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Van de Oostrand wordt een nog fijnere plek om te wonen, 
werken en ontspannen gemaakt. Hierbij is aandacht 
voor water, groen, vrije tijd en betaalbare woningen. De 
ontwikkeling van het gebied gaat samen met inwoners, 
ondernemers en verenigingen in Dijk en Waard. Met 
gebruikers in het gebied vinden op dit moment gesprekken 
plaats. Voor alle geïnteresseerden werd eerder een 
fysieke en digitale bijeenkomst georganiseerd op 12 en 
20 september. De enquête is een vervolg hierop, om 
ook belangstellenden die niet aanwezig konden zijn de 
gelegenheid te bieden om mee te denken over de toekomst 
van het gebied.

De enquête kon worden ingevuld van 7 tot 24 oktober en 
is door 903 respondenten ingevuld. Niet alle vragen zijn 
door alle respondenten ingevuld. Het kan in dit verslag 
daarom voorkomen dat de gepresenteerde resultaten niet 
altijd optellen tot 903.

In dit verslag van de enquête worden een aantal 
opmerkingen van respondenten weergegeven. Hierbij 
is telkens gekozen voor opmerkingen die zowel de 
diversiteit van opmerkingen als de meest voorkomende 
opmerkingen weergeven. Al uw meegegeven reacties en 
opmerkingen in de enquête zijn bij ons bekend en worden 
meegenomen in het proces.

Wie hebben de enquête ingevuld?
De ruim 900 respondenten komen uit de volgende postcodegebieden en 

leeftijdscategorieën. 93 procent nam niet eerder deel aan de fysieke of digitale 
startbijeenkomsten.

Postcodegebieden respondenten

Leeftijdscategorie respondenten

Inleiding
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Gebruik van de oostrand
In de enquête is gevraagd hoe betrokkenen het gebied nu gebruiken en wat ze er 
nog missen. 400 respondenten bezoeken regelmatig het gebied. Ruim 300 soms. 
Ongeveer 170 respondenten nauwelijks tot nooit. Men heeft de volgende redenen 

om het gebied te bezoeken (meerdere antwoorden waren mogelijk).

Andere respondenten geven aan regelmatig langs het gebied te fietsen of te 
rijden, bijvoorbeeld onderweg naar werk. Een aantal respondenten komt er voor de 

kinderboerderij of om vogels te spotten in het gebied.

Redenen om de enquête in te vullen
Respondenten hebben de enquête om verschillende redenen ingevuld. Meerdere 

antwoorden waren mogelijk.

“Ik ben hopeloos 
opzoek naar een 

betaalbare koopwoning 
waar ik als 25 jarige 

mijn toekomst eindelijk 
kan opbouwen”

“Voor mijn kinderen is het bijna 
onmogelijk om in de buurt een 

betaalbare woning te vinden, zelfs 
met een full time baan, daarom is het 
belangrijk om betaalbare woningen 
te creëren voor de eigen bevolking”

“Kinder 
Boerderij of 

te spelen met 
kinderen”

“Het zou leuk zijn als de haven 
toegankelijk wordt. Nu is het een 

afgesloten vereniging, maar in 
andere plaatsen zijn havens juist 
leuke plekken om te bezoeken en 

waar altijd iets gebeurt”

“Ik loop dagelijks 
2 keer met mijn 

hond op het 
losloopgebied. Zowel 

mijn hond als ik 
vinden dat heerlijk”

“Rondje op 
de fiets”

“Om vogels 
te kijken in 
dit gebied”

“Ik maak me ook 
zorgen om de 
verandering”
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Welke activiteiten worden gemist of ziet men graag terug?
In de ontwikkeling van de oostrand wordt gekeken of er plaats is voor nieuwe 
activiteiten of voorzieningen in het gebied. Respondenten konden meerdere 

voorkeuren aangeven.

“De Koog net als 
vroeger. nieuwe plek 
voor jongeren. Nu is 
er helemaal niets in 

Langedijk voor de jeugd 
om elkaar te ontmoeten”

“Aandacht voor meer 
bescherming ecologische 
verbindingszone kanaal 

Alkmaar – Kolhorn”

“Sluis verbinding met de ringvaart, 
midden in het gebied en doorvaart 

naast industriegebied de Wuiver om 
rond te kunnen varen. Gedeeltelijk 
waterpijp omhoog en kering voor 

Bakker Brothers”
“Vrijloopgebied 

voor honden 
vergroten”

“Laat het 
alstublieft 

geen woonwijk 
worden”

“Woningen 
voor starters en 

ouderen”

Wonen
Aan respondenten is gevraagd hoe ze op dit moment wonen en in welke type 

woningen ze eventueel geïnteresseerd zijn in de oostrand. Ongeveer de helft van 
de respondenten is op dit moment op zoek naar een woning in Dijk en Waard. 35% 

zoekt een woning binnen 3 jaar. Een iets kleinere groep binnen 5 of 10 jaar. 
In de jongere leeftijdsgroepen is de behoefte om binnen 3 jaar te verhuizen groter. 

Huidige woonsituatie respondenten
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Huidige type woning van respondenten

Op zoek naar (meerdere antwoorden waren mogelijk)
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Stellingen
Om de oostrand te ontwikkelen tot een aantrekkelijk gebied dat aansluit bij de wensen en 
behoeften van huidige en toekomstige gebruikers – maar ook bij hedendaagse eisen op het 
gebied van duurzaamheid, klimaatbestendigheid, natuur, etc. – kregen respondenten een 

aantal stellingen voorgelegd. Per stelling kon men reageren met helemaal mee oneens, mee 
oneens, neutraal, mee eens of helemaal mee eens.

Ik vind het belangrijk dat er veel groen komt in de nieuwe woonbuurten
Als er meer groen en water in het gebied komt, zou ik tevreden zijn met 

een kleinere tuin, terras of balkon

Ik vind het belangrijk dat er veel vaarwater komt met 
aanlegplekken voor bootjes 

Ik zou best tevreden zijn met een kleinere tuin, terras of balkon, als 
er dan een binnen-/buitenruimte is waar wij als buurtbewoners samen 

beslissen hoe wij die invullen 
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In een groene woonomgeving hoeven woningen niet standaard een eigen 
parkeerplek voor de deur te hebben

Om betaalbare woningen te realiseren, moet vooral worden ingezet op 
appartementen en kleinere rijwoningen

Ik vind het geen probleem als ik mijn auto een paar minuten lopen 
van mijn woning af moet parkeren

Het spreekt mij aan als er nieuwe woonbuurten komen die anders zijn 
dan bestaande buurten in Dijk en Waard
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Ik vind het belangrijk dat ik kan wandelen, sporten en/of spelen in de 
directe omgeving van mijn woning

Een nieuwe wijk moet natuurvriendelijk zijn, met veel aandacht voor 
bomen, planten en dieren (bijvoorbeeld vogels en insecten)

In een nieuwe wijk moeten kinderen overal vrij kunnen 
spelen op straat

Ik vind het belangrijk dat een nieuwe woning energieneutraal (geen of 
zeer lage energiekosten) is
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Ik vind het belangrijk dat ik kan wandelen, sporten en/of spelen in de 
directe omgeving van mijn woning

In een nieuwe wijk moeten kinderen overal vrij kunnen 
spelen op straat

Tot slot konden respondenten de reacties op de stellingen 
nog kort toelichten. 

“De Oostrand is nu voor een 
belangrijk deel gericht op 

ontspanning. Dit mag niet ten koste 
gaan van bebouwing want anders 
is dit niet meer op loopafstand te 

bereiken.”
“Ik wil gewoon een huis waar ik in 

kan wonen voor een betaalbare prijs, 
ipv tot mijn 30e bij mij ouders wonen 

omdat er niks beschikbaar is voor 
iemand alleen die starter is op de 

woningmarkt.”

“Graag betaalbare 
woningen 

voor iedereen. 
Alleenstaande, 

gezinnen, 
vreemdelingen 

en ouderen. 
Goedkope huur en 
koopwoningen en 
woningen voor de 
midden inkomens, 

die mogen wat 
duurder zijn. Maar 

allemaal in dezelfde 
wijk.”

“De Waterlant eilanden waren te 
duur voor inwoners van Langedijk. 
Ik heb daarom Langedijk moeten 
verlaten, ondanks het hebben van 
een goede baan. De beste bouw 
kan plaatsvinden in de buurt van 
Heerhugowaard of Almaar. Daar 
wilt iedereen wonen ivm dat het 

openbaarvervoer vanuit het noorden 
van Langedijk te lang duurt naar 

de grote steden zoals Amsterdam. 
Men wilt dichterbij een treinstation. 

Treinstation in Langedijk zou ook 
echt een aanwinst zijn.”

“Wij (mijn man en ik) zouden het op 
prijs stellen wanneer er bij de aanleg 
van meer wandelpaden er rekening 

word gehouden met invalide .. 
mensen met een rolstoel kunnen 
in het wandelgebied nagenoeg 
nauwelijks lopen met hun hond 

(maatje)”

“Niet alleen maar appartementen 
bouwen. Veel mensen gaan hier 

wonen alleen maar omdat dat vaak 
betaalbaarder is dan een huis. 

Wellicht meer hofjes (niet alleen 
knarren-) met gezamenlijke tuin”
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