
burenhulp

Vervoer: ov 
beter, meer 

fietsen 

vliegveld in zee 
of maak 
vliegen 

duurder dan 
de trein

we doen het 
samen: integreren 

(niet in kaders 
denken van 

inwoners/regiona
al/gemeenten)

Educatie en 
bewustwording 
bij jong en oud

niet gekaderd 
denken, 

kijken naar 
het geheel

breder 
perspectief



Inwoners, instanties en 
agrarische ondernemers

Gemeente

Provincie en Rijk

Wat zou jullie rol hierbij kunnen zijn?

Klimaat

Wat is er nodig om in 2040 fijn te kunnen leven in Heiloo?

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?

Wie is aan zet en wanneer?

groen 
behouden

educatie over 
groene eigen 

omgeving 
(vogeltellingen 

e.d.)

klimaat 
neutraal

Groen

Duurzaam 
inzetten 

van auto's 
en groen

biodiversiteit

vliegtuighinder 
minimaliseren

geen 
gemotiseerd 
vervoer meer 

in het dorp

waterbarrieres? 
denk aan 

tuunwaolen (like 
Texel)

hergebruik van 
hulpmiddelen

deelauto'be
wwustword

ing bij 
teams

bewustzijn

fijnstof 
minimaliser

enfiets 
stimuleren

goede 
ov

aangepaste 
werktijden op 

opwarming 
gericht

groene 
daken

natuurgras 
ipv kunstgras 

om te 
sporten

hergebruik 
prikbord

met welzijn o.i.d. 
repairrooms 

instellen
Muziek- en 
Dansschool 

Heiloo
Teun; energie 

neutrale 
accommodaties

Trudy
 hergebruik van 

hulpmiddeln

Teun; zorgen 
voor 

activiteiten 
voor lokale  
ontmoeting

groot dak: 
zonnecellen of 
groen dak voor 

waterafvoer
MDH

green 
key

MDH

bioborders 
bij het 
Baafje

opzetten 
burenhulp

burenhulp



Inwoners, instanties en 
agrarische ondernemers

Gemeente

Provincie en Rijk

Wat zou jullie rol hierbij kunnen zijn?

Klimaat

Wat is er nodig om in 2040 fijn te kunnen leven in Heiloo?

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?

Wie is aan zet en wanneer?

combinatie 
fiets- trein

ruimte voor water 
(waterberging)

Volledige 
circulaire 
economie

groene omgeving - 
rechtstreeks voor de 
inwoner, maar ook 
ter voorkoming van 

opwarming 
drinkwater in de 

leidingen

individueel 
bezit 

minimaliseren

afstemming in 
werkzaamheden 

volgend uit 
warmtetransitie 

en 
energietransitie

De neiging onderdrukken 
dat wij alles lokaal kunnen 
aanpakken. Als iets beter, 

efficienter en effectiever op 
regionale, landeluhjke 

schaal kan: niet zelf doen

openbare ruimte is 
gedeelde ruimte 

voor  zowel 
gemotoriseerd 

verkeer als fietser 
en voetgangersd

delen van 
bezittingen

Subsidies 
centraliseren, 
niet hier iets, 

daar iets

fiets gebruik 
stimuleren,
openbare 

ruimte daar op 
aanpassen.

Integreren, 
integreren, milieu 

armoede vs 
aankoop subsidie 

witgoed. 
Versnippering 

tegengaan

auto delen

samenwerking 
in de regio tav 
klimaatadaptie 

en mitigatie

kerncentrale 
in de regio 

bouwen

regie in de 
ondergrond

Innovatie, 
innovatie

klimaat realiseren 
om 

wetenschappers/inn
ovatie in de regio te 

betrekken. 
Universiteiten (niet 

het gebouw)

Wij hebben 
elkaar 
nodig
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Klimaat
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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?

Wie is aan zet en wanneer?

geen wind of 
zonne energie 
op land. kern 

energie!

buitengebied 
open houden

vliegveld in zee, 
geen vliegverkeer 
boven bewoond 
gebied. schiphol 
zonneweide en 

loofbossen

Regenbestendig 
straatwerk 9met 
infiltratiekratjes 
etc in centrum 

Heiloo

zonneenergie op 
daken en 

parkeerplaatsen 
en groene daken

een vitaal 
agrarische gebied. 

met duurzame 
innovatieve 

agrariers

Verplicht 60 
% van je tuin 
is groen. de 

tegeltaks

Maak vliegen 
verschrikkelijk 

duur en 
treinreizen relatief 

geodkoper
duurzame 
natuurincl. 
landbouw

zon op daken 
optimaliseren. 
geen zon op 

land!!!

Agrarische sector 
faciliteren. houdt 
gebieden open en 
geef agrarier de 
ruimte bedrijf te 

ontwikkelen.

beprijzing 
vliegreizen

verleid 
inwoners tot 
een mooie 
groene tuin

Agrariers zijn de 
dragers/beheerders 

van het  buitengebied. 
ook de natuurgebieden 
worden door agrariers 

onderhouden!!

waterberging

waterberging 
niet ten koste 
van agrarische 

gebieden!



Inwoners, instanties en 
agrarische ondernemers

Gemeente

Provincie en Rijk

Wat zou jullie rol hierbij kunnen zijn?

Klimaat

Wat is er nodig om in 2040 fijn te kunnen leven in Heiloo?

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?

Wie is aan zet en wanneer?

Het groene 
karakter 

behouden.

Goede 
bereikbaarheidMeer groen

Voldoende 
groen

Zonnepanelen  collectief 
inkopen (ook voor 

bedrijven)

Geen 
geluidshinder.

Mogelijkheden 
ander 

transport dan 
de auto 

vergroten

Stimuleren meer de fiets 
en openbaar vervoer te 

pakken dan de auto

Hittestress 
tegengaan.

Intercity station huidige 
diensten behouden

Wat te doen 
met het 

regenwater?

groene klimaatplein en de 
mogelijkheden om groene 

winkelstraten in het 
stationscentrum

Tegel eruit 
boom erin.

Parkeren 
onder de 

grond creert 
meer ruimte 
voor groen

Kennemer Wonen is 
een partij waarmee de 

gemeente 
prestatieafspraken 

maakt, samen met haar 
huurdersorganisaties. 

Nancy

Voor het bedrijf zonnepanelen

als stationscentrum kijken naar 
een groene klimaatplein en de 

mogelijkheden voor groene 
winkelstraten

Bram Bruin

Pieter:
Oog hebben 

voor 
verduurzaming 

gebouw



Meest 
belangrijk

De gemeente Heiloo 
moet de geselecteerde 

initiatieven uit de 
omgevingsvisie 

zichtbaar uitwerken, 
zodat betrokkenheid 

werkt

behoud van het 
huidige hoge 

voorzieningenni
veau in de 
gemeente

volwaardige agrarische 
sector, zijn de beheerders 

van het buitengebeid. 
Buitengebied is tekort aan 
bod gekomen vanavond. 
LTO wil graag in gesprek 
om een duidelijke visie te 

ontwikkelen.

Denk niet vanuit de huidige 
situatie, maar kijk vooral 
goed naar Heiloo in 2040 
vanuit de verschillende 

ontwikkelingen. Met name 
bij inrichting van de ruimte 

én woningbouw vind ik 
klimaatadaptatie en - 

mitigatie van groot belang

samenwerking 
tussen 

organisaties en 
gebruik van 

gebouwen en 
ruimten

een woning 
voor 

iedereen: en 
elk budget

voorzieningen 
voor iedereen 
toegankelijk/d

elen

Zorg voor 
voldoende 

voorzieningen 
voor jong en 

oud

heilige huisjes 
omver waardoor 
samenwerking 
over alle muren 

heen

Inclusieve 
samenleving

Differentiatie in de 
wijken. Voor 

iedereen een thuis 
(ook sociale huur).

integrale 
visie en 

evalueren 
van plannen

samenwerken 
tussen 

organisaties en 
behouden van het 

dorpse karakter

Challenge: laat de gemeente bij het 
opstellen van de omgevingsvisie smart 

doelstellngen formuleren voor korte 
termijn, met als belangrijkste doelstelling 

dat bij voortduring de omgevingsvisie 
getoetst wordt op voortgang en het 
beeld tot 2040 als een soort backlog 

gebruikt wordt waarmee de gemeente de 
begroting deels verantwoord. Maw: maak 
van de omgevingsvisie geen lijvig archief 
stuk, maar een bidbook met een echte 

inspanningsverplichting!!



Strakke setting, 
goed dat de 

gemeente dit 
uitbesteed heeft 

aan profs

goede 
procesbegelei
ding en mooi 
voorbereid in 

miro

strakke 
planning, goed 

sfeer 
complimenten!

sommige 
vragen 
waren 

suggestief

Jammer dat het 
gevoel beklijft dat 
dit slechts input 
is, waar de raad 
strals alles mag 

inkleuren.

Dank voor de 
geode begeleide 

Miro sessie. 
eindelijk snap ik 

het op tijd

Mooi gebruik 
van Miro en 

Zoom, strakke 
planning.

bedankt 
voor de 
goede 

begeleiiding,

mooi om met verschillende partijen en 
dus 'brillen' te spreken, maar het lag wel 

erg ver uit elkaar. Ik vraag me af of je 
daarmee echt de scherpte krijgt. Ik had 

bv liever langer doorgepraat over 
klimaat, bij sociaal/voorzieningen had ik 

weinig in te brengen. Daarbij was de 
groep ook erg klein, makkelijk praten, 

maar wel heel verschillende partijen (en 
wellicht wat willekeurig bij elkaar gezet)

Goede 
begeleiding

goed en strak 
georganiseerd. Al 
het leeswerk en 
voorwerk waren 

zeer nuttig!

Vraagstellingen waren 
soms wel sturend en 
sommige belangrijke 

onderwerpen  ontbraken 
ten onrechte. Denk aan 

verkeer en economie. Het 
waren m.n. softe 

onderwerpen die werden 
aangeroerd.

goede begeleiding 
en miro was top!

had wel nog meer 
mensen verwacht 
uit verschillende 

sectoren.

ik  heb belangerijk 
onderwerp als 

mobiliteit, verkeer 
en  de 

infrastructuur 
gemist.

Jammer dat er maar 
drie stakeholders in 

onze groep 
aanwezig waren. En 
dat twee luisteraars 

niet mee konden. 
discussiëren.

inwonerenquetes e.d. 
leveren ook veel informatie 
op voor de instellingen om 
rekening mee te houden in 
eigen visies. Fijn als de visie 
gebundeld wordt en doelen 

gemeenschappelijk!

jammer dat de 
groep wat klein was 

, had graag meer 
willen discussieren 
met verschillende 

mensen
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