Rust & Natuur

ruimte voor
rust en
natuur

niet voor de
massa
recreatie in
balans

mensen met
natuur in
aanraking
brengen

toename
inwoners

balans en
geleidelijke
overgang
Westdijk

gebied is
goed
toegankelijk

bomen op de
dijk verdwenen,
groene kwaliteit
van belang

tevreden over
landschappelijke
en groene kwaliteit

verstedelijking
Stationsgebied

klimaatadaptatie
en duurzaamheid

woningen
zijn nodig

overgangsgebied
met bijzondere
kwaliteit

verblijf,
sport
recreatie

toevoegen
groen

uurzaamheid
gebied inzetten
om het
Stationsgebied te
verduurzamen

kanaalpark als
tegenhanger
van stedelijke
ontwikkeling

ontwaken
van het
gebied

belangrijk
gebied voor
LD en HHW

saai is ook
een
kwaliteit

meer sport in
combinatie met
horeca en
leisure,
kleinschalig

geen
motorboten
maar wel
suppen of
bootjesverhuur

Eigen
Eigenidee
idee

verbeteren
horeca

DIJK EN WAARD - KANAALPARK

Levendigheid &
Voorzieningen

verbeteren
bestaande
voorzieningen

wandelverbinding
aan de brug

Eigen idee

Horeca
(klein) in
haven
Broekhorn

kanoroute
naar
centrum
HHW

Horeca
Havenplein
verbeteren is
goed

eenvoud in
de opgave

evenwichtigheid

binnensport

op andere
plekken
voldoende
voorzieningen

geen ruimte
voor
intensieve
functies

wandelroute
onder aan de
dijk,
waterzijde

niet elke
route moet
worden
geplaveid

Verbinding centraal

Groep 1
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Oosterdijk
pad is nat in
dit
jaargetijde

verbinding
voldoende,

meer
steigers =
meer
motorboten

kanoverbinding
met centrum
HHW

onduidelijkheid
over wie waar
aanlegt

verbindingen
kunnen beter

veerverbinding
lijkt niet handig

brug
Westdijk haven
twijfelachtig

trap aan de
bestaande
brug voor
voetgangers
(Broekerbrug)

nieuwe
brug duur

verbeteren
Oosterdijkpad
niet persé een
verbetering, trekt
mensen

directe
verbinding
Westdijk Langedijk wel
wenselijk

Eigen
Eigen
idee
Eigen
idee
Eigen
idee
Eigen
idee
Eigenidee
idee

bijzondere
brug

fietspad te
smal, te
druk

kleinschalige
horeca

Groep 2

Groep 3

Rust & Natuur

indien qua
locatie
passend,
niet overal

ook
zonnepanelen
als groen
beschouwen

maar
terughoudendheid
is op z'n plaats
Tip: advies vragen
aan Natuurlijk
Noord-Holland

in de nabijheid van
De Krul via brug
naar deel van
Oosterdelgebied

Eigen idee
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Verbinding centraal

Levendigheid &
Voorzieningen

Groep 4
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niet passend bij
deze
kleinschaligheid

niet passend bij
kleinschaligheid

niet passend bij
landschappelijke
karakter

niet passend bij
landschappelijke
karakter

plek maken voor
kinderen om zelf
te ontdekken,
passend bij
deze omgeving

afhankelijk
van de
invulling

landschappelijke
karakter is
belangrijk,
behouden

veel
aanleidingen
bij De Krul

aanlegplekken
langs het kanaal op
verschillende
plekken, vooral in
beeld bij
Twuijvermolen en
De Krul

Eigen idee

combineren met
kanovereniging
of ossa?
Vraag is of dit past
bij
verenigingsgevoel

afval is
zorgpunt

Alleen indien
geen overlast
voor
omwonenden

Risico van
achterlaten
van vuilnis

veel
aanleidingen
bij de
Twuijvermolen
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zelfbediend?

graag tbv
Sint
Pancras

liever een
brug

indien een
bewuste
keuze qua
route

vooral aan
de
kanaalkant

alleen indien
actueel
(regelmatig
vernieuwen)

in een fietspad,
maar technisch
niet realistisch

Eigen
Eigen
idee
Eigen
idee
Eigen
idee
Eigen
idee
Eigenidee
idee

tbv
ontlasting
route Sint
Pancras Hhw

fietsverbinding
tussen Sint Pancras
en Hhw
verbeteren, dit
scheelt
autoverkeer tussen
St Pancras en Hhw

parkeren
aandachtspunt
bij horeca

Groep 5

Groep 6

Groep 7

