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Samenvatting 
 

Hoogwoud 

Spelen/recreatie 

Veel reacties over (natuur)speeltuin(en) voor verschillende leeftijden, outdoor dagrecreatie, 

gezond groen en een aantrekkelijke wandelinfrastructuur. Een veilige en open plek voor jong 

en oud om (actief) te ontspannen. Bankjes, speel- en sporttoestellen (voor jong en oud), 

speelveld. Wandelen en fietsen gescheiden houden i.v.m. veiligheid.  

 

Groen/park 

Huidige hoeveelheid groen in elk geval niet verminderen. Geen hondenuitlaatveld hier. 

Behoefte aan bloemen/bloeiers. Bankjes bedoeld voor ouders/ouderen en niet voor 

(hang)jeugd. 

 

Woningen 

Merendeel voor duurzame en toekomstbestendige laagbouw (max 3 hoog) koophuizen in het 

betaalbare segment (2 ton) voor starters en jongeren. Ook mogelijkheid bieden voor enkele 

doorstromers die een stap willen maken naar een iets grotere woning in Hoogwoud. 

Toekomstbestendige seniorenwoningen (knarrenhof koop/huur) om de mix gezond te houden 

en vrijkomende woningen beschikbaar te maken voor volgende generaties. 

Parkeergelegenheid is belangrijk i.v.m. gebrekkige OV-verbindingen. Er is ook een categorie 

mensen tegen woningbouw. Geen hoogbouw. Opvallende losse opmerking: riool is overbelast 

dus nieuwe woningen aansluiten op nieuwe riolering. 

 

Voorzieningen 

Er is nauwelijks behoefte aan extra voorzieningen omdat deze in de buurt al voldoende 

aanwezig zijn. Parkeergelegenheid (i.v.m. IKC en het feit dat veel huishoudens 2 auto’s 

hebben) is en blijft belangrijk dus wellicht een aantal extra parkeerplekken. Qua extra 

voorzieningen hooguit een drogist/apotheek. 

 

Overig 

Aantal specifieke opmerkingen maar geen rode draad. 

  



 

 

Opmeer 

Spelen/recreatie 

Sport- en (natuur)speelgelegenheid voor alle leeftijden en het groene karakter (bomen) 

behouden. Huidige aanbod van spelen en recreatie is voldoende in de wetenschap dat elders 

in de buurt ook aanbod is. Moet niet minder worden in geval van nieuwe ontwikkelingen. 

Groene zones in de buurt met elkaar verbinden zodat recreatieve routes ontstaan.  

 

Groen/park 

Wandelen, bloemen, bomen en bankjes. Groen en water behouden. Geen hondenuitlaatveld 

i.v.m. huidige hoeveelheid hondenpoep op openbare plekken. Een omheind 

hondenuitlaatgebied is eventueel een optie om het probleem van hondenpoep en loslopende 

honden te verhelpen. Meer informatie over losloopgebieden en beter toezicht/beheer op 

hondenpoepoverlast zijn andere opties. 

 

Woningen 

Vooral behoefte aan betaalbare starterswoningen in de koopsector. Daarnaast huurwoningen 

voor senioren, zoals een knarrenhof. Net als in Hoogwoud is de mix van belang. In Opmeer 

ligt iets meer nadruk op het bouwen voor de ‘echte’ Opmeerders. Er moet gebouwd wor den 

voor de Opmeerders die graag in het dorp willen (blijven) wonen. Levensloopbestendig 

bouwen en absoluut geen hoogbouw. 

 

Voorzieningen 

Net als in Hoogwoud is er op deze plek geen grote behoefte aan meer of andere 

voorzieningen aangezien die elders in de buurt te vinden zijn. Meest genoemd worden extra 

parkeerplekken als er woningen gebouwd gaan worden. Eventueel een plek waar 

buurtbewoners samen kunnen komen en activiteiten kunnen doen. 

 

Overig 

Leuk idee om straten rondom de eventuele nieuwe woningen te vernoemen naar de scholen. 

Verder geen rode draad.  
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Als er wordt gekozen voor spelen/recreatie in het projectgebied, waar moet volgens u dan 
rekening mee gehouden worden? Ziet u hier bijvoorbeeld graag een wandelpad, fietspa d of 
speeltuin komen? Of heeft u een andere opmerking over dit thema? 

Ik zou graag weer eens 2/1 kappen zien 
Zeker groen en parkeervakken. 

handhaven omvang huidige voorzieningen als speeltuin en wandelen. 

Een natuurspeeltuin zou leuk zijn 

Een speeltuin/ voetbalveldje met een wandelpad . 

Wandelpad met wat speelmogelijkheid en groen 

Nog een tweede natuurspeeltuin.  
Ik zou een openbaar sportcircuit ook erg leuk vinden. Toestellen waar je gebruik van kunt 
maken. 

Speeltuin! De andere speeltuintjes in hoogwoud zijn erg verouderd 

Cruyff Court 

Wandelpad + kleine speeltuin 

Speeltuin voor kinderen met een beperking. Een hek om de speeltuin zodat ze niet de sloot of 
de weg op kunnen lopen. Speeltoestellen waar ze op kunnen (grotere schommel waar ze niet 
af kunnen vallen, voor 2 personen). 

Wandelpad met speeltuin, zoals in Hoogwoud-Oost 

Een leefgebied zoals het parkje Weidehof heeft meerwaarde in Hoogwoud. Hierdoor kunnen 
zowel ouderen als jongeren deze ruimte gebruiken. Dit kan naast nieuwbouw hier mooi 
gerealiseerd worden. In Hoogwoud is er ook in de polderwijk veel parkeerproblemen.  

Ik zou graag een wandelpad zien maar bijvoorbeeld ook kleine openbare speelvelden zoals 
een klein voetbal veld waar jongeren/ jonge kinderen zich kunnen vermaken.  

Speeltuin 

Geen fietspad, wel: wandelpad, trapveldje, speeltuin 

Wandelpad 

Wandelpad, speeltuin 

Speeltuin, en veel groen. Een aantal hoge bomen en ruige bosjes voor insecten en vogels. Met 
wandelpaden en open grasveld 

Speeltuin 

autoluw houden 
Veel groen 

Aangezien de vijver zal verdwijnen en daarmee groen in de kern van Hoogwoud verdwijnt is 
de plek van de scholen een mooi gebied om weer te voorzien van groen/speeltuin etc.  

Ik zou graag een combinatie zien van betaalbare woningen voor ouderen en jongeren in een 
groen gebied. 

Een grote speeltuin met diverse mogelijkheden voor diverse leeftijden. Natuurspeeltuin is 
vaak te ver weg voor de jongere kinderen, modderig of te weinig spelwerktuig. Dit geheel 
combineren met groen om te wandelen en relaxen. 

Open inrichting zodat er voldoende sociale controle is. Tegen vandalisme en hangjongeren. 

Speeltuin 

Er is 'm.i. voldoende plaats in Hoogwoud voor spelen/recreatie. Kinderen kunnen hun energie 
kwijt op het schoolplein 

Soeeltuin met wandelpad 



 

 

Fietspad van de van Catzstraat naar de Dars. Behoud van huidig groen achter de scholen. Ook 
geen speeltuin ivm aantrekken hangjongeren. 

Veel groen met bomen en huidige speel toestellen  en trap veld veel groter terug laten komen 
situatie als voor berend botje. 
Geen bebouwing !! 

Een wandel/speelbos (geen honden) 

Graag zien wij een wandelpad en speelgebied met wat groen daar komen. Het is een centraal 
gebied in Hoogwoud waar heel veel mensen komen wandelen en heel veel kinderen komen 
spelen. Daarnaast kunnen de kinderen uit de basisschool hier veilig lopen. Het moet dus 
kindvriendelijk blijven vlak naast de basisschool. Daarnaast zou ik een deel gebruiken om een 
goede doorstroom te creëren  van auto’s van ouders die hun kind naar school brengen.  

Speelbos 

Een park. Met iets dichtere begroeiing voor jeugd om tussen te spelen. Maar ook vrij om 
hutten te maken in de bosjes of lekker te klimmen. 

Speeltuin, maar wel open zodat het geen plek wordt waar drugs wordt gedeald zoals nu het 
geval is. 

Speeltuin, klimrek. 

Ik zou een combinatie van allen doen. Naast de scholen een aantal extra arkje met wandelpad 
met 

Een park waar mensen kunnen ontspannen, denk aan een rondje lopen, zitten op een bankje, 
of spelen op de grasvlaktes etc. 

Duurzame speeltoestellen, groenstrook met diversiteit aan planten en bomen 

Het zou fijn zijn als er een fietspad komt. Er rijden nu veel fietsers over de stoep heen. Gezien 
er speelvoorzieningen verdwijnen, vind ik het een mooi idee om voor de jeugd een 
aantrekkelijke speeltuin te maken. Dit kan dan weer mooi gecombineerd worden met een 
wandelpad voor de vele mensen die graag wandelen (o.a. ook met de hond).  

park met trainingstoestellen water bankjes paden. 

Speeltuin en wandelpad in ruim opgezette woonwijk 

rolstoelvriendelijk, in samenspraak met kinderen 

Op dit moment ligt er een mooie groene zone door de vijvers en het groen eromheen. Buiten 
dat dit veel gebruikt door inwoners zie je ook steeds meer de scholen en bso er spelen. De 
vijver (vooral met natuurlijke oevers aan de kant van de scholen) is een fantastische 
speellocatie in zomer en winter. Denkend aan nieuwe visies op opgroeien, spelen en leren zou 
dit element geïntegreerd moeten worden in het bouwen van het IKC waarbij het zowel voor 
educatie en spelen te gebruiken is. Ook buiten schooltijd 

Speeltuin 

Een speeltuin die inclusief is.  Zodat ook kinderen met een beperking kunnen genieten 
aangezien dit nergens in de buurt is 

Wandelpaden 

Persoonlijk zou ik kiezen voor een wandelpad/speeltuin 

Graag een speeltuin met verschillende speelveldjes zodat er ook speel gelegenheid is voor de 
aller kleinste zonder dat ze opgejaagd worden door grotere kinderen 

Wandelpad, speeltuin, ruimte voor groen 

Wandelpaden zijn er reeds lang, maar speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar naast 
huizen zou welkom zijn. 

Maak er maar een mooie groene long van. Met uiteraard een wandelpad. 



 

 

Wandelpad 

Misschien een beweeg park (sport2 play)  
Wilde bloemen tuin voor vlinders en bijen 
Multi sport veld 

Er is nu een trapveldje en een basketbalpaal dit alles moet plaats maken voor de nieuwe 
school. Er waren al twee voorstellen gemaakt en nu komt men weer met een ander voorstel. 
Kosten de vorige voorstellen en tekening niets? 

Maak van dit gebied een mooie groene long met wandelpaden. 

Goede wandelpaden/fietspaden en speeltuin. 

Er is grote vraag naar betaalbare woningen voor de jongelui ....woningen die ook betaalbaar 
zijn als je alleen bent 

Maak een leuke speeltuin nog bij de kabelbaan daar waar altijd kinderen spelen 

Speeltuin verboden voor honden zodat de kinderen vrij kunnen spelen zonder op te hoeven 
letten of er honden poep ligt 

Uitbreiding van de vijvers met natuur/voetbalkooi/veel bomen 

Wandelpad en speeltuin 

Wandelpad, speeltuin, veel groen. 

Het gebied is uit stekend voor scholen . Gewoon samen voegen en geen geloof  koppelen aan 
de school. Eventueel een vijver dicht gooien . De lokale is perfect want ook de wever is dicht 
bij voor sportdagen enz. Niet volbouwen met huizen . Een openbare school en 
peuterspeelzaal , voor en naschoolse opvang. Waarom plaats ergens anders voor gebruiken . 

Graag een wandelpad, en graag veel meer bomen/planten/groen. Hoogwoud en omgeving is 
al vrij kaal/strak aangelegd, en er verdwijnt ook steeds meer groen. 

Lekker groen met speeltuin voor meerdere leeftijden. Zoals de speeltuin bij het n ieuwe 
Zandhove is Spanbroek. 

Een lekker groen wandelgebied. Ook voor honden aan de lijn. Geen losloopgebied. Picknick 
tafels. En speeltoestellen. 

Met rolstoelen. Dat alle paden toegankelijk zijn. Een mooi zwembad/sportcomplex 

Naar mijn idee zijn er al genoeg speeltuinen in onze gemeente 

Groen met natuurlijke speeltoestellen. 

De scholen staan daar prima. Misschien een vijver dempen voor meer ruimte en samen 
voegen als een school.alleen openbare . Onderwijs in het geloof word nu ook gedaan door  
werkgroep.. Een andere ruimte die geschikt voor nieuwe school zou ergens op het terrein de 
Weyver kunnen . Tegenover zwemschool Jos Koelemeier b.v 

Zoveel mogelijk groen 

Speeltuin met wandelpaden, een fijn stuk om te wandelen 

Een wandelpad is leuk. Of een leuk fietsrondje voor kinderen (a la een mountainbikeroute, 
maar dan in het klein) 

Geen idee 

Goede voetpaden 

Een wandelpad met een leuke, grote speeltuin in een mooie groene omgeving met veel 
bomen. 

Nee woningen! 

Wandelpaden en fietspaden 

Er is al een natuurspeeltuin en er zijn diverse speelplekken in Hoogwoud. 



 

 

Dus zoveel mogelijk voor starters en senioren bouwen. 

Een goede supermarkt en parkeerplekken 

Fiets en wandelpad ivm halen- brengen kinderen en veiligheid. Speeltoestellen voor de 
kinderen. 

Hoogwoud heeft al best veel speelveldjes voor kinderen, denk aan natuurspeeltuin, achter de 
Boet , speelweide, de Weijver en diversen kleinere speelveldjes. 

Speeltuin, er komen veel kinderen samen 

Een speeltuin of speelweide en mogelijkheid om te wandelen / buiten te sporten 

Speeltuin met wandelgelegenheid 

Wandelen en speeltuin 

Gezien het nu een schoollocatie is en centraal ligt, is het een idee om hier een uitnodigende 
plek te creëren voor gezinnen en jonge mensen. Door een combinatie van 
speelpark/buurthuis/winkelcentrum. 

Dan zou ik het inrichten in overleg met scholen en m.n. bso. Waar hebben zij behoefte aan? 

Wandelpad 

Zie de veelvuldige verstrekte info van Kees Blankendaal 

Een parkje waar je kunt wandelen, dit geeft ook rust voor de omwonende.  

Recreëren voor alle leeftijden voorkom dat er een plek is voor overlast 

Speeltuin voor de kleine kinderen 

Veel groen 

Park, wandelpad 

Leeftijd en sport recreatie. Denk aan hardloopparcours trim baan of fietscross terein 

vooral geen speeltuin ,want dan kunnen wij niet meer genieten in onze tuin(geluidsoverlast) 
vooral geen hoogbouw, een knarrehof lijkt ons wel wat. 

Moestuin voor de buurt 

wandelpad en speeltuin 

Wandelpad geen hondenveld 

ja 

Op de eerste bijeenkomst over het I.K.C werd er gesproken over de aanleg van een vijver met 
een soort park eromheen in de vrij gekomen ruimte. En speelruimte voor de nieuwe IKC.  

Speelplek voor de kinderen. 

Als ik moet kiezen uit bovenstaande, dan een wandelpad 

Heel veel groen en een mooie krom lopende looppad.  
Daaraast een mooie speeltuin voor kids wat er nu al staat (dus verplaatsen).  
 
Geen huizen en/of appartemenen etc 

Plaats Voor starters woningen 

Wandelpad 

Speeltuin en groen park. 

Speeltuin en wandelpad 

Doordat Berend Botje meedoet aan Ikc komt er ruimte vrij voor moestuintjes voor je 
schooljeugd voor natuuronderwijs. 

Groen park wandelpaden hier en daar n bankje 



 

 

Zeker geen fietspad, dan kan je overlast krijgen van brommers/hangjongeren. Wel een 
wandelpad en/of speeltuin met genoeg verlichting wanneer het donker wordt. 

Mijn voorkeur gaat uit naar park en gazon. 

Wandelpad en mooie planten en bloemen. Ook voor de vele ouderen in Hoogwoud. Misschien 
eens niet per se een speeltuin toevoegen. 

Een voetbalveldje, wandelpad, speeltuin plus veel groen 

Wanneer het een speelplek voor kinderen gaat worden, liever een andere plek erbij waar 
honden uitgelaten kunnen worden. Evt een combinatie van huizen met een park eromheen.  

Speeltuin met een hek eromheen, zodat kinderem niet kunnen weglopen. Ook een speelplek 
voor kinderen met een handicap. 

leuk voor de kids 

wandelpad - 

Speelruimte waarin de jeugd zich kan ontwikkelen door te doen. (Touwbrug/ waterbaan met 
zand waarin ze hu.motoriek weer kunnen gebruiken!!! 

wandelpad 

Een mooie natuurspeeltuin. Zo is er groen aanwezig en kunnen de kinderen mooi spelen. 

De vijvers laten bestaan en het groon ook. Daarnaast evt.een paar huurwoningen 

een heemtuin, zowel planten/bloemen als een groentetuin maak er een project van waar 
mensen van alle leeftijden aan deel kunnen nemen 

 

  



 

 

 

  



 

 

Als er wordt gekozen voor groen/park in het projectgebied, waar moet volgens u dan 
rekening mee gehouden worden? Ziet u hier bijvoorbeeld graag bomen, bloemen, water, 
bankjes of een hondenuitlaatveld komen? Of heeft u een andere opmerking over dit 
thema? 

Een leuke pannakooi voor de jeugd,  aangezien ze niet op de sportcomplexen mogen 
voetballen in vrije tijd ..in Hoorn staan ook geweldige pannakooien. 
Wat groen erom heen 

dit integreren met woningbouw 

Bomen, bloemen, water en bankjes. Voor de bijen en vlinders zijn meer bomen en bloemen 
een goed idee 

Bomen , bloemen en bankjes 

Groen water en wandelen. 

Bloemen, bomen, een tweede eendenvijfer. Geen extra hondenuitlaatveld.  

Graag de bomenrijkdom behouden die er nu ook is. Zelfs als er woning komen zou het streven 
moeten zijn om de bomen en vegetatierijkdom die er nu is te behouden! 

N.v.t. er is al heel veel groen. 

Bomen, bloemen, water (gaat weg door plaatsing nieuw schoolgebouw) en bankjes.  

Zie vorige antwoord 

Een mooi kleurrijk bloemen veld met wat bankjes om rustig te kunnen zitten zou een 
toevoeging zijn. Niet alleen maar gras en bomen 

Bankjes, water, bomen 

Bomen, struiken, wandelpark, geen fietsen 

Groen park met wandelpaden 

Bomen en water 

Wandelpad 
Recreatie 
Hondenspeeltuin met water 
Bomen en bloemen! 

Veel groen, bijen en vlinders aantrekkend 

Alles hierboven genoemd 

En dient rekening gehouden te worden met de omwonenden. 

Nee 

Ik zou het fijn vinden als het groene uiterlijk blijft bestaan dus zeker ook bomen 

Geen hondenuitlaatplek, dit kan al bij de Weijver. Maar bankjes om te relaxen gecombineerd 
met bomen, struiken en vlindertuin. 

Iets dat goed in de omgeving past. Wellicht met een mooie link naar het verleden van het 
gebied. 

Bomen en groen 

- 

Van alles wat. 

Behoud huidig groen achter de scholen. Geen honden uitlaatplaats. 

Veel groen met bomen en huidige speel toestellen  en trap veld veel groter terug laten komen 
situatie als voor berend botje. 
Geen bebouwing !! 



 

 

Bomen, verboden voor honden. Een stukje natuur met veel biodiversiteit. In aansluiting met 
het andere groen dat door Hoogwoud loopt. En iets voor kinderen om te spelen.  

Goede verlichting, dat het geen hangplek wordt voor jeugd middenin het dorp.  
Als er een hondenuitlaatveld komt, dan graag wel goed afgebakend. 

Bomen en bloemen,  ontdek de natuur 

Graag bomen met enkele wandelpaden er door. De jeugd kan daar goed verstoppen en 
bijvoorbeeld tussen de bomen door klimmen. Er moet niet te veel ‘gesloopt’ kunnen worden 
en de jeugd moet een beetje vrij zijn om daar in de natuur wat te doen. Zonder er ‘vaste’ 
dingen te bouwen. Vergelijkbaar met bijvoorbeeld obdammer weel. 

Water, bankjes etc 

Bloemen/perkjes,  wandelpad, bankjes 

Bomen in combi met wandelpaden, gras en water 

Water hoeft niet, de Vijvers zijn voldoende. Groen heeft niet mijn voorkeur 

Een hondenuitlaatveld zou ik graag terug zien. 

Bomen, bloemen, struiken. Wandelpaden die organisch passen in het groen. Geen 
hondenuitlaatveld. Dat is al op de Weijver en verzorgd genoeg discussie, dat moet je midden 
in het dorp niet willen. 
Verder zou een combinatie met een natuurlijke speeltuin een mooie combinatie zijn met het 
IKC. 

Bomen, bloemen en bankjes. Geen hondenuitlaatplek. 

bankjes 

Water en zand is altijd goed! Wilde bloemen en een dorps-tuin waar gekweekt wordt. Dit is 
goed voor de sociale cohesie en er zijn voldoende fitte vutters die hierbij willen helpen. 
Hierdoor wordt ook het onderwijs gedwongen van het 'leereiland' af te komen en onderdeel 
te zijn van de samenleving. 

. 

Bomen, park, natuur 

Een gebiedje om te kunnen zitten met mooi weer en gras om te kunnen spelen 

Het beschreven idee is goed 

Ik ga voor bomen, bloemen,water en bankjes 

Graag bloemen met bankjes, een honden route die bv overgaat/aansluit op het grind paadje 
aan de overkant van de dars 

Bloemen perken, bomen. Water bankjes bij de vijvers.  
Bv blote voeten pad voor kids 

Enkele beschutting gevende bomen en bankjes er onder 

Bankjes, bloemen en water 

Graag een omheind hondenuitlaatveld. Een wandelpad met planten en bomen zou ook erg 
mooi zijn. 

Wilde bloemen park  
Slinger slootje met eventuele speel mogelijkheden 

Er staan al bomen maar deze worden gekapt voor de nieuwe school. Dus weer nieuwe 
bomen, de vijvers behouden, veel banken en het hondenuitlaatveld is er al in de Weijver.  

Bomen, water, groen en bankjes maken het geheel compleet. 

Groen en pakeerplaatsen 

We hebben al n mooi park .... betaalbare woningen  voor de jeugd en dan vooral koop in de 



 

 

categorie 150.000 tot 200.000 

Geen honden uitlaat plaats helaas lopen tussen de spelende kinderen al iedere dag honden 
los en veel honden poep ik zou liever zien dan dit een hond vrije zone word zodat alle 
kinderen kinderen er veilig kunnen spelen 

Geen honden uitlaatveld hiervan zijn er al genoeg. Bomen en bloemen zou ook mooi zijn  

Meer bomen, veel groen met bloeiers voor bestuiving van beien 

Een mooie groenstrook met bomen en een wandel pad er doorheen. Voor iedereen leuk 
kinderen kunnen spelen ouderen wat wandelen. En gezond voor de stikstof.  

Water en bankjes, veel bloemen voor de bijen 

Veel groen gericht op duurzaamheid, vlinders en bijen. 

Een mooie speeltuin voor de school met een volkstuintje  erbij . Zodat kinderen leren waar 
groeten b.v vandaan komen . Dit zou door vrijwilligers samen met de kinderen onderhouden 
kunnen worden 

Meer het idee van een bos - niet alles zo strak en kaal/ 'aangelegd'. Een beetje het idee van 
de Obdammer Weel. Een plek waar je het gevoel hebt wat meer 'in de natuur' te wandelen, 
en waar kinderen bijv. lekker in de bosjes kunnen spelen/ in bomen kunnen klimmen.  

Lekker groen om te wandelen, picknick banken, bloemen 

Een lekker groen wandelgebied. Ook voor honden aan de lijn. Geen losloopgebied. Picknick 
tafels. En speeltoestellen. 

Alles wat bovenstaand genoemd word. Ook een drinkplaats voor de mens en de dieren. Ook 
hier weer alles toegankelijk voor rolstoelen 

Dan zou ik het liefst water zien 

Water met groen en zuurstofrijke planten. 

Volkstuin en parkje . Zodat kinderen ook weten waar de groetjes vandaan komen . Geen 
hondenuitlaatplek .  
Hertenkamp was  daar een mooie plek voor geweest . Kan op hertenkamp ouderen hofje 
gemaakt worden . Mooi dicht bij de winkels . 

Bomen 

Bomen/bloemen/water/bankjes, wandelpaden en een uitlaatstrook 

Een enorme biodiversiteit voor vogels, bijen en vlinders. Daar hoort dan ook een maai plan bij 
(wanneer welke stukken maaien) Wat misschien ook leuk is om hier Landschap Noord-Holland 
bij te betrekken. 

Veel groenvoorzieningen 

Veel groen,  behalve hoge bomen,  die houden veel licht tegen 

Graag veel bomen, bloemen en een mooie plek om te wandelen en te spelen voor kinderen. 

Nee woningen! 

Woon in het groen met een waterpartij kan prima gecombineerd worden. Ook kan een 
verbinding gemaakt worden met de Wuiver en de natuurspeeltuin, zodat senioren lekker 
kunnen wandelen en andere inwoners van Hoogwoud ontmoeten. 

bomen bankjes park 

Zie het vorige antwoord. 

Bomen, bloemen en planten. En mooi wandelpad 

Een mooie vijver geeft rust en ruimte, zou heel prettig zijn. 

Een mooie vijver omzoomd met groen en bloemen waarbij bankjes staan. 



 

 

Bloemen 

Groen kan goed gecombineerd worden met bijvoorbeeld een waterspeelplek en uitbreiding 
van een speeltuin/veld. Met wat horeca mogelijkheden en een ontmoetingsplaats en of 
buurtcentrum. 

Een gezamenlijke moestuin zou een idee kunnen zijn. 

Groen...water... 

Groot speelveld, veel bomen en struiken, een doorlopende haag 

Bomen en bloemen 

Toekomstbestendig inrichten, water en groen. Geen vrucht,  zaad dragende bomen 

Bomen,bloemen,water,bankjes 

Een plek om te lopen met bankjes 

Honden uitlaat gebied, veel groen, bomen. Park/bos met een mooie slingerende wandelroute 
met bankjes 

Park met bomen, bloemen, water bankjes en wandelpad 

Vele soorten groen. Hoog en laag groen maar ook speelbaar groen. 

volgens ons wordt dit dan al heel gauw een hangplek voor jongeren ,en daar zit niemand op 
te wachten. 

Fontein met bankjes als ontmoetingsplek 
Daaromheen moestuintjes 

water,bankjes 

Graag bloemen bankjes en water geen hondenuitlaatveld 

ja 

In ieder geval een grote speelplaats voor de school kinderen en overige gebied inrichten met 
groen. en eventueel iets meer parkeergelegenheid voor het IKC. zodat de buurt daar niet mee 
belast wordt. 

Wij zien hier graag bomen, bloemen, water. Liever geen bankjes in verband met mogelijke 
overlast jongeren. 

Groenpark voor de kinderen. Dat past vlak bij een school. 

Graag bomen, bloemen, bankjes en waar je met de hond gezellig doorheen kan wandelen 

Mooie bomen die hoog worden. Veel groen is belangrijk! 

Groen, water, bloemen 

Bomen, bloemen, geen hondenveld wel bankjes. 

Bomen, water en bankjes 

De resterende ruimte die vrijkomt is voor woningen. 

zie vraag 5 

bankje en tuin/fruitbomen. 

Hondenuitlaatveld, prima. Omheind met hekken lijkt me handig. Bestaande bomen blijven 
evenals de oude boom bij het schoolplein bij de Adelaar. Bankjes sowieso ook.  
Heb begrepen dat de lindebomen tussen de gymzaal en de Wulfram ziek zijn, deze zullen dus 
na verloop van tijd wel verdwijnen. Dus houdt ook rekening ermee dat hier groen voor in de 
plaats moet komen! 

Graag bomen en bloemen en gras. 
Eventueel speeltoestellen. 

Mooie bomen en bloemen, wandelpaden, bankjes. 



 

 

combinatie van bloemen , bomen , bankjes 

Geen hondenuitlaatveld! 
Een vijver is voldoende. Liever bomen, bloemen, bankjes, een parkidee. 

Veel groen. 

speelgebied kids met groen eromheen en zitgelegenheid 

bomen - water is daar al aanwezig , svp geen hondenuitlaat. 

Bankjes zodat ouders van kleine kinderen toezicht kunnen houden 

Bomen Bloemen water en Bankjes 

Een natuurspeeltuin, waarbij er veel gebruikt wordt van bloemen en bomen. Daarnaast 
kunnen er bij de bloemen en bomen ook informatieborden komen te staan. Zodat de 
kindereren ook nog iets kunnen leren over bijvoorbeeld de bloemen/bomen en bijen. 
Hierdoor worden kinderen meer bewust van de natuur. 

Geen uitlaatveld! Dan zijn alle andere dingen zoals spelen, picknicken en rustig wandelen 
geelijk niet meer mogelijk. 

zie mijn  antwoord bij 5 dit aangevuld met een waterpartij met ook planten erin.  

 

  



 

 

 

  



 

 

Als er wordt gekozen voor woningbouw in het projectgebied, waar moet volgens u dan 
rekening mee gehouden worden? Ziet u hier bijvoorbeeld graag hoogbouw, laagbouw, 
koopwoningen, huurwoningen, jongerenwoningen, starterswoningen of seniorenwoningen 
komen? Of heeft u een andere opmerking over dit thema? 

2/1 kappen.. ik denk dat daar vraag naar is. 
Er zijn genoeg seniorwoningen lindenhof 
Boenluif graaf florisstraat veel huurwoningen zijn er , eigenlijk elk straat wel wat ..  
Als de ene kant straat koop is , is de overkant weer huur. 
Kaar /fuik /vores /purmerlaan /berkenlaan/schermerlaan eyc etc etc 

seniorenwoningen in appartementen vorm om zodoende vrijkomende woningen beschikbaar 
te laten komen aan gezinnen en starters. e.e.a max. 3 lagen met voldoende groen en 
bijvoorbeeld gezamenlijke bloementuin en groentetuin 

Starterswoningen en koopwoningen, maar voor een normaal bedrag. 

Starters woningen zowel wat koop als huur. 
En deels senioren woningen zowel koop als huur 

Starterswoningen 

Laagbouw 
Starterwoningen die betaalbaar zijn 
Jongerenwoningen die betaalbaar zijn 
Geen hoogbouw, geen seniorenwoningen! 

Laagbouw, koopwoningen voor starters met eigen parkeerplaats. De buurt is daar al overblast 
met parkeren. Tevens nieuwe riolering, dus niet aansluiten op bestaande riool, die is namelijk 
ook zwaar overbelast 

Bij voorkeur voor jongeren of starterswoningen evtueel in combinatie met een aantal 
seniorenwoningen. Er zijn de nodige voorbeelden in de vorm van bouw in hofjes die het 
aantrekkelijk kunnen maken. Koopwoningen genieten de voorkeur. 

Laagbouw, koopwoningen voor starters 

Woningen voor starters. Geen hoogbouw. 

Laagbouw, voor jongeren of senioren. 

In de loop van de jaren zijn er veel ouderenwoningen gebouwd. Om de jongeren in Hoogwoud 
te houden en leegloop met vergrijzing tot gevolg zou ik graag jongerenwoningen zien.  

Betaalbare starterswoningen is altijd een vraag naar, gezien het karakter van het dorp zou ik 
niet hoger dan 3 verdiepingen bouwen. Te grote hoogbouw mist staat in het karakter. De 
grootste uitdaging bij deze huizen is dat ze ook betaalbaar worden voor de doelgroep.  

Laagbouw, starters 

Max 2 lagen appartementen voor junioren en starters 

Laagbouw  met ruime parkeergelegenheid 

Geen woningen 

Woningen graag bouwen in tweede deel hoogwoud oost of Hoogwoud Noord (achter 
dokterpoolstraat) 

Laag bouw voor starters 

Jongerenwoningen 
Starterswoningen 

Een mengvorm van starters met senioren bijvoorbeeld in de vorm van een hofje. Maar alleen 
senioren kan ook. Voorbeeld het Polderhofje in Anna Paulowna 

Laagbouw, jongeren,senioren, koop 



 

 

Dit heeft niet mijn voorkeur maar mocht er gebouwd gaan worden zo de voorkeur zijn 
laagbouw en zeer betaalbaar voor jongeren. De woningen in gemeente Opmeer zijn op dit 
moment niet te betalen voor starters op de woningmarkt 

Start woning en 

Laagbouw!! 
Oud en jong gecombineerd. 
Absoluut geen voorstander van wijken waar maar 1 soort woning/bewonersgroep is. 
De combinatie levert m.i. de meest sociale omgeving op. Dus huur en koop mengen en jong 
en oud. 

Sowieso laagbouw voor jonge gezinnen. Hoogwoud heeft veel voorzieningen voor ouderen en 
moet geen senioren dorp worden. Hoogbouw is niet geschikt in dit dorp. 

Ik zie graag een gezonde mix in verschillende categorieën. Om te voorkomen dat het de 
ghetto van de toekomst wordt. Bovendien met voldoende parkeergelegenheid. Binnen een 
dorp hebben veel mensen een auto en ook visite moet vanwege gebrekkig ov met de auto 
komen. Zij moeten ook kunnen parkeren. Uiteraard kan eea groen worden uitgevoerd om de 
'betonlook' te vermijden. 

Senioren woningen 

Kleine koopwoningen voor alleenstaande starters gecombineerd met koopwoningen voor 
starters 

Koopwoningen voor starters 

Laagbouw, Knarrenhof voor inwoners reeds wonende in de gemeente Opmeer. Er zijn veel 
ouderen die willen verhuizen naar een levensloop bestendige woning, maar geen apartement. 
De achtergelaten woning komt dan beschikbaar voor starters of andere  woningzoekende. 
Win win situatie. 

Combinatie betaalbare starterswoningen en seniorewoningen.Focus op alleenstaande 
starters. Geen huur, Geen hoogbouw. 

Laagbouw, koopwoningen voor starters 

Koop- Jongerenwoningen/ betaalbare starterswoningen 

Geen bebouwing  alles open 

Liever geen woningbouw. En als het dan echt moet, niet die lelijke moderne architectuur, 
maar bijv. Oud Hollandse stijl. Of een tiny house project 

Ik zou graag willen dat er aan het huidige wandelpad van de Leeghwaterlaan, nog een stukje 
gemeentegroen blijft. Verder zou ik het fijn vinden als er starterswoningen worden gebouwd, 
omdat de meeste jeugd nu niet aan een huis kan komen. Seniorenwoningen zouden hier 
overigens ook goed passen omdat het een centrale plek in het dorp is. 

Laagbouw passende in het dorp, geen huur. 

Senioren en jongeren woningen. 
Het is voor starters niet te doen om een huis te kopen in hoogwoud. Hierom moeten er 
woningen komen onder de 2 ton 

Als er woningen komen dan een goede mix van huur en jongeren woningen. De starter heeft 
bijna geen plek in de gemeente door de enorme hoge huizen prijzen. 

Jongerenwoningen, betaalbaar, jeugd uit gemeente Opmeer, niet van buitenaf. Doorstroom 
mogelijkheden naar starterswoningen 

Laagbouw 

Hoogbouw liever niet ivm zon en inkijk 
En als je woningen boor de deur krijgt 1 je woning zakt in waarde en je hebt ineens mensen 
voor je deur. 



 

 

Koopwoningen, starterswoningen, laagbouw 

Laagbouw vooral voor jongeren  en alleenstaande 

Koopwoningen, zodat eerdere starters die groter willen wonen in Hoogwoud kunnen blijven. 
Starterswoningen in bijvoorbeeld Hoogwoud oost kunnen dan weer vrij komen voor nieuwe 
starters. Dus nieuwe koopwoningen voor zowel starters als mensen die een stap vooruit 
willen maken. Wijzelf hebben bijvoorbeeld een tussen woning in Hoogwoud oost en willen 
graag uitbreiden/ groter wonen en in Hoogwoud blijven, echter is het aanbod nihil.  

Jongerenwoningen !!!! Betaalbaar !!!! 
De gemeente staat al vol met dure woningen voor ouderen, de groeten met je 
seniorenwoningen! 

Door het grote te kort aan starterswoningen, gaar hier dan ook mijn voorkeur naar uit. Graag 
zie ik laagbouw en geen hoogbouw. 

Woningbouw kan in Hoogwoud Noord en Oost. Niet weer volproppen in het midden van het 
dorp. En ook daar vlot mee starten. Spanbroek maar even mee stoppen. 

Mix van woningen waaraan de meeste behoefte is. Wel laagbouw. 

jongeren en seniorenwoningen, knarrenhof 

Hoogbouw is niet gepast in de omgeving. Verder is alles gebaad bij een gezonde mix.  

Laagbouw, seniorenwoning 

Starters en senioren 

Wmo woningen.  Nergens in gemeente opmeer is dit nog te krijgen en hierdoor  is het 
moeilijk voor sommige om prettig te kunnen wonen 

Helemaal geen woningen ,maar groen 

In ieder geval laagbouw en senioren woningen 

Jongeren woningen  en starterswoningen 

Geen woningen wat mij betreft 

Starters en senioren 

Laagbouw en koop. Senioren woningen. 
Liefst geen bouw!! 

Laagbouw voor jongeren en jonge gezinnen in zowel huur als koop. 

Starterswoningen en huurwoningen, voor jongeren die te oud zijn voor jongerenwoningen en 
daardoor noodgedwongen nog  bij hun ouders wonen 

Graag huur seniorenwoningen en wat koop starterswoningen. 

Jongeren en starters woningen 

Starters woningen en senioren woningen.  Zowel huur als koop. 

Jongeren- en starterswoningen 

Er moeten op de plaats waar de scholen stonden starters woningen en seniorenwoningen 
komen. En een knarrenhof. 

Als er perse gebouwd moet worden dan graag laagbouw en mogelijk dwarsblokjes die haaks 
op de B. Heymansstraat staan. Uiteraard met voldoende parkeergelegenheid want daar is 
grote behoefte aan. 

Laagbouw voor jonge woningen voor  be ginners en seniorenwoningen. 

Een knarrenhof zodat de reguliere woningen verkocht/verhuurd kunnen worden aan de 
volgende generatie 

Vooral betaalbare koopwoningen/ appartementen  voor de jeugd die t ook met 1 salaris 
kunnen betalen 



 

 

Koopwoningen bij passend aan de woningen  die al in de straat staan  maar dan wel 
betaalbaar onder de 2 ton 

Starterswoningen van onder de 2 ton hiervan zijn er tekort 

Duplex voor senioren en alleen wonende met betaalbare koop/doorstroom en huur 

Woningen kunnen ook ergens anders geplaatst worden denk aan de rechterkant van 
hoogwoud Oost. 

Geen woningen 

Laagbouw! 
Mix tussen koop en huur, jongeren, gezinnen en ouderen. 

Geen woningen . Beetje veel op die plek 

GEEN hoogbouw, wil graag het 'dorpsgevoel' behouden. Wellicht wat meer starterswoningen. 
In ieder geval niet elke m2 volproppen met gebouwen en ook groen/ruimtelijkheid behouden.  

Woningen voor starters 

Betaalbare jongeren/starters woningen  voor alleen mensen uit deze gemeente. 

Van alles is tekort. Een combinatie zou mooi zijn. Voor de één een lift voor de ander 
betaalbare huren. En meteen van het gas af, duurzame woningen met zonnepanelen en 
warmtepomp. Sedum op platte daken tegen de wateroverlast, zorgt ook meteen voor 
verkoeling. 

Zonde als er nog meer woningen gebouwd worden 

Geen jeugdwoningen bij een school, eerder 50+ woningen. 

Niet alles volproppen met woningen . Groen is toch mooier .  

Jongeren woningen en starters woningen 

Laagbouw, seniorenwoningen 

Gooi het wijkje in ieder geval vol met zonnepanelen (zodat hier geen weiland voor opgeofferd 
hoeft te worden. En denk ook aan vleermuiskasten en biodiversiteit (bijvoorbeeld een 
sedumdak). Zoek naar energie neutraal. Maak er iets bijzonders van. En zoek niet alleen naar 
de makkelijkste weg. 

Huurwoningen, starters woningen, en met een huur dat een alleenstaande ook kan 
betalen,ipv inkomengrens 

Jongeren staan wat mij betreft op nr 1,betaalbare koopwoningen dus 

Starterswoningen en koopwoningen 

Betaalbare starterswoningen! Met een maximale leeftijdsgrens 

Starters woningen: huur en koop 
Seniorenwoningen: huur en koop. b.v. een Knarrenhof. 
Tot 3 woonlagen kan wat mij betreft gebouwd worden. 

Betaalbare huurwoningen en seniorenwoningen. 

Laagbouw 

Koop en huurwoningen voor jongeren maar óók  voor ouderen. Er zijn veel senioren die 
kleiner willen wonen maar er zijn geen senioren woningen in de verkoop. Hun woning komt 
dan weer vrij. 

Laagbouw, koopwoningen maar wel betaalbaar voor starters. Geen sociale huurwoningen 

Liever koopwoningen en absoluut geen hoogbouw. 

Liever laagbouw koopwoningen 

Een evenredige bouw voor verschillende woningzoekenden zou eerlijk zijn.  



 

 

Laagbouw past in het gebied het beste en er is grote behoefte aan starters en 
jongerenwoningen. 

Jongerenwoningen...seniorenwoningen....laagbouw 

Aan de Heijmans staat, noordelijk gebied. 

Sociale huurwoningen voor meerdere doelgroepen zijn in onze gemeente hard nodig. Om 
realisatie haalbaar te maken is een combinatie van koop en huur misschien noodzakelijk. 

Seniorenwoningen 

Er is in Hoogwoud gebrek aan starters- en seniorenwoningen. 

Zeker geen hoogbouw! 

Dat het goedkope koopwoningen/starterswoningen worden en veel huurwoningen zodat 
onze kinderen ook aan een huis kunnen komen. 

Starterswoningen, 

Maximaal 3 lagen, gemixd huur en koop appartementen voor alle doelgroepen, met variatie 
in architectuur. Zorg voor voldoende parkeergelegenheid. Ook hier toekomstbestendig 
inrichten. 

Ik denk dan toch jongeren woning 

Starterswoningen die altijd redelijk geprijsd blijven, waar je max. 10 jaar mag wonen om de 
doorstroming te bevorderen en om te voorkomen dat mensen die veel meer kunnen betalen 
daar blijven hangen. Zodat alle jongeren een kans maken op een woning als ze het huis uit 
gaan. Dus geen eengezinswoningen maar kleine 1 en 2 persoons appartementen. En redelijk 
geprijsde ouderenappartementen/seniorenwoningen voor de vele senioren die in kleiner 
willen wonen maar wel in Hoogwoud willen blijven. 

Starterswoningen, jongerenwoningen en seniorenwoningen. 

Alleen maar laag kostende huur en of koop mogelijkheden denk aan max 450 euro de maand 

Laagbouw jongerenwoningen 

Betaalbare woningen voor starters en alleenstaanden. 

Zet hier duurzame huurwoningen neer met een kenniscentrum hoe de inwoners van de 
gemeente Opmeer makkelijk hun eigen woning kunnen verduurzamen op basis van 
gezamenlijke projecten 

Meer huurwoningen en jongerenwoningen 

vooral geen hoogbouw,koopwoningen of een knarrehof 

De piek in de vergrijzing is rond 2034,die als een hoogvlakte lang aanblijft:seniorenwoningen 
als bijv. een knarrenhof wat ook lagere WMO kosten met zich meebrengt. De groep 80+ 
neemt relatief sterker toe. Nu al hebben 163 inwoners zich aangemeld bij de landelijke 
Stichting Knarrenhof voor een dergelijk project ! Ook woningen voor singles,  gezien de flinke 
toename van alleenstaanden. 

Laagbouw >  gemengde doelgroep, senioren, jongeren en starters door elkaar.  

woningen voor een- en tweepersoons huishoudens (kan in twee lagen), zowel  koop als huur 
tegen betaalbare prijzen. 
(geen vrije markt mechanisme) 

Koopwoningen geen hoogbouw 

ja 

Beslist geen woningbouw. Daar is ook nooit over gesproken op de eerste bijeenkomsten. zou 
me behoorlijk bedrogen voelen als dat er wel zou komen. 

Wij kijken nu tegen mooi gemeentegroen aan en zouden dit graag blijven doen. Dus wat ons 



 

 

betreft liever geen woningen. 

Laagbouw en betaalbare starterswoningen. Op dit moment kunnen een hoop starters nergens 
terecht. 

Koop- en huur woningen voor jongeren. Mag hoogbouw zijn van mij om meer mensen te 
kunnen voorzien 

Geen woningen. Maak het mooi groen 

Liever geen woningbouw. Er staan al woningen genoeg in het gebied. 

Geen woningen maar bijv een sociaal gebouw/ontmoetingsplaats. 

Koopwoningen voor starters. 

Starterswoningen 

Voor senioren hoogbouw,zie flat hertenkamp. 
Voor starters betaalbare gezinswoningen. 

geen woningen 

staters en seniorenwoningen 

Wanneer hoogbouw er is, dan max 2 woonlagen. Koopwonigen voor starters of 
alleenstaanden is welkom. Voor deze doelgroep is bijna niets te koop. 

Svp hier géén woningbouw. 

Liever geen woningen! 
Zeker geen hoogbouw. 

betaalbare koopwoningen , laagbouw 

Koopwoningen voor starters. 

starterswoningen hooguit twee hoog 

laagbouw  -seniorenwoningen 

Dat er in het contract komt te staan dat er tijdens schooltijden niet geklaagd gaat worden 
over geluidsoverlast van de schoolpleinen. 

seniorenwoningen 

Laagbouw. Als het hoogbouw zou worden is het zonde van de skyline van Hoogwoud.  

Niet te grote huur-en koopwoningen, voor jong en oud. 

mijn voorkeur gaat uit naar een woongemeenschap voor alle leeftijden met zowel koop - als 
[sociale] huurwoningen met een gemeenschappelijke binnentuin 

 

  



 

 

 

  



 

 

Als er wordt gekozen voor voorzieningen in het projectgebied, waar moet volgens u dan 
rekening mee gehouden worden? Denk aan winkels, parkeerplekken, een buurtcentrum, 
enz. Of heeft u een ander idee voor een voorziening op deze locatie? 

Parkeerplekken.. 
Wij hebben een winkelstraat 

niet 

Parkeerplaatsen. Tegenwoordig is er een enorm te kort aan parkeerplaatsen 

Geen idee. Geen voorkeur. 

Ruimte voor een Cruijff Court of pannaveld voor de jeugd. Ook door het verdwijnen van het 
huidige veld!!!! 
 
Ook ruimte voor parkeren. 

N.v.t. dit is er al voldoende. 

Geen 

In de polderwijk zijn er al parkeerproblemen. Extra plaatsen aan de van Catzstraat zou dit 
kunnen ontlasten. 

Een buurtcentrum kan een toevoeging zijn. Ik denk dat misschien kleine loodsen of garage 
boxen een toevoeging kunnen zijn voor mensen die een eigen kleine bedrijf willen oprichten.  
Er kunnen dan verschillende formaten zijn met of zonder winkel front 

Geen winkels oid 

Jongeren starterswoningen 

Geen voorzieningen, die zijn er al. 

Winkels centreren in de hoogeboomlaan. Ondernemers daar stimuleren zich te vestigen of te 
blijven en niet weg jagen naar Opmeer.  
Mogelijk een buurtcentrum, maar deze zou ik vast koppelen aan het IKC 

Absoluut hoort hier de jeugd bibliotheek thuis! Ik hoop dat ze zoals de huidige situatie ook 
weer bij de scholen gesitueerd zullen zijn. 

Deze voorzieningen moeten er niet komen, zijn er voldoende 

Meer parkeerruimte 

Nee 

Een apotheek of uitleverpunt hiervan in Hoogwoud lijkt mij fijn zodat vooral de ouderen 
hiervoor niet meer naar Opmeer hoeven. 

Dit is geen plaats voor winkels (die horen in de Hogeboomlaan of naast Aldi), 
parkeergelegenheid is er meer dan voldoende op dit punt. Buurtcentrum de Lindehof zit om 
de hoek en anders kun je bij de Weijver terecht. Nog een centrum is echt een overkill voor 
zo’n klein dorp. 

Met de werkelijke behoefte van omwonenden. 2 slagers in een dorp heeft totaal geen zin. 

Knarrenhof 

Voldoende parkeerplaatsen tbv omwonenden 

Parkeerplek voor toekomstige woningen. 

Geen bebouwing !! 

Volgens mij niet nodig. Er staan in Hoogwoud genoeg (winkel)panden leeg.  

De doorstroom en drukte. Door de scholen is dit gebied altijd al redelijk druk met autoverkeer 
en parkeerplekken. Dus dan zouden er veel extra parkeerplaatsen bij moeten komen om deze 
drukte op te vangen. 



 

 

Als voorziening zou een Hema Blokker of eventueel kleding winkels leuk zi jn. Maar ik denk dat 
dat ook kan in de leegstaande panden tegenover de Hooghe Heeren. 

Parkeerplekken zijn zo in zo wel handig wat dat is nu al een probleem in onze straat en 
mischien met opladers voor electrice auto's want dat is de toekomst. 

Parkeerplekken 

Wij denken dat er genoeg voorzieningen in opmeer en Hoogwoud zijn. Wij zien liever 
woningbouw, en als dat niet realiseerbaar is dan een park. 

Niet nodig, er staat een pand leeg in de buurt van het tankstation. Winkels zitten in de 
winkelstraat (Spar, bakker, slager) of in Opmeer/Spanbroek 

Er zijn een ruim aantal voorzieningen in de buurt aanwezig: winkels een paar straten verderop 
en er is genoeg parkeerplek in de omgeving. Mocht er gekozen worden voor voorzieningen in 
het projectgebied, zou ik eerder denken aan een buurtcentrum waar ook activiteiten voor 
kinderen/jongeren georganiseerd worden. 

Parkeermogelijkheden voor het IKC zijn nodig. 

Winkels en buurtcentra zijn al elders in de gemeente ondergebracht dus dat is niet 
noodzakelijk 

een multifunctioneel ontmoetingscentrum. Lindehof is te veel een bejaardentehuis. 
Bibliotheekuitgiftepunt, inloopspreekuur voor formulieren, wijkteam, opvoedingsvragen, 
financien, kookactiviteiten, educatieve cursussen en lezingen, filosofieavonden, 
theatergroepen, koren 

Voldoende parkeerruimte voor het ikc en bewoners. Verder een ruimte aan- en afvoer voor 
het verkeer. De huidige Heijmanstraat is krap. Dit werkt dan weer wel zeer goed om de 
snelheid eruit te halen. 

. 

Geen 

Volgens mij niet van toepassing 

Ik denk aan parkeerplekken en een buurtcentrum 

Nee 

Niet 

Per woning de beschikking over 2 P plaatsen op erf of openbaar terrein.  

Winkels 

Een supermarkt 

Geen voorzieningen 

Winkels en een buurtcentrum is niet nodig, parkeerplaats zijn niet nodig.  

In ieder geval voldoende parkeergelegenheid. Uiteraard ook kinder speel gelegenheid. 

Winkelsmet parkeerplaats en buurtcentrum zodat de mensen die daar wonen er gebruik van 
kunnen maken en niet ver hoeven te reizen. 

Nogmaals betaalbare koopwoningen/appartementen  geschikt en betaalbaar met 1 salaris 
voor de jeugd 

Parkeerplekken 

Parkeerplaatsen zijn er te kort hier in de buurt 

Lindehof uitbreiding met meer activiteiten zoals gym/ouderenbewging/schilderen en andere 
hobby gerelateerde bezigheden voor jong en oud 

Winkels heeft weinig zin worden toch te duur verhuurd. Plus krijg je ook weer een toevloed 
aan auto's.  Die hebben we al genoeg richting de boet. 



 

 

Nvt 

Woningen, natuur en spelen. Dat is het aantrekkelijke van Hoogwoud, veel groen en ruimte.  

Wel wat parkeer plekken voor de school 

Meer groen is in mijn ogen ook al een voorziening om lekker te kunnen wandelen/ recreëren. 
Wat betreft winkels hebben we alles wat we nodig hebben en is Spanbroek dichtbij genoeg. 
Ook parkeerplekken zijn al voldoende aanwezig. 

Winkels zoals een drogist 

Een overdekt of half overdekt centrum van diverse winkels zodat je met slecht weer ook 
lekker loopt 

Denk dat de locatie in Hoogwoud geen geschikte locatie is voor winkels.. al mie ik wel heel erg 
een supermarkt naast deen 

Winkels . Nee .  
Parkeren . Paar plaatsen .  
Buurtcentrum ??? Voor wie . Heb al andere opties aan gegeven .  

Een openbaar toilet 

Voldoende parkeerplekken. Verder niet nodig. 

Winkels en genoeg parkeerplaatsen 

Parkeren 

Genoeg parkeerplekken voor de omwonenden en voor de school. 

Nee woningen! 

winkels zijn er genoeg en het online-shoppen wordt voor mijn generatie steeds meer 
gebruikelijk. 
Nee, de voorkeur gaat uit naar woonhuizen in het groen. 

Winkels genoeg. 

Een buurtcentrum zou eventueel goed kunnen zijn voor de sociale cohesie 

Een buurtcentrum mist 

Winkels, horeca, buurtcentrum, recreatiepark. Kan allemaal samen. 

Voor voorzieningen is deze plek niet geschikt. Daar zijn andere mogelijkheden voor in de 
gemeente. 

Geen winkels 

Parkeren/park en ride 

Parkeren 

Goede parkeerplekken 

Dat het veel parkeerplekken worden zodat de parkeer overlast in de buurt minder wordt.  

Buurtcentrum is er al, Lindehof, juist extra woningbouw is stimulans voor het huidige 
winkelniveau. 

Meer winkels,  het idee wat ze in opmeer ook hebben.  In ieder geval een drogist 

Lijkt mij geen behoefte aan te bestaan. 

parkeerplekken,want iedereen heeft hier 2 auto s 

Bibliotheek met koffiecorner waar ook lezingen worden gehouden en activiteiten voor 
kinderen/ouderen/jongeren 

kleine buurtsupermarkt met postagentschap 

Geen winkels 



 

 

ja 

Speelplaats voor de kinderen van nieuwe IKC en Parkeerplaats voor IKC. 

Mooi park met parkeervoorzieningen. 

Winkels met genoeg parkeerplaatsen om overlast bij omwonenden te voorkomen 

Parkeerplek naast de nieuwe school. 

Er zijn al voorzieningen genoeg 

Geen 

Woningen 

antwoord zie vraag 5 

weet niet 

Ik houd het graag bij het park. 

Ik denk niet dat een plek voor winkels, buurtcentrum reëel is, omdat er al veel winkels weg 
zijn gegaan en er in Opmeer al veel is. Een buurtcentrum is er al. 

N.v.t. dit is voldoende aanwezig. 

geen optie 

Winkels met parkeerplekken. 

parkeerplekken 

Buurthuis voor jong en oud. 

Openbaar toilet, bankjes, wat parkeerplaatsenen en een  politiebureaupost waar wijkagent 
zijn /haar post heeft. 

mijn voorkeur gaat uit naar en buurtcentrum 

 

  



 

 

 

  



 

 

Heeft u nog andere ideeën, wensen, vragen of opmerkingen over de vrijkomende 
schoollocatie in Hoogwoud? 

Ik dacht dat dit al allemaal is ingevuld 

Nvt 

Niet hoger dan 2 hoog bouwen moet een beetje ruimtelijk blijven 

Starterswoningen en groen 

Geen sociale huur, zonde van de buurt. 

Tijdige en volledige informatie over het totaal beeld. Het zou netjes en fijn zijn om ook het 
ontwerp van het IKC en de inpassing daarvan al te zien. Dat geeft beter inzicht. 

Nee 

Door de bouw van de school in Hoogwoud vervallen al wat speeltoestellen. Naast nieuwbouw 
dan ook een speelpark inrichten zoal Weidehof voor zowel jong als oud.  

Vooral groen houden! 

Houdt de inwoners op de hoogte van de ontwikkelingen 

Nee 

Ga voor diversiteit 

Groen voor groen en mogelijk woningen 

Nee ik hoop echt dat het niet volgebouwd wordt. Alleen tiny houses icm groenstrook zouden 
heel leuk zijn! 

Nee 

Groene plekken 

Doe er alsjeblieft iets nuttigs mee en zeker niet zo’n dom expathotel zoa ls in Opmeer bij de 
oude Amazone. En zeker geen sociale huurwoningen voor buitenlanders dankjewel! 

Het zou fantastisch zijn als de gemeente het voortouw neemt om het bijzonder en openbaar 
onderwijs samen te voegen. Het geringe aantal leerlingen en de keuze in onderwijs maakt dat 
er door de scholen noodgedwongen gekozen wordt voor niet passende leersystemen waar de 
kwaliteit van het onderwijs van achteruit gaat. Daarbij ontnemen we de kinderen de 
mogelijkheid veel met leeftijdsgenootjes in 1 klas te zitten en contact te krijgen met de 
kinderen die bij hun persoon en leeftijdsfase passen. Alle andere pedagogische ideeën op dit 
vlak zijn in het leven geroepen om recht te praten wat eigenlijk krom is. Visie moet je hebben 
en niet ontwikkelen om noodzaak van bepaalde keuzes te rechtvaardigen. Schoolinrichting 
bouwen op basis van veelal tijdelijke inzichten en trends is daarbij zeer onwenselijk aangezien 
het op de lange termijn niet voldoet. 
 
Eerder gegeven antwoorden gelden wat mij betreft ook voor Opmeer/Spanbroek. 

Een mooie bomenrijke park van maken 

Nee 

Groen!!! 

Voldoende regenwaterbuffer aanleggen. 

Nee 

Een wijkcentrum met de keuze om lokalen te huren. Voor bijvoorbeeld workshops en 
cursussen. (Taal lessen, breien, dans, drama etc.) zoals bij de zaagtand in Hoorn. 

Knarrenhof is zeer welkom. 

N.v.t. 



 

 

Jongeren centrum zoals pardoes maar dan met uitbreiding voor weekend activiteiten voor de 
jeugd v.a. 12 jaar. Maar weer niet met 16/18 jarige, dat verschil is te groot en dan krijg je 
puberaal haantjes gedrag 

Laten we hier iets moois maken voor alle dorpelingen en niet weer iets bouwen voor een 
kleine groep mensen. Om snel geld te kunnen verdienen. Een mooie stek midden in het dorp 
voor iedereen. 

Nee. Voorgaande was genoeg 

Eigenlijk te gek voor woorden dat in kleine gemeente zoveel scholen gebouwd moeten . Een 
IKC school met bibliotheek enz.  zou het mooiste zijn .  

Ideeën genoeg, maar het is maar een klein gebiedje. Maak er iets spannends/verrassends van. 
Kunnen wij Daan Roosegaarde betalen? Die maakt mooie dingen in de openbare ruimte. 

Nee ben ik niet meer in thuis 

Dat het nu eens echt gerealiseerd gaat worden,  enquêtes zijn mooi hoor,  doe er dan ook iets 
mee voor de jeugd 

wandelpark 

Ik zou het niet fijn vinden als er hoogbouw komt of sociale huurwoningen. Dit omdat de 
kwaliteit van het wonen voor de mensen die er aan vast wonen onwijs achteruit gaat.  

- 

Je zou het ook sport/speel/grasland kunnen houden en 's winters onder laten lopen voor 
eventuele ijsbaan.  Dan kan de speelweide worden gebruikt voor woningbouw. 

Nee 

Er is grote vraag naar senioren die graag in Hoogwoud willen wonen. Tevens is er gebrek aan 
starterswoningen. 

Waarom daar de nieuwe ikc niet gewoon op de plek waar de scholen nu staan, er is genoeg 
ruimte. 

Wees creatief, out of the box denken.  Niet weer hetzelfde wat overal te vinden is. Gebruik en 
luister naar je toekomstige en huidige inwoners voor de verdere invulling. Niet alleen de 
dorpsraad! 

Luister echt naar wat de mensen nodig hebben. Niet wat de politiek of ondernemers nodig 
hebben, maar de bewoners van Hoogwoud. 

Denk dan aan marktgebied/braderie. Of 

eigenlijk niet,maar wij hopen echt dat er naar de burger geluisterd wordt, en niet dat er 
achteraf al een plan klaarlegt. 
veel succes 

Een park 

nee 

Ik ben tegen woningbouw op de vrijkomende locatie. En hoop dat dat ook niet gebeurt. 

Hopelijk wordt er goed over na gedacht en niet alles maar vol gebouwd. Groen is ook 
belangrijk in de omgeving en een speel plek voor kinderen. 

Het liefst betaalbare woningen voor oud- nog thuis wonende jongeren van 25+ jaar 

Geen woningen. Groen, speeltuin en loopveld voor honden is meer dan genoeg.  

- 

Groen park, wat is  Hoogwoud zonder bomen? Laten we de naam eer aan doen.  

Svp géén parkeerplekken of woningbouw. 
Ik zie deze locatie graag met veel groen. 



 

 

In het park misschien ruimte voor simpele toestellen die volwassen kunnen gebruiken bij 
buitenfitness.  
Of een openluchttheatertje, te gebruiken door de scholen of openbare initiatieven.  

N.v.t. 

ik denk een combi van 3 dingen wonen groen en speelgebied 

nee 

Meer natuur in Hoogwoud. Er zijn nu meer mensen thuis aan het werken. Waardoor de vraag 
naar natuur groter is geworden. In de pauze even een rondje lopen in de natuur doet een 
mens goed. 

Houd het eenvoudig en groen 

gelet op de antwoorden bij 5/6/7 gaat mijn voorkeur uit naar een woongemeenschap aan 
gevuld met natuur 

 

  



 

 

      

Om de locatievragen in detail te bekijken, klik hier 
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Ja graag! Nee, ik wil de vragen over Opmeer
overslaan

Wilt u doorgaan met de vragen over 
projectgebied Opmeer? 

https://smarticipatie.carto.com/builder/0cc7a876-1904-4263-ba98-373c368c4336/embed
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Spelen/recreatie
(wandelpad,

fietspad, speeltuin,
enz.)

Groen/park
(bomen, bloemen,

water, bankjes,
hondenuitlaatveld,

enz.)

Woningen (hoog,
laag, koop, huur,

jongeren, starters,
senioren)

Voorzieningen
(winkels,

parkeerplekken,
enz.)

Iets anders

Waar heeft projectgebied Opmeer volgens u 
behoefte aan? 



 

 

 

  



 

 

Als er wordt gekozen voor spelen/recreatie in het projectgebied, waar moet volgens u dan 
rekening mee gehouden worden? Ziet u hier bijvoorbeeld graag een wandelpad, fietspad of 
speeltuin komen? Of heeft u een andere opmerking over dit thema? 

Speeltuin of wandelpad 

Natuurspeeltuin 

Speeltuin. De Heerenweide staat vol met speeltuinen en in de oudere wijken bijna niets of 
oud. 

Wat meer natuur 

In Opmeer/Spanbroek is geen ruimte voor binnen recreatie. Zang- en muziekverenigingen 
biljart- en binnenverenigingen kunnen legaal nergens terecht. Creëer op de locaties Opmeer 
gebouwen van 4 of 5 etages hoog met beneden ruimte voor spelen recreatie en boven 
goedkopere woningen voor jongeren en ouderen. 

Een soort natuurspeeltuin lijkt me wel leuk, natuurlijk is dat al in Hoogwoud aanwezig maar 
iets wat er op lijkt zou leuk zijn. Wij zijn weer in de gemeente Opmeer komen wonen (ik ben 
er opgegroeid) voor de rust en ruimte. Voorzieningen hebben we genoeg en het 
winkelaanbod is goed voor een dorp. Uitbreiding ervan hoeft van mij niet. Geef ons maar 
groen! 

Graag speeltuin ivm behoud van groen in dit projectgebied 

Speeltuin voor oudere kinderen (vanaf 5 jaar) 

Waterplezier voor kinderen: fontein waar je in de zomer in kunt spelen, waterspeelplaats. 
Samenkomen voor kinderen in de buurt! 

Speeltuin  
Wandelpad 

Veel groen 

Speeltuin 

Wandelpad en natuurlijke speeltuin met bijv. Waterpomp 

Natuur 

De speelvoorzieningen aan deze zijde van de wijk zijn zeer gedateerd. De wijk is aan het 
verjongen en daarbij hoort een speelvoorziening die aan de huidige maatstaven voldoet. 
Daarbij is het fijn als er groen in de vorm van een parkje/recreatie voorziening zal zijn. Een 
honden uitlaatveldje lijkt ons niet noodzakelijk gezien de weijver al een enorm losloop gebied 
kent. 

Soort stadspeeltuin, vergelijkbaar met Hoorn of Alkmaar. 

Natuurspeeltuin 

Speeltuin en wandelpad zou zeer welkom zijn. 

Wijk is nu rustig en niet gebouwd op veel auto verkeer. Mijn wens om dit zo te houden.  

Zie ook antwoord Hoogwoud. Houdt het zoveel mogelijk open, om sociale controle zo groot 
mogelijk te houden 

Bordeel 

Een ruimte waar clubs, vereniging of gym naar toe kunnen!!! Zeer weinig ruimtes beschikbaar 
voor b.v. vrouwen van nu of voor ouderen om te gym !! 

Een voetbalveld / speelveld met speeltuin en daarom heen groen (parkje) en wandelpad. 

Speelplek voor kinderen 

Natuurspeeltuin 

Grote speeltuin voor jong en oud gemengd. 



 

 

Speeltuin en park met veel bomen en zitplekken. Iets zoals natuurspeeltuin in hoogwoud 

Een mooie grote speeltuin die veilig is voor klein en groot en misschien een losloop veld voor 
de hond 

Meer groen in de buurt, bomen, wandelpad, speelgelegenheid voor verschillende leeftijden,  
ruimte voor de natuur! 

wandelpad met speeltuin, er zijn nu twee speeltuinen aanwezig bij de scholen, handig  om er 
een te behouden. 
Laat bovendien de bomen staan, die geven mooi groen en ook mooie 
buitenspeelmogelijkheden 

rolstoeltoegankelijk, speeltuin in samenspraak met kinderen en eventueel ook jongeren 
(skatebaan etc.), een samenwerktuin, moestuin, kruidentuin, een kleine ontmoetingsruimte 
met keukentje om samen te eten van de groenten/kruidentuin 

Mooie speeltuin ontbreekt in deze buurten 

Liever geen speeltuin met gillende kinderen. Wij wonen in de Heerenweide bij die nieuwe 
speeltuin. Wát een ellende. De hele dag gillende kinderen voor de deur tegenwoordig. Je kunt 
gewoon niet meer buiten zitten …. 

Veel groen 

Natuurspeeltuin. 
Wandelpad. 

Grote speeltuin met evt een leuk pieren badje. 

wandelgebied (ook voor honden,maar wel aangelijnd) 

Speelplaats 

Als je naar de luchtfoto kijkt zou groen, speelterrein, trapveldje heel welkom zijn. NIet alles 
vol bouwen! 

Speeltuin 

Een leuke speeltuin met wat bankjes om zo de buren weer een beetje te leren kennen goed 
voor sociaal voor kind en volwassenen 

Spelen/recreatie is niet mijn keus, dus maak ik hier geen opmerkingen over. 

Op de plek waar nu het ruimteschip staat een mooi park met bomen en groen, waar je kan 
wandelen maar waar kinderen ook kunnen spelen. Een soort speelpark, waar ook oudere 
mensen een rondje kunnen wandelen en jonge gezinnen kunnen spelen. Een ontmoetingsplek 
voor jong en oud. 

Veel bomen en een leuke speeltuin die ook voor minder valide kindjes geschikt is.  

Speeltuin 

Wandel en fietspad, speeltuin 

Het grasveld wat er nu ligt is het enige iets grotere groene grasveld in opmeer en spanbroek.   
Het zou fijn zijn als het niet volgebouwd wordt  met woningen,  maar dat er nog wel wat 
behouden blijft van dit mooie groen en speelplek voor zowel hond als kind en ouder.  
Want tuurlijk worden mensen blij van meer woningen en uberhaupt kans op woning. maar 
hoe fijn is het als daar dan ook nog als enige plek van opmeer en spanbroek een groen veld 
naast ligt waar kinderen en evt.  Honden,  oftewel gezinnen,  lekker kunnen spelen.  
Waarschijnlijk gaat de speeltuin die nu  tegen de akker aan ligt ook weg.  
Het zou wel fijn zijn als hier een nieuwe (natuur)  speeltuin voor terug komt.  
Want ook daar is in opmeer niet veel uitgebreidst te vinden. 

Bomen en huizen 

Een park met speeltoestellen en een kinderboerderij. De kinderboerderij zou kunnen worden 



 

 

onderhouden door dmv het principe zorgboederij. 

Voldoende verlichting 
Baan voor Jeu de boules 

Kan ook maar jongere woningen- is wel nodig 

Speeltuin met sportmogelijkheden voor kinderen en volwassenen  
Plek voor iedereen om te wandelen/ hardlopen met en zonder hond 
Valkenburg zh is zo n plek ingericht echt ontzettend leuk en word goed gebruik van gemaakt 

Wandelpad met water 

Nee, genoeg speeltuinen 

wandel pad, speelgebied   recreatie gebied met bankjes 

Wandelpad 

Multifunctionele inrichting, voor alle leeftijden wat. 

Huurwoningen 

Betere verkeerssituatie, fietspaden beter neerleggen zodat fietsen over looppad niet meer 
nodig is. Speeltuin uitbreiden naar natuurspeeltuin. 

Wandelpaden en fietspaden 

Wandelen 

Wandelpad en speeltuin. 

Ik zou graag de verbinding zien met de doorlopende groenstructuur naast het project gebied; 
doorlopend vanaf AC de Graaff richting Koninginneweg ( water en groenzone) Langs deze 
zone kunnen dan wandel, fietspad en speelruimte (bv voetbal kooi) komen, die een 
verbinding legt naar het ikc of evt. hondenuitlaatzones. 

De antwoorden bij de vragen van Hoogwoud, zijn hetzelfde voor Opmeer.  
Senioren moeten in hun eigen woonomgeving kunnen blijven en gestimuleerd worden om 
hun grote huizen te verlaten. 
Starters/jongeren moeten uitgenodigd worden om te blijven wonen in hun dorp of om zich te 
vestigen. 
Dit om de leefbaarheid te behouden. 

Er is reeds voldoende speel recreatieruimte hier 

Een wandelpad en speel toestellen voor de kinderen. 

Een natuurspeeltuin met een wandelpad zou erg fijn zijn. 

Een natuurspeeltuin met een wandelpad 

Wandelpad/park en speeltuin. Bestaande veldjes behouden, wordt veel gebruikt door jeugd, 
sporters, bootcamp 

Wandelpaden, picknick plekken, barbeque plekken. Banken en tafels waar mensen samen 
kunnen komen met mooi weer en spellen kunnen doen, zoals schaken e.d.  

beweeg toestellen voor jongeren, ouderen en senioren. 

Speelveld, bomen, struiken 

speelplek, wandelplek of restaurantje 

Wandelpad 

In ieder geval 1 sportveld (zijn er nu 2) en grote speeltuin. Wandel- en fietspad is ook prima. 

Wandelpad 

Sloot achter akker en gymzaal doortrekken. Grote speeltuin. Buitenfitness 

Wandelpad 



 

 

Speeltuin, natuur 

Een Groenpark met wandelpad, op de plaats van het Ruimte schip. Geen honden uitlaat 
plaats. 
In deze buurt is er weinig groen en geen park. 
Op de plaats van de Akker een Knarrenhof 

Wandelpad en natuur speeltuin achter de gymzaal 

Speelweide voor zowel peuters als oudere kinderen (mbt speeltoestellen).  
 
Voldoende bankjes en prullenbakken. 

Speeltuin, al is de schikbare grond daaevoor wel erg veel dus in combinatie met een andere 
functie ligt voor de hand. Parkachtige aanleg met speeltuin maar bijvoorbeeld ook een jeu de 
boules baan en een basketbal-/voetbalveld aan de ene zijde van de Planetenlaan en een 
andere functie aan de andere zijde: woningbouw 

Kind vriendelijk. Alle leeftijden. Snachts mogelijkheid tot deels afsluitbaar. Sport ingericht 
denk aan loop routes openbare bootcamp attributen. 

Maak een combi van park en spelen 

Sociale huurwoningen zijn meer nodig. En betaalbare woningen voor starters of jongeren 
onder de 25. Evt met beperking! 

Gewoon een leuke speeltuin bij de nieuwe woningen 

fietspad met tunneltje naar de Weijver 

Park met wandelpad 

Natuurspeeltuin...loslopende dieren 

Een speeltuin. Speelveld. Waar kinderen kunnen bewegen. Net als op de roerdomp. 
Overzichtelijk. 

Een combinatie van groen/volwassen speeltoestellen/jongerenwoningen 

Een speeltuin is handig. 

Er zijn op dit moment al mogelijkheden om te spelen. Het zou goed zijn dit compacter binnen 
dit gebied te behouden. Het gebied had trouwens beter verbonden kunnen worden met de 
gymzaal en het trapveld, zodat een integrale inrichting bezien kan worden. Het trapveld bezie 
ik dan ook als onderdeel van het behouden van een compactere speelplek. 

wandelpad met groen, en speel gelegenheid voor kinderen. met mogelijkheid tot parkeren.  

Spelen en recreatie is zeker van belang, maar dan heb ik het over bewegen voor iedereen, 
jong en oud. Dit zou veel beter kunnen op de plek van het B-veld HOSV. Veel centraler en 
beter te bereiken voor de ouderen in onze gemeente (schakel/past. Meriusflat, nieuwe deel 
op de Heerenweide). Maar bij woningbouw dient er wel iets van spelen gemaakt te worden, 
dus een speeltuintje moet er natuurlijk bij. Groots uitpakken zou ik dus bij HOSV doen. Bereik 
je een groter publiek, zeker de doelgroep ouderen die het nodig hebben om te lijven 
bewegen, waardoor ze langer vitaal blijven en minder zorg nodig zullen hebben.  

Ik zou het gebied van de Akker graag ingevuld willen als speelgebied voor de jeugd. Hierbij 
denk ik o.a. aan een Cruyf cord, tafeltennis tafels en een scate baan. 

Behouden en uitbreiden van speeltuinen, voetbalveld. Daarnaast een peuterbadje 

Groen speelveld 

Starters woningen met veel groen er omheen. In Zwolle is een buurt in het centrum waar ze 
een leuke oplossing hadden hiervoor. Wonen in een parkje. 

geen idee 



 

 

Groen park met wandelpaden en bankjes!!! 

Kunt en cultuur 

Alles wat groen en eenvoudig is 

We zijn plattelands gemeente geef het groen dan ook voorrang en eventueel extra parkeer 
ruimte 

wandelpad 

 

  



 

 

 

  



 

 

Als er wordt gekozen voor groen/park in het projectgebied, waar moet volgens u dan 
rekening mee gehouden worden? Ziet u hier bijvoorbeeld graag bomen, bloemen, water , 
bankjes of een hondenuitlaatveld komen? Of heeft u een andere opmerking over dit 
thema? 

Water en bankjes 

Bloemen en bankjes 

Speelveld, bomen, bloemen, geen water 

Om de gebouwen heen kan voldoende ruimte gereserveerd worden om te wandelen met of 
zonder hond. 

Zoals wordt benoemd, bomen, bloemen, bankjes. Uitlaatveld voor honden mag.  

Graag bloemen en wat bomen, liefst iets als een natuurspeeltuin met wat bankjes zodat jong 
en oud  gebruik kunnen blijven maken van deze ruimte 

Geen hondenuitlaadveld. 
Wel groen, bomen, water met zitplaatsen 

Water voor plezier: fonteinen waarin je kunt spelen in de zomer. In de winter mooi om naar 
te kijken vanaf bankjes. 

Aantrekkelijk maken voor bijen en vlinders 

Bomen bloemen water en bankjes 

Een fijn gebied om leuk te wandelen over mooie paden waar veel bloemen aanliggen. Een 
plekje voor een picknick kleed of picknick tafels zijn ook fijn. 

Water 

Bomen, bloemen en water middels een groene afscheiding zouden mooi zijn. Zeker in de tijd 
van ontgroening 

Natuurspeeltuin 

Het is hier behoorlijk boomrijk voor ons een pluspunt om hier te wonen. Het zou fijn zijn als 
de bestaande bomen wel blijven. Een bankje met speeltuin zal ook fijn zijn 

Behoud van flora in fauna 

Water bomen 

Tip: ga eens kijken in het Van Nispenpark in Hillegom. Hier heeft de gemeente een mooi park 
gemaakt geschikt voor verschillende doeleinden. Zou prima passen in (een deel van) dit 
gebied. Probeer ook te kijken of er iets moois gedaan kan worden  met watergangen.  

Een sexpark 

Bankjes, vuilnisemmers voor afval en hondenpoep, bomen om een parkachtig gebied te 
maken, natuurspeeltuin gebied 

Van alles wat 

Natuurspeeltuin 

Hondenuitlaatveld, parkje 

Veel vlindertuinen en bomen en bankjes. Dat mensen echt kunnen genieten van natuur 

Bomen,  mooie bloemen of planten, een fijne plek om te zitten en te wandelen,  evt een 
speelgedeelte ( speeltuin voor jonge kinderen en oudere kinderen) evt een uitlaatplaats voor 
honden 

laat vooral de al bestaande bomen staan, met een speelveld voor de kinderen, bankjes en 
voldoende vuilnisbakken 

bankjes, veel bloemen 

Natuur 



 

 

Water en bankjes.  
Maar liever woningen. 

Ja idee is mooi 

Bomen, gras en water. 

Bloemen en bankjes 

hondenuitlaatveld maar wel aangelijnd,zelf kan ik bijvoorbeeld nergens daar meer lopen 
omdat er naast mijn huis een hondenuitlaatplek is, maar de honden nu dus overal los lopen 
en het is prachtig dat hun hond niks doet,maar andere honden zitten voor een reden aan de 
lijn en kunnen nergens heen omdat ze nu dus continu belaagd worden door loslopende 
honden. 

Water ,bankjes bloemen 

lkekker veel groen, bomen, struiken park 

Bloemen, bankjes,  water, hondenuitlaatveld 

Bankjes. Beelden openbaarde bbq tegen betaling ? 

Groen vind ik bij elke mogelijkheid van belang. 

Bomen, groen, bankjes, speeltoestellen & nette paden waar oudere mensen ook goed 
overheen kunnen lopen. 

Bomen en bloemen, prachtig. Geen hondenuitlaatplek, er ligt al zo ongelooflijk veel poep in 
het betreffende gebied. Er liggen dikke drollen, zelfs in de speeltuin. 

Zie hoogwoud 

Heel veel bomen. 

Ook zijn er niet veel plekken waar honden kunnen rennen of uitgelaten kunnen worden,  dus 
wat gebeurt er nu volop... Heeel veel hondenpoep in de speeltuin en bij het gras voor de 
scholen.  
Dit is echt niet te doen,  tuurlijk blijft het aan de mensen zel f om dit op te ruimen maar er 
moet ook plek zijn waar dit wel mag en kan.  
En waar een hond lekker met de bal kan rennen.  
( dit is van een niet honden bezitter!) 

Een park met kinderboerderij 

Geen water 

Bankjes en groen 

Alles wat hier boven benoemd word 

Een plek waar kinderen kunnen spelen en voetballen. Misschien met buitensport toestellen.  

Hondenuitlaatveld (omheind) met wat groen misschien 

bloemen struiken bomen bankjes hondenuitlaatgenied 

Bomen, water en bankjes 

Als het kan een omheind honden losloop veld zodat de honden niet bij je komen. 

Bankjes en bloemen 

Graag de dikke boom op het plein van de akker behouden! Meer groen en bloemen, 
eventueel ruimte om honden uit te laten, een soort gelijk parkje als verder in Opmeer 
gelegen, met natuurspeeltuin. 

Veel groenvoorzieningen en bankjes 

Groen,  geen hoge bomen 

Bomen, bankjes, speeltuin, wandellpaden 



 

 

Ik zie hier graag naast het principe: grote bomen behouden, een groene boulevard 
waarin/langs comfortabel en veilig gefietst/gewandeld kan worden, rekening houdend met 
toekomstige wateroverlast (opvang) en hitte (bomen) Honden kunnen hier ook langs lopen 
mits de baasjes hun uitwerpselen meenemen.... 

We hebben voldoende groen gebied in de gemeente 

Graag bomen en misschien een idee om er vlindertuin er van te maken een vijver is ook heel 
leuk, geen honden uitlaat plek, gewoon een parkje voor jong en de oudere mensen.  

Een park zou heel erg fijn zijn. Dit zou ik het liefste zien. Met bankjes en mogelijkheden om 
buiten te kunnen sporten 

Een mooie bijen/insectentuin met veel bloemen en vaste planten, met wandelgelegenheid en 
bankjes 

Bomen, bloemen, water, bankjes. En de lelijke plantenbakken/verkeersremmers met onkruid 
en vuil(nis) vervangen voor iets fris. KUNST! Dat zou ook een aanvulling zijn. Of ee n openlucht 
theater. 

voldoende water en bankjes om heerlijk te genieten van Opmeer 

Geen water, veel groen 

bomen, bloemen. geen hondenuitlaatplek 

Veel bomen en bloemen ter compensatie van alle CO2 uitstoot 

Vooral veel bomen en groen. In de gemeente Opmeer is in de bewoonde wijken weinig/geen 
groen. Belangrijk voor de toekomst !!! 

Water, groen, bankjes 

Wandelpadden, betrek water erbij en evt aansluiting pas langs geluidswal.  

Bomen,water,bankjes 

Geen honden uitlaatveld. Wel een parkachtig iets met bomen struiken en wandelpad 

Honden uitlaat 

Mooi aangelegd park met water stroompje en bloemen.. niet een saai groen park.  
 
Of een combi van natuurspeeltuin/ park met water stroompje. Een echt speel / natuur 
gebied. 
 
Meer toezicht op het opruimen van hondenpoep. 

Parkachtige aanleg met bomen, bloemen, water, bankjes en hondenuitlaatveld met 
wandelpad. 

Speelbaar. Hoog laag struiken naald en loofhout. Wandel gebied. 

Groen park 

Weer zo'n vraag.. huizen! Hondenuitlaat gebied is fijn maar dat wordt dan weer zo ingedeeld 
dat de joggende mens er last van krijgt.. of de spelende kinderen. Er valt in Opmeer niet te 
recreëren met hond. 

Bomen. groen, bloemen en bankje 

Mooie groene inpassing in de wijk 

Park met wandelpad 

Graag veel groen, bomen en bloemen met bankjes en een wandelpaadje 

Bomwn perkjes water vijvers 

Bomen Water Bankjes 



 

 

Bomen en volwassen speeltoestellen omdat bewegen zeer belangrijk is! 

Absoluut geen hondenuitlaatveld. Daarvoor is er een veld op de Weijver. Gedane suggesties 
passen goed om een groene inrichting te behouden. 

Liever geen honden uitlaatveld, maar meer parkeer gelegenheid. Voor de omliggende 
bewoners. 

Ik zou er vooral voor woningbouw gaan, maar omdat het al een vrij groen stuk bij zit, zou ik 
dit zeker in de plannen meenemen. 

Het gebied rondom het kinder speelgebied van de akker kan worden ingevuld met een bomen 
en struiken 

Uitbreiding van de sloot en daarnaast bomen en bankjes 

Bankje 

Geen uitlaat gebied voor honden, maar een leuk speelplek met groen en water.  

wat u schrijft is prima 

Zie vraag 11 

fruitbomen en groepstuin, 

Bankjes, speeltoestellen, kunst 

Géén uitlaatveld, want dan kunnen kinderen en ouderen nog niet rustig spelen, pucknicken 
en wandelen 

Ja graag parkje met bomen en bloemen 

bomen en bankjes 

 

  



 

 

 

  



 

 

Als er wordt gekozen voor woningbouw in het projectgebied, waar moet volgens u dan 
rekening mee gehouden worden? Ziet u hier bijvoorbeeld graag hoogbouw, laagbouw, 
koopwoningen, huurwoningen, jongerenwoningen, starterswoningen of seniorenwoningen 
komen? Of heeft u een andere opmerking over dit thema? 

Geen woningen anders laagbouw.koop 

Starterswoningen en koopwoningen 

Jongerenwoningen 
huurwoningen 
en  
starterswoningen 

Jongeren/ starters woningen. Huur en koop door elkaar. Betaalbare woningen voor onze 
kinderen 

Een gezinshuisjes voor jongeren 

Laagbouw, koopwoningen 

Zie eerdere reactie 

Dit heeft absoluut niet mijn voorkeur. Mocht het wel zover komen, wat ik echt jammer zou 
vinden, dan toch liever laagbouw. 

Huurwoningen voor zowel jongeren als starters en doorstromers 

Seniorenwoningen icm groen 

Laagbouw, koopwoningen voor starters 

Seniorenwoningen 

Koopwoningen, vrije kavels. 

Starters en senioren en niet te hoog. Past niet in het straatbeeld van Opmeer 
Misschien net zo iets als aan de van Roozendaalstraat? 

Starterswoningen 

Starterswoningen en laagbouw 

Senioren woning 

Liever geen bebouwing.  Indien toch gebouwd gaat worden graag laagbouw. Gezien dit in het 
straatbeeld van de bestaande bebouwing past. 

Laagbouw en alleen sociale huurwoningen 

Als er woningen komen dan graag laagbouw. het is ook een mogelijkheid om hier een 
knarrenhof te bouwen samen met een leuk aangelegd park 

Seniorenwoningen en starterswoningen laagbouw 

Laagbouw en het liefst koopwoningen. 

Laagbouw jongeren woningen starterswoningen 

Variatie in verschillende woningtypen, met voldoende parkeergelegenheid. Met aandacht 
voor groen. 

Meer bordelen en sexhuizen 

Laagbouw voor Jongeren en starters 

Laagbouw, Knarrenhof voor inwoners reeds wonende in de gemeente Opmeer. Er zijn veel 
ouderen die willen verhuizen naar een levensloop bestendige woning, maar geen apartement. 
De achtergelaten woning komt dan beschikbaar voor starters of andere  woningzoekende. 
Win win situatie. 

Starterswoningen 



 

 

Starterswoningen 

Starterswoningen 

Starterswoningen 

Huurwoningen met normale huur prijs en voldoende kamers 

Laagbouw,  met ruimte voor groen/bomen! Koopwoningen/starterswoningen en evt 
huurwoningen 

laagbouw, met huurwoningen of starterswoningen, past prima in de bestaande bouw, een 
wooncommune zou ook overwogen kunnen worden voor jongeren of en juist voor ouderen, 
hoogbouw zou hier heel ongepast zijn, max twee woonlagen zoals al op de klaproos en 
pinksterbloem zou nog wel toepasselijk zijn. 

Mix van woningen aan de hand van de behoefte. 

knarrenhof, combinatie jongeren en ouderenhuisvesting, vooral ook starterswoningen die 
makkelijk vergroot kunnen worden als ze meer gaan verdienen (zie Heerhugowaard) 

Betaalbare starterswoningen kunnen kopen. Geen appartementen, twee onder een kap of 
vrijstaande woningen. 

Vooral veel kleinere en betaalbare woningen zodat starters, kleine gezinnen en ouderen in 
eigen dorp kunnen blijven wonen. 

Geen woning bouw 

Combinatie van starters- en jongerenwoningen. 
Qua hoogte passend bij reeds bestaande bebouwing. 

Laag bouw eengezins woningen , 

seniorenwoningen 

Jongeren woningen, betaalbare starters woningen 

Vooral goed kopen woningen voor de doorstroming van de jongerewoningen die een gezin 
willen starten en daar door sneller in aanmerking voor komen zodat ze kunnen groeien en 
niet vast blijven zitten in de jongerwoningen 

starters woningen, geen hoogbouw, max 2 verdiepingen 

Koopwoningen voor starters. Geen huur de buurt verpaupert al te hard.  

Genoeg huizen  gebouwd in opmeer. Te veel arbeidsmigranten en vluchtelingen. Het moet 
weer een dorp worden zo als het was 

Wat ruimere seniorenwoningen met een kleine tuin en garage, type patiowoning lijken mij 
heel gewenst. Er is weinig/niets te vinden in Opmeer. Kan zorgen voor meer doorstroming. Er 
is ook behoefte aan starterswoningen en ruimte voor jongeren. 

Hoogbouw voor jongeren 

Op de plek van de akker. Appartementen niet hoger dan 1verdieping, seniorenwoningen, 
starterswoningen. Huur en koop door elkaar heen zodat het een mooie mix wordt.  

Starterswoningen en huurwoningen voor de oudere jongeren die noodgedwongen bij hun 
ouders thuis wonen en n dolgraag een eigen huis willen in hun gemeente waar ze zijn 
geboren en opgegroeid 

Laagbouw, voor ouderen 

Starters- en jongerenwoningen 

Huurwoningen 

Knarrenhof woningen kunnen naar de volgende generatie 

Ik zou hier huurwoningen en startersswoningen bouwen. 

Een mix van woningen, zo gemêleerd mogelijk 



 

 

Starters en jongere woningen 

- 

Opmeer heeft behoefte aan betaalbare starters en jongeren woningen 

Laat onze gemeente niet vol bouwen met woningen 

geen woningbouw 

Huurwoningen 

Jongeren, starterswoningen 

Jongeren en starters de kans geven om in de gemeente te blijven wonen. 

Huurwoningen laagbouw 

Absoluut geen woningen! Anders heel weinig, kavels verkopen en vrije architectuur erop 
laten bouwen, verder de ruimte houden voor een prachtig mooi groen speelpark! Opmeer 
heeft in vergelijking met Hoogwoud veelste weinig groen (en Spanbroek al helemaal)!  

Woningen voor jpngeren en alleenstaanden en lagere huur 

Betaalbare koopwoningen voor jeugd uit de gemeente zelf 

Laagbouw, starterswoningen. Jongerewoningen hebben we al in dit gebied. Meer 
Jongerewoningen lijkt mij niet wenselijk. 

Je kunt alleen een groene verbindingszone maken met daarin enkele hoogbouw woningen 
passend bij het bestaande en nieuwe groen. Dus parkeren groen weggewerkt. Uitgangspunt= 
de fiets vooraan. Liefst een mix tussen jongeren en ouderen die idealiter elkaar een beetje in 
de gaten houden. Huur en koop door elkaar. 

Betaalbare woningen 

Een belangrijk deel van de huidige woon problematiek komt voort uit het feit dat er 
onvoldoende alternatieven zijn voor mensen die toe zijn aan doorstroming. Wonen nu te 
groot t.a.v. hun veranderde gezinssituatie. Dus voor het ontwikkelen van woningen die 
doorstroming bevorderen is dit een mooie kans: levensloop bestendig en passend in het 
wijkbeeld. Houd rekening met goede menging van prijscategorieen . 

Ik denk dat senioren woningen in Opmeer niet een slecht idee is, Opmeer vergrijst en dat het 
voor de doorschuiven van de senioren naar die woningen ook weer huizen vrij komen voor de 
starters die in de gemeente Opmeer willen blijven wonen, ook dat vind ik heel belangrijk!  

Absoluut geen hoogbouw. Koopwoningen met ruime tuinen, waarbij het belangrijk is voor de 
uitstraling dat er ook een voortuin is. 

Graag laagbouw koopwoningen met voor- en achtertuin passend bij de rest van de 
bebouwing. 

Laagbouw, en aan betaalbare starterswoningen is veel gebrek 

Verschillende soorten bouw zorgen voor diversiteit, dus voor ouderen, jongeren, gezinnen, 
koop- en huurwoningen. 

betaal bare woningen voor starters.  
hoogbouw niet! 

Jongerenwoningen, seniorenwoningen en starterswoningen zijn heel erg nodig in de 
gemeente 

Geen woningbouw, anders dan seniorenvoorziening 

laagbouw, starters woningen, 

Starterswoningen en seniorenwoningen 

Senioren woningen bijv knarrehof 

Sociale huurwoningen voor meerdere doelgroepen zijn in onze gemeente hard nodig. Om 



 

 

realisatie haalbaar te maken is een combinatie van koop en huur misschien noodzakelijk.  

Starterswoningen, die zijn er veel tekort 

Woningen worden al op andere plaatsen gebouwd. Zo min mogelijk vierkante meters 
gebruiken voor woningen. Grote woningen zoals nu bv. in de Heerenweide worden gebouwd 
niet meer toestaan. Beter is het om meerdere kleine woningen neer te zetten op de al 
aangewezen plaatsen Heerenweide, Koenis en Scheringa-gebouw. 

Starterswoningen 

Jongeren (starters) en oudere 

Seniorenwoningen. Wellicht nieuwe zandhove? 

Huurwoningen,starters/senioren 

Seniorenwoningen, laagbouw 

Starters,  geen Polen hotel 

Op de plaats van de Akker huur seniorenwoningen of Knarrenhof 

Starters en senioren betaalbare huurwoningen 

Lagere huurprijzen, geen leeftijdsgroepen als senioren of vanaf 22 jaar.  
 
Niet te hoge gebouwen. 

Hoogbouw met senioren- en jongerenwoningen. 

Laag kostende woningen 450 euro max in de maand 

Startwoningen/jongeren woningen 

Betaalbare woningen voor starters, jongeren en alleenstaanden. 

huur woningen, starters, jongeren woningen. Groot behoefte aan! Senioren zitten hier te ver 
van de kern van het dorp af. En er zijn hier al heel veel voorzieningen voor. 

Meer huurwoningen en jongerenwoningen 

Hoogbouw! Hierdoor kan je veel meer woningen bouwen. Voor alle doelgroepen toegankelijk 
maken. Sociale huur, midden huur en vrije sector. Dit draagt ook bij aan de leefbaarheid in de 
buurt. 

graag laag bouw, koop/huurwoningen voor starters en voor ouderen 

Laagbouw met koopwoningen voor jongeren en starters. 

Ook hier  een mooie plek voor een seniorenwoning project en woningen voor alleenstaanden, 
Zie mijn opmerkingen bij  locatie Hoogwoud. Zowel het gebied van de Akker en Ruimteschip 
zouden verbonden kunnen worden met een loopbrug t.b.v. gezamenlijke 
ruimtes/voorzieningen. Een mix van koop en huur geeft een gevarieerde leefomgeving.  

Jongerenwoningen, starterswoningen, seniorenwoningen. Hier is heel veel behoefte aan!!! 

Wat mij betreft is hoogbouw voor jongeren een goede oplossing om meer mensen te kunnen 
voorzien. Huur en koop 

Jongeren en starters voor een normale betaalbare prijs 

Betaalbare starterswoningen. 

Startenwoningen liefst laagbouw 

Betaalbare woningen 

Woningbouw is absoluut een gewenste aanvulling, gezien de grote behoefte daartoe. Sluit 
het aan op deze behoefte en passend aan de bestaande bouw in deze omgeving. In mijn 
optiek zou een initiatief zoals het knarrenhof (hofmeer) hier heel goed passen. 

liever geen woningbouw, maar uitbreiding parkeerplaatsen voor de omwonende. 



 

 

Het is al dicht bevolkte buurt, met te kort aan parkeer ruimte. 

Ik zie hier een ideale plek voor huizen, vooral voor starters, Senioren zie ik meer op de plek 
van BIK en Koenis, toch wat dichter bij de voorzieningen. 

In het gebied van het ruimteschip zou ik graag senioren woningen willen zien met een, ook 
voor de omringende buurt toegankelijke, gezamenlijke ruimte met bijv een biljart en 
koffieruimte (een klein buurtcentrum) 

Seniorenwoningen en laagbouw 

Knarrenhof, goeie plek van 't Ruimteschip. 

Afwisselende bouw. Hoog en laagbouw huur en evt. koop, maar wel voor de jeugd van de 
gemeente. Voor deze groep is al zo weinig te kri jgen. 

Heel graag senioren woningen met een voor tuintje en een achtertuin net zoals in de glazen 
wagen 

Geen woningbouw plant bomen. 

Senioren/jongeren (Knarrenhof) 
Huurwoningen: starterswoningen en seniorenwoningen 

Starters en jongeren 

Wanneer de stichting Knarrenhof deze locatie geschikt vindt, dan zou ik dat ondersteunen.  

laagbouw koopwoningen starterswoningen 

Wij zien hier graag laagbouw voor ouderen, bijvoorbeeld een Knarrenhof. Of gelijkvloerse 
seniorenwoningen met voor en achter een tuintje. Onze voorkeur gaat uit naar een 
koopwoning. 

We zouden graag leuke senioren woningen zien verschijnen tegen betaalbare prijzen. Voor 
ons ouderen die veel te groot wonen en er iets kleiners voor terug willen. Wij maken dan 
weer ruimte voor jonge gezinnen. 

Jongeren woningen, wij willen graag het huis uit alleen zijn er nauwelijks starters woningen in 
deze gemeente, zou zonde zijn om een generatie jeugd daar door te verliezen aan anderen 
dorpen 

Eenviydfige kleinere woningen waar jong en oud gebruik van kunnen maken. Huur, maar koop 
ook. 

Starterswoningen 

Koopwoningen hoogbouw voor senioren en starters/jongeren 

 

  



 

 

 

  



 

 

Als er wordt gekozen voor voorzieningen in het projectgebied, waar moet volgens u dan 
rekening mee gehouden worden? Denk aan winkels, parkeerplekken, een buurtcentrum, 
enz. Of heeft u nog een ander idee voor een voorziening op deze locatie? 

Evt buurtcentrum of parkeerplaats 

Een extra supermarkt zou prettig zijn. Alleen Deen is te kort, zeker door de Heerenweide is er 
meer behoefte aan een extra supermarkt. 

Supermarkt met parkeerplaatsen 

Zie eerdere reactie 

Een buurtcentrum zou niet erg zijn in mijn optiek alhoewel ik denk dat er genoeg 
mogelijkheden liggen in 't centrum van opmeer/Spanbroek. Het liefst gewoon groen! 

Geen 

Buurtcentrum 

Koffietentje, restaurantje, winkels zoals een bakker, slager. 

Ruimte om te ontmoeten en voor culturele verenigingen 

Buurtcentrum 

Horeca en kinderkleding winkels 

Parkeren 

Parkeerdruk in de wijk, geluidsoverlast en overlast van jeugd. 

Voldoende parkeerplekken voor de nieuw te bouwen huizen 

Parkeerruimte dat is vaak een probleem 

Knarrenhof en voldoende parkeerplekken met laadpalen electrik 

Winkels niet spreiden en uit het oorspronkelijke centrum houden. Buurtcentrum kan alleen 
als daar ook voldoende parkeergelegenheid voor is en veiligheid voor kinderen 

Geen. Bovenstaande lijkt mij niet geschikt voor deze locatie. 

Idem 

Buurtcentrum heel graag!! 

Het is een woonwijk waar vooral speeltuin, park, voetbalveld en woningen passen en geen 
andere voorzieningen die zijn elders al 

Starterswoningen! 

Geen mening 

Ik vindt winkels/ kantoor/ industrie hier niet passen en niets toevoegen.  Vindt de locatie hier 
niet geschikt voor. 

winkels zijn hier niet wenselijk, we hebben er een mooi centrum voor.  

Deze zijn al elders in de gemeente ondergebracht 

geen idee 

Extra parkeer ruimte is zeer wenselijk. 

Liever woningen. 

Winkels is al een overschot 

Geen voorzieningen ivm verkeer- en parkeerdruk. 
De laatste is op de Weegbree al jaren hoog. 

Winkels , meer winkels, parkeerplekken hebben we zat 

parkeerplekken 

Geen 



 

 

Blokker 
Lidl 

mi geen winkels nodig 

Zowiezo meer parkeerplekken deze buurt is gemaakt wat betreft parkeerplekken op een 
manier die in deze tijd niet meer past. Nu hebben 90 procent van de huishoudens 2 auto's.  

Maak een buurtcentum voor de volwassenen (25 t/m 50) om te kunnen schilderen en 
knutselen koffie te doen.  Er is niks voor deze mensen geen sociaal toegangs punt 
 
 Er Genoeg huizen  gebouwd in opmeer. Te veel arbeidsmigranten en vluchtelingen. Het moet 
weer een dorp worden zo als het was 

Voldoende parkeerruimte is fijn. Geen behoefte aan winkels, er is m.i. voldoende 
winkelaanbod op korte afstand aanwezig. 

Mocht er een woonwijk komen dan zouden parkeerplekken geen overbodige luxe zijn. Een 
buurtcentrum/jongerencentrum zou leuk zijn voor de jeugd en mensen die daar behoefte aan 
hebben 

Parkeerplekken 

Liever niet 

Parkeren 

Een kinderboerderij met een fruitgaard die onderhouden word door cliënten van bijvoorbeeld 
leekerweide of dementerende ouderen die dagbesteding zoeken. Van de producten kunnen 
ze dan spullen produceren en verkopen, kado artikelen of etenswaren verkopen, denk aan 
eieren, yogert, kaas, jam en sap vanuit de boomgaard 

Een dorpshuis/ buurtcentrum 

Nee , geen winkels 

Volgens mij zien die er voldoende 

Deze locatie zou geweldig zijn voor een supermarkt naast deen.. parkeren zou onder de 
winkel in een garage kunnen of een parkeerdak.. dan kam op het stuk van de akker nog wat 
groen blijven 

Voorzieningen horen in het centrum, niet in de rand 

Buurtcentrum 

De parkeerplaatsen bij de Akker verwijderen, deze geven erg veel overlast door de mensen 
die er 'parkeren'/hangen. De plaatsen bij de gymzaal zijn voldoende. Aan het ruimteschip kant 
zijn de plekken ook voldoende, meer zullen er niet gebruikt worden. De muziek/dansschool 
behouden zou leuk zijn of een kinderopvang. 

Misschien meer parkeerplaatsen 

Parkeren 

Als er huizen komen en groen dan, groen aan de Meibloemkant 

Mogelijk een klein dierenpark mede verzorgd door gehandicapten icm verkooppunt van lokale 
producten waar ook door de buurt geknutseld/andere dingen kunnen worden georganiseerd 
als er tzt initiatieven komen. 

Veel steden en dorpen hebben een culturele broedplaats om de creativiteit te stimuleren. 
Denk hierbij aan muziek oefen ruimtes, opname mogelijkheden, onderwijs, workshops en 
kunst in de breedste zin. 

Het zou goed in het huidige tijdsbeeld passen als een combinatie ontstaat met duurzame 
parkeervoorzieningen zoals een deelauto punt. 

Een buurtcentrum is een strak plan 👍 er is eigenlijk niets waar de mensen kunnen 



 

 

samenkomen. 

Een muziekschool 

Een buurtcentrum met parkeergelegenheid. 

Ik dacht aan een mooi gezondheidscentrum met voorzieningen/uitleenpunt voor 
hulpmiddelen. Gezien de populatie die ouder wordt. 

neen houd de kernen in Spanbroek. 
voorzieningen als een buurtcentrum beter in de voorzieningen in Spanbroek en Hoogwoud 
investeren. 

Parkeren 

restaurantje 

Gezien er al een winkelgebied is zou ik zeker niet nog meer winkels daar maken en ook geen 
buurtcentrum gezien de bibliotheek die functie ook zou kunnen vervullen 

Buurtcentrum voor jongeren en/ouderen 

Buitensporten 

Geen winkels 

Knarrenhof 

Nvt 

Supermarkt!! 

Rolschaats / skeeler baan.  
 
Middelbare school. 

Er is in mijn optiek geen behoefte aan voorzieningen op deze locatie. 

Buurt / gemeenschaps plek samenschilingsplek 

Geen! Voorzieningen in de kern houden.  
Buurtcentrum hoort meer in de kern. Amazone was daar een prachtige locatie voor. Of locatie 
Koenis 

Dan winkels en parkeerplekken. 

Er zijn al genoeg voorzieningen in Opmeer. 
Denk dat het niet nodig is om deze locatie daar ook voor te gebruiken 

Voorzieningen zijn er al voldoende en al dichtbij (rondom Wuiver/Breestraat) 

Genoeg parkeerplaats 

Cafe 

Parkeerplekken. Het is nu al een drama met parkeren. Aan de zuidkant van de planetenlaan 

Buurtcentrum of dorpshuis waar zowel ouderen als jongeren welkom zijn! 

Geen behoefte aan winkels op die plek. 

Parkeerplekken worden toch aan de hand van een norm gerealiseerd? Winkels is niet nodig. 
Een buurtcentrum is er al bij De Schakel en HOSV. Gymzaal behouden lijkt een logische. Het 
vertrek van de danszaal zou een gemis zijn. Wellicht dat een nieuwe bij de gymzaal gebouwd 
kan worden. 

Winkels en parkeerplekken is in deze buurt de grote prioriteit!!! 

Het centrum is groot genoeg en gelukkig zijn nu alle winkels gevuld. Dus dit is volgens mij niet 
aan de orde. 

Winkels in dit gebied zijn volgens mij echt niet noodzakelijk. wellicht een aantal extra 
parkeerplaatsen 



 

 

Buurtcentrum, geen grote parkeerplaats 

Zet het ruim op met voldoende parkeermogelijkheden. 

geen idee 

wandelpaden en bankjes in het park. 

Cultureel centrum 

Een gezamenlijk ruimte om met elkaar gezellige dingen te ondernemen bijvoorbeeld kaarten, 
koffie drinken etc. 
Ook parkeerplekken zijn noodzakelijk. 

Politiepost van de wijkagent. 
Buurthuis. 
Parkeerplaatsen en bankjes 

Parkeerplekken 

parkeerplekken en een buurtcentrum 

 

  



 

 

 

  



 

 

Heeft u nog andere ideeën, wensen, vragen of opmerkingen over de vrijkomende 
schoollocatie in Opmeer? 

Nvt 

De schoollocatie moet centraal gelegen zijn en makkelijk te bereiken met zowel fiets als auto 

Zie eerdere reactie 

Nee 

Kinderboerderij 

Geen hoogbouw! Geen sociale huur. 

Vooral groen houden! 

Houdt rekening met veel groen 

Ik mis erg een speelpark waarbij de kinderen lekker hun gang kunnen gaan. Groot en weids 
met veel natuurspeelplek. Een fijn plekje waar je gemakkelijk heen kan met je gezin.  

Ze hadden die school in t scheringa museum moeten bouwen hoop mensen zeggen dat 

Het zou mooi zijn als het een functie krijgt voor de bewoners in de wijk. 

Kinderboerderij 

Ik zou een combinatie willen van een natuurspeeltuin en sociale huurwoningen voornamelijk 
voor alleenstaanden. 
Zoals het voorstel van Bart van Hijum die bij alle omwonende langs de deur is geweest om het 
te vragen. 
Overigens snap ik niet dat Hoogwouders hierover mee mogen stemmen en vice versa.  

Betaalbare huurwoningen  voor jongeren 

Geen extra ideeën. 

x 

Vooral ook ruimte houden voor de natuur/ groen/ bomen/ struiken/ planten. Woningen 
zullen natuurlijk ook nodig zijn, maar het is naar mijn mening niet goed om alles vol te 
bouwen en dan geen ruimte meer te hebben voor Groen/natuur. Daar knap de buurt niet van 
op en natuur is ook nodig en belangrijk! 

Behoud het al bestaande groen, bomen en speelmogelijkheden. het zou leuk zijn als er 
woningen komen, de straatnamen naar de scholen vernoemt worden. 

Vooral een oplossing voor het woningtekort. 

behoud vooral veel groen en mochten er fietspaden komen zorg dan voor opstakels,want de 
brommers scheuren als gekken door die wijken,het is vooral wachten tot er iemand word 
aangereden nu. (voorbeeld: fietspad aansluitend op de sleutelbloem/koekoeksbloem 

Beweegtuin 

de goedkope woningen voor de jongeren na de jongere woningen geld ook voor hoogwoud 

Zorg voor een bepaalde prijsklasse wat betreft starters woningen. Nu zie je dat er mensen 
komen wonen die er een andere levens stijl op na houden. Kijk maar eens rond naar de kleur 
van de kozijnen die ze zelf verven. Paars is een kleur  maar past niet in de buurt en we kunnen 
er niks aan doen. 

Maak een buurtcentum voor de volwassenen (25 t/m 50) om te kunnen schilderen en 
knutselen koffie te doen.  Er is niks voor deze mensen geen sociaal toegangs punt 
 
Of een leuke grote natuur  speeltuin met speel toestellen en simpele fitness dingen. 

Waar mogelijk bomen sparen in dit gebied. 



 

 

Dat er gedacht wordt aan de buurtbewoners die er al wonen. Aan hun privacy en hun ideeën.  
Een leuk speelpark/ontmoetingsplek waar ook dingen georganiseerd wordt voor jong en oud.  

Zoveel mogelijk natuur met hoge bomen. 

Nee 

Een wijkcentrum met de keuze om lokalen te huren. Voor bijvoorbeeld workshops en 
cursussen. (Taal lessen, breien, dans, drama etc.) zoals bij de zaagtand in Hoorn.  

Speelplek 

Een jeugdhonk, kinderboerderij, speeltuin, boomgaard, plek voor sportvereniging, 

Ik vind dat het verenigingsleven de bindende factor in een sociale samenleving is. Faciliteiten 
voor alle kleine en middelgrote verenigingen die eigen accommodatie hebben moeten 
eigenlijk een onderkomen hebben. 

Locatie Scheringa museum was mooie optie geweest . Afbreken en leuke ik  ik ikc scholen 
centrum van maken 

- 

Nee 

Nee 

Maak er één mooi geheel groen park van, voor ieder wat wils, maak de verkeerssituatie veilig 
en zorg ervoor dat het echt een mooie/fijne plek word. Eventueel de ene kant van de weg 
park en de andere kant voor andere doeleinden. 

Nee niet meer in thuis 

Geen mensen van buitenaf toe laten,  als jeugd uit de gemeente hier willen wonen 

Bankjes waar ouderen even kunnen rusten tijdens een wandelingetje.  

Graag collectieve noodzakelijkheden ( groen, woningbouw) voorop stellen en niet enkele 
individuele privileges van naastgelegen woning eigenaren. 

Geen 

Ik hoop op groen, natuur. 

KUNST! Mooi park, groen, frisse uitstraling. Aantrekkelijk maken voor jonge gezinnen 
aangezien de buurt vergrijsd 

Graag rekening houden met de natuur en de klimaatverandering die aan de gang is dus nog 
meer steen en beton is niet handig 

Groen behouden en uitbreiden. Zowel bij sportveld Ruimteschip als bij de gymzaal.  

Ik ben een groot voorstander voor voorzieningen voor de ouderen en/of jongeren uit onze 
eigen gemeente 

eerst zien dan geloven, ons vertrouwen in de Gemeente en zijn bestuur is een beetje zoek. 
Minder praten meer actie.  
Er wordt geld over de balk gesmeten voor allerlei onderzoeken en vervolgens wordt daar 
niets mee gedaan.  
Mijn vraag is ook: Wie leest dit? en wat doet u er mee? 
Ik ben bang dat ik dit nergens meer terug zal lezen en u alleen de voor u positieve en gunstige 
uitkomsten zult delen. Zoals het steeds gaat. Er is geen objectief en belangeloos gemeente 
bestuur. 

Kijk goed waar er vraag naar is binnen de gemeente. Appartementen. Jongerenwoningen, 
alleenstaande met/zonder kinderen, ouderen. 

Woningbouw voor starters en jongeren. 
Knappe rijtjes huizen en twee onder een kappen woningen 



 

 

Ik snap nog steeds niet waarom niet gekozen is voor een brede school in de nieuwe wijk 
Heerenweide ipv het zorgcentrum. Die had nl. beter op de plek van het ruimteschip gepast. 
Jammer. Ik hoop dat er nu betere keuzes worden gemaakt. 

nee 

Parkeerplaatsen 

Ik heb volgens eea in de vorige vragen voldoende beantwoord 

Behouden wat groen is als groen. Wat nu bebouwd eventueel weer bebouwen. 

Woningen voor jongeren en ouderen. 

Maak er een prettige woonomgeving van met voldoende groen en parkeermogelijkheden 
voor de toekomstige bewoners van Opmeer. 

geen appartementen  maar laag bouw koop of huurwoningen 

gewoon bomen planten 

Ik zou graag meedenken over een broedplaats,  een culturele plek voor alle mensen uit de 
omgeving. Verschillende activiteiten,  cursussen, pluktuin, exposities, culturele activiteiten 

Koop woningen! 

Hoyd het eenvoudig en groen 

Kindertuin 

zoveel mogelijk koopwoningen. Liefst de hoogte in. 

 

  



 

 

  

Om de locatievragen in detail te bekijken, klik hier 

https://smarticipatie.carto.com/builder/0cc7a876-1904-4263-ba98-373c368c4336/embed
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Bijlage 2 – Facebook reacties 
 

 

  



 

 

 

CDijks
Tekstvak



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

  

  



 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

Bijlage 3 – Ontwerp Van Hijum 

 


