
Een overzicht van het beeldkwaliteitsplan voor het centrumgebied. 
Bovenaan laten de groene boomstippen het langwerpige contour van de 
huidige ijsbaan zien. Het mosgroene vierkant geeft aan waar de sportzaal 
zou kunnen komen, oranje vlakjes en de langwerpige balk daarboven zijn 
het IKC. Daaronder is op de plek van De Meet woningbouw te zien. Daar 
schuin rechts onder het toekomstige complex van Geesterheem en daar 
weer rechts onder, aan de overzijde van de Hogeweg eerst twee 
complexen met woningbouw en ten slotte de vernieuwde omgeving van  
het gemeentehuis, met parasols op de plek waar een plein is bedacht.   

Uitgeest werkt aan toekomstbestendig centrumgebied

v a n  d e  g e m e e n t e  U i t g e e s t

Nieuwsbrief

‘Deze kans moeten we met beide handen aangrijpen’
Na twintig jaar overleggen, 
wikken, wegen en plannen maken 
is besloten om dit keer echt door 
te pakken en het centrumgebied 
van Uitgeest opnieuw in te 
richten. Judie Kloosterman en Jack 
Zwarthoed zijn de wethouders die 
hier de laatste jaren druk mee 
bezig zijn geweest. De wethouders 
zijn eensgezind in hun overtuiging 
van de noodzaak om het 
centrumgebied opnieuw in te 
richten. ‘We weten dat er veel 
gevoeligheden rondom de 
plannen leven, maar deze 
vernieuwingen zijn echt nodig. 
Alleen op deze manier blijft 
Uitgeest nu en in de toekomst een 
aantrekkelijke plek voor jong en 
oud om te wonen en te verblijven. 
Met deze krant informeren wij u 
over de belangrijkste 
ontwikkelingen en willen wij 
eventuele onduidelijkheden 
wegnemen.’

❱ Nieuwe woningen
Judie Kloosterman is geboren en 
getogen in Uitgeest en zodoende 
erg betrokken bij het wel en wee 
in het dorp. ‘Het is nu of nooit. 
Uitgeest is aan het vergrijzen en 
jongeren trekken weg uit het dorp 
omdat er voor hen geen woningen 
beschikbaar zijn. Dat willen we 
een halt toe roepen. De jongeren 
zijn de toekomst van onze 
gemeente en daarom is het 
belangrijk deze groep voor 
Uitgeest te behouden. Maar ook 
moeten er woningen komen voor 
ouderen die kleiner willen gaan 
wonen.’ De herinrichting van het 
centrum is daarin een grote stap. 
‘Door het bouwen van woningen 
stimuleren we de doorstroming op 
de woningmarkt in Uitgeest.’ 

❱ Goed moment
Jack Zwarthoed - bij veel 
Uitgeesters bekend als oud-
voorzitter van de plaatselijke FC - is 
het daarmee eens: ‘Het grootste 
deel van de gebouwen die deel 
uitmaken van het centrumgebied is 
aan het einde van zijn 
houdbaarheidsdatum: Geesterheem, 
de bibliotheek, sporthal De Meet, ze 
zijn allemaal gedateerd en er zal 
veel geld geïnvesteerd moeten 
worden om deze panden op te 
knappen. Hetzelfde geldt voor de 
drie scholen de Molenhoek, de 
Vrijburg en de Binnenmeer die 
opgaan in een Integraal Kind 
Centrum (IKC). Een goed moment en 
bovendien een eenmalige kans om 
alles in een keer aan te pakken. Het 

totale centrum knapt hiervan op en 
uiteindelijk plukt heel Uitgeest hier 
de vruchten van!’

❱ Gevoeligheden
De wethouders beseffen goed hoe 
gevoelig de herinrichting van het 
centrum ligt. Judie Kloosterman: 
‘Natuurlijk weten we dat 
bijvoorbeeld het bebouwen van de 
ijsbaan gevoelig ligt in de Uitgeester 
samenleving, maar er komt sowieso 
een nieuwe ijsbaan voor in de 
plaats. Ook ik heb als kind op de 
ijsbaan geschaatst, maar ik besef 
dat we nu verder moeten kijken. 
Door op het ijsbaanterrein een IKC 
te bouwen komen er buiten het 
centrumgebied locaties vrij om 
woningen en appartementen te 
bouwen.’ Jack Zwarthoed vult aan: 
‘De herinrichting van het centrum 
creëert kansen in het dorp en er 
gaan geen faciliteiten verloren. We 
krijgen een nieuw Geesterheem en 
een nieuwe school, compleet met 
onder andere een kinderdagverblijf, 
dagopvang en sportaccommodatie. 
En niet in de laatste plaats: er 
komen nieuwe woningen in het 
centrumgebied.’

❱ Voordeel
Bij de plannen geldt als stelregel: 
iets gaat pas dicht of wordt 
gesloopt als het alternatief gereed 
is. Dit betekent bijvoorbeeld dat 
scholen pas gesloten worden als 
het IKC gereed is  vertelt Jack 
Zwarthoed. ‘Zo voorkom je dat je 
maandenlang in noodgebouwen les 
moet geven. Hetzelfde geldt voor De 
Meet. Als de nieuwe sporthal of 
-zaal bij het IKC gereed is gaat De 
Meet pas tegen de vlakte. Dat is het 
grote voordeel van de integrale 
aanpak van het centrumgebied.’

❱ Nieuw plein
Ook de omgeving van het 
gemeentehuis is onderdeel van het 
centrumplan, vertellen de 
wethouders. ‘Het plan is het 
middelste deel van het 
gemeentehuis te slopen en de twee 
historische panden aan de 
buitenkant te behouden. In het 
middengebied ontstaat dan een 
plein waar verschillende functies en 
bijvoorbeeld een grand café met 
terras samen een plek kunnen 
krijgen.’

❱ Samengevat
Judie Kloosterman en Jack 

Zwarthoed schetsen in het kort een 
totaalbeeld van de plannen. ‘Het 
centrum van Uitgeest wordt 
opnieuw ingericht. Oude gebouwen 
die aan het einde van hun 
levensduur zijn worden vervangen 
door nieuwe faciliteiten, er komen 
extra woningen en appartementen 
en het hele gebied krijgt een 
nieuwe, frisse en groene uitstraling. 
We hopen dat het duidelijk is dat 
niets doen geen optie is. Onze 
inwoners willen graag dat hun 
kinderen én ook hun ouders in 
Uitgeest kunnen blijven wonen: 
deze herinrichting helpt dat ook 
mogelijk te maken.’

Wethouders Judie Kloosterman 
en Jack Zwarthoed: ‘We krijgen 
de zeldzame kans om de herin-
richting van het centrumgebied 
integraal aan te pakken.’

❱  Meer weten? 
In deze krant vindt u de belangrijkste informatie over de plannen rondom de 
herinrichting van het centrum. Worden bepaalde vragen niet beantwoord? In het 
gemeentehuis is een permanente expositie met onder andere een maquette van 
het centrumgebied. Tijdens de openingstijden kunt u altijd even naar binnen 
lopen om deze te bekijken. Ook op www.uitgeest.nl/wijk-wonen/centrum/ kunt u 
alle informatie rondom de centrumplannen vinden. Hou ook De Uitgeester in de 
gaten voor publicaties over dit onderwerp. Verder kunt u uw vragen per e-mail 
richten aan gemeentebestuur@uitgeest.nl

Verderop in deze nieuwsbrief vindt u de reacties van een aantal betrokkenen op 
de plannen voor het centrumgebied.

De laatste jaren is hard gewerkt aan 
de voorbereiding van de herin-
richting van het centrumgebied van 
Uitgeest. Dit gebied bestaat in grote 
lijnen uit het ijsbaanterrein, 
sportzaal De Meet, Geesterheem en 
gemeentehuis en directe omgeving. 
Er spelen onduidelijkheden bij de 
inwoners van Uitgeest over wat nu 
precies de plannen zijn en wat er 
wel en niet gaat gebeuren. In deze 
nieuwsbrief kunt u alles lezen over 
deze herinrichting, wat de 
voorgenomen plannen zijn en er 
worden veel vragen beantwoord die 
in de samenleving spelen. Ook zijn 
er illustraties toegevoegd om 
duidelijk te maken wat op welke plek 
gaat gebeuren.

Er zijn al jaren plannen om het 
centrum aan te pakken, maar nu 

gaat het er echt van komen. De 
gemeenteraad van Uitgeest heeft in 
december 2016 besloten om de 
plannen voor de herinrichting van 
het centrumgebied verder uit te 
werken. In dit gebied komen allerlei 
functies op het gebied van wonen, 
zorg, onderwijs en recreatie, maar 
wel op zo’n manier dat het centrum 
voor langere tijd een aantrekkelijke 
plek wordt voor jong en oud om te 
verblijven. Een toekomstbestendig 
centrum dus waar Uitgeest nog jaren 
plezier van zal hebben!

Voor deze herinrichting is een 
zogeheten beeldkwaliteitsplan 
opgesteld. Dit is een plan waarin 
wordt geschetst hoe het centrum-
gebied eruit kan gaan zien en hoe 
het kan worden ingedeeld. In dit 
plan wordt opgeschreven aan welke 

eisen de inrichting moet voldoen, 
er wordt rekening gehouden met de 
huidige bebouwing en het 
historische centrum. Hiermee 
worden de kwaliteit en het 
aangezicht van de herinrichting 
gewaarborgd. De gemeente wordt bij 
de realisatie van de herinrichting 
ondersteund door een adviesbureau.

Om het overzichtelijk te houden 
bestaat het plan uit vier 
deelgebieden, die niet allemaal 
tegelijk worden aangepakt.
•  Deelgebied 1: gebied van 

ijsbaanterrein en De Meet
•  Deelgebied 2: gebied tussen 

apotheek en de Hogeweg
•  Deelgebied 3: gebied 

Geesterheem
•  Deelgebied 4: gebied 

gemeentehuis

Waarom een herinrichting van het centrum? 



Wat is een IKC?
De drie scholen de Molenhoek, de 
Vrijburg en de Binnenmeer gaan op 
in een IKC, een Integraal Kind 
Centrum. Een IKC is meer dan een 
alleen een school en heeft 
meerdere kind-gerelateerde 
functies onder één dak. Een 
kinderdagverblijf, buitenschoolse 
opvang en peuteropvang maken er 
in ieder geval deel van uit. Ook een 
sportaccommodatie behoort tot de 
mogelijkheden.

Waarom van drie  
scholen naar één IKC?
De drie schoolgebouwen zijn oud 
en met name voor De Binnenmeer 
staan we voor grote investeringen 
qua renovatie. Onderwijsstichting 
Tabijn heeft besloten de drie 
scholen te fuseren. Na de 
ingebruikname van het IKC 
ontstaan nieuwe bouwlocaties voor 
woningen in het dorp.

Waar komt het IKC? 
Het IKC komt op het zuidelijke deel 
van het huidige ijsbaanterrein, aan 

de kant van de Castricummerweg. 
Het wordt een voorziening voor 
ongeveer 500 leerlingen (exclusief 
de peuters en voorschoolse 
opvang). Ter vergelijking: 
basisschool de Kornak heeft ruim 
500 leerlingen. Ongeveer een derde 
van het ijsbaanterrein wordt 
bebouwd. De rest van het gebied 
wordt ingericht voor 
parkeerplaatsen en openbaar 
groen, maar ook zal er nog ruimte 
overblijven voor sport, spel en 
andere buitenactiviteiten. 

Waarom komt het IKC niet op de 
plek van de Paltrokschool?
Op de Paltroklocatie is 
eenvoudigweg onvoldoende ruimte 
om een dergelijk gebouw neer te 
zetten. Hiervoor zou zelfs - ook 
zonder een sporthal - een deel van 
het park moeten wijken. Ook is de 
wijk niet toegerust op de 
verkeersstromen die een IKC met 
zich meebrengt. Het ijsbaanterrein 
is hier wel geschikt voor te maken 
en heeft een betere bereikbaarheid 
en parkeergelegenheid.

Hoe zit het met de veiligheid? 
Veel kinderen moeten de 
Geesterweg oversteken om naar 
school te gaan.
Veiligheid gaat voor alles. Er wordt 
voor de Molenhoek ook nu al 
gebruikgemaakt van klaar-overs. Dit 
zal ook voor het IKC gaan gebeuren. 

Er komt een veilige oversteek van 
de Geesterweg.

Wat gebeurt er met de jeu-de-
boulesbaan?
Niets. Deze blijft op de huidige 
locatie en in de huidige vorm 
bestaan.

Deze maquette (te bekijken in de hal van het gemeentehuis) laat in lichtblauw zien hoe de nieuw te bouwen 
onderdelen van het plan eruit kunnen gaan zien. Een beeldkwaliteitsplan is een globaal plan: de uiteindelijke 
invulling komt tot stand door verfijning via een stedenbouwkundig plan en architectonische plannen.  

Omwonenden en gebruikers zijn het eens: sportzaal De Meet is zijn houdbaarheidsdatum voorbij.

In december 2016 besloot de gemeenteraad om op het ijsbaanterrein een Integraal Kind Centrum te vestigen. 
Mede door de centrale ligging is het daarvoor zeer geschikt. 

❱ Vraag en antwoord 
DEELGEBIED 1
Omgeving ijsbaanterrein en sporthal de Meet

Het eerste deel van de herinrichting is het gebied tussen 
de sporthal De Meet en basisschool de Molenhoek. In dit 
gebied ligt de gedateerde sporthal en openbaar groen dat 
als ijsbaan en voor evenementen wordt gebruikt. 
Daarnaast is er een jongerenontmoetingsplek en de 
jeu-de- boulesbaan. Het is de bedoeling dat er een 
Integraal Kind Centrum (IKC) in dit gebied verrijst en dat er 
woningen komen op het terrein van de huidige sporthal De 
Meet. Hieronder staan vragen en antwoorden over dit 
deelgebied. 

Het Integraal Kind Centrum (IKC)
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Waarom moet sporthal De 
Meet wijken, voldoet deze niet 
meer?
Wat voor een groot deel van het 
centrumgebied geldt, is ook van 
toepassing op De Meet. De zaal is 
aan het einde van zijn levensduur. 
Bij het IKC komt een moderne 
sportzaal met tal van faciliteiten.

Wat komt op de plek van De 
Meet?
Hier worden woningen gebouwd en 

parkeerplaatsen aangelegd.

Wat gebeurt er met de  
apotheek?
De apotheek maakt geen deel uit 
van de herinrichting van het cen-
trum en blijft op de huidige locatie 
bestaan.

Sporthal De Meet



Waarom een nieuw 
Geesterheem?
Geesterheem, eigendom van Viva! 
Zorggroep, voldoet niet meer aan de 
huidige eisen. Het pand is gedateerd, 
de kamers zijn klein, de ventilatie 
voldoet niet en er zijn diverse 
mankementen aan het gebouw 
geconstateerd. Kortom, het gebouw 
is aan het einde van zijn levensduur. 

Wat gebeurt er met  
Geesterheem?
Er worden nieuwe, moderne 

zorgappartementen gebouwd aan 
de andere kant van de Hogeweg, 
ongeveer op de locatie van het 
pand van de voormalige 
bibliotheek. De bewoners gaan daar 
pas heen verhuizen als de nieuwe 
appartementen klaar zijn. Onze 
ouderen hoeven dus niet tijdelijk 
naar een andere woonruimte.

Hoe gaat het nieuwe 
Geesterheem eruitzien?
Het nieuwe complex bestaat uit 
twee delen. Het ene deel omvat 

ongeveer 70 appartementen 
waarin Viva! Zorggroep zeer 
intensieve zorg kan bieden. In het 
andere deel komen voorzieningen 
die nodig zijn om 24-uurszorg te 
kunnen bieden, zoals een 
zusterpost, catering en 
dagbesteding. Daarnaast komt er 
een semi-openbare binnentuin.

Wat komt op de plek waar 
Geesterheem nu zit?
Hier komen levensloopbestendige 
woningen, met ondergrondse 

parkeergarage.

Wat gebeurt met de 
zorgappartementen in De 
Slimp?
Met deze zorgappartementen 
gebeurt niets.

Waar gaat de kermis heen?
De kermis blijft welkom in het 
centrum van Uitgeest. 
Waar die  precies wordt 
gesitueerd wordt nog nader 
bezien.

Wat gebeurt er met het 
gebouw waarin o.a. de 
muziekschool huist?
Dit pand blijft in principe bestaan. 
Als het niet kan worden  
opgeknapt komt er een soortgelijk 
gebouw voor in de plaats.

Als er zoveel wordt 
bijgebouwd, waar kan men dan 
parkeren?
Er komen voldoende nieuwe 
parkeermogelijkheden in het 
gebied, afgestemd op de plannen.

Het huidige Geesterheem voldoet volgens Viva! Zorggroep niet meer aan de eisen van deze tijd. Om weer voor 
vele jaren voort te kunnen is nieuwbouw noodzakelijk. Op de maquette op pagina 2 is te zien dat die nieuwbouw 
nu aan de overzijde van de Hogeweg gaat verrijzen. 

❱ Vraag en antwoord 
DEELGEBIED 2 EN 3
Het gebied tussen sporthal De Meet en het 
gemeentehuis

Deel 2 van het centrum is ingericht met openbaar groen, 
parkeergelegenheid, de (leegstaande) bibliotheek en het 
cultureel centrum aan de Hogeweg. In juli staan hier 
jaarlijks de kermisattracties opgesteld en daarnaast is 
tuincentrum Berkhout hier gevestigd. Deel 3 beslaat 
zorgcentrum Geesterheem en het omringende terrein. 
Deelgebied 2 en 3 hebben een overlap aangezien het 
nieuwe Geesterheem (nu deelgebied 3) volgens het nieuwe 
voorstel in deelgebied 2 gevestigd wordt. Daarom worden 
deze deelgebieden samen beschreven.

Tijdens de totstandkoming van de plannen voor het 
centrumgebied is veel tijd en energie gestoken in het 
betrekken van belanghebbenden in een zogeheten 
participatietraject. Denk hierbij aan omwonenden, 
verenigingen en bedrijven. Niet iedereen staat te springen 
bij herinrichting en nieuwbouwplannen, daarom is het 
belangrijk om omwonenden en bedrijven stap voor stap in 
het plan mee te nemen. Enkelen van hen vertellen hier hoe 
zij dit traject hebben ervaren.

Betrokken bewoners omgeving ijsbaanterrein
Allereerst spreekt een aantal omwonenden van het 
ijsbaanterrein gezamenlijk zijn mening uit. ‘Wij zijn als 
omwonenden op een rijdende trein gestapt waarbij het 
eindstation reeds bepaald was. We hebben ons ingezet 
voor de optie die het minst ingrijpend is wat betreft 
leefbaarheid in de wijk, het was helaas niet mogelijk om 
alternatieven in te brengen. Ons uitgangspunt is 
momenteel maximaal een derde van het ijsbaanterrein 
opofferen voor de brede school, conform het raadsbesluit. 
Het overige gedeelte van het terrein wordt groen en kan 
dan gebruikt worden voor sport en spel voor de (school)
jeugd, evenementen etc. Wij vinden het onaanvaardbaar 
om dit deel voor permanent parkeren te gebruiken. De 
leefbaarheid van de wijk gaat er dan enorm op achteruit en 
de combinatie van spelende kinderen met (vracht)auto’s 
die af en aan rijden lijkt ons geen goede. In onze optiek 
kan dit groene gebied wel tijdens schooltijden fungeren als 
breng- en haalplek voor de kinderen. Daarnaast is de wens 
van de omwonenden om er een kwalitatief hoogwaardig 
parkje van te maken met een mooie, groene uitloop 
richting de Kerkbuurt.’ De omwonenden sluiten hun mening 
af: ‘De begeleiding door het organiserend bureau is goed, 
maar we houden de bouwplannen met bijbehorende 
maatvoeringen uiteraard scherp in de gaten!’

Gymnastiek- en Turnvereniging Unitas wil nieuwe 
sportzaal
Tiny van de Eng is gebruiker van sporthal De Meet en 
voorzitter van Gymnastiek- en Turnvereniging Unitas. 
Daarbij is zij erg betrokken bij het wel en wee van de sport 

in Uitgeest en heeft vanuit die betrokkenheid meegewerkt 
aan de sessies voor het beeldkwaliteitsplan. ‘Ik ben positief 
over een nieuwe zaal, dat is goed voor Unitas, maar vooral 
voor het totale sporten in Uitgeest. De Meet is gedateerd 
en voldoet niet meer aan de huidige normen voor 
bewegingsonderwijs en turnen.’
Volgens Tiny is het ook goed dat de zaal in de nabijheid 
komt van het Integraal Kind Centrum. ‘Wij hopen op een 
samenwerking met het IKC op het gebied van 
bewegingslessen voor met name kleuters en peuters. 
Ook zien wij kansen voor het sporten door kinderen, 
meteen na schooltijd tijdens de BSO-uren. Daarom is het zo 
fijn dat alles straks dicht bij elkaar op één locatie te vinden 
is. Daarnaast willen wij graag met de school samenwerken 
aan een hoger niveau van sporten en bewegen bij de 
kinderen. Het is belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd 
veel bewegen, spelen en zo een goede motoriek 
ontwikkelen.’
Naast de ontwikkeling van kinderen ziet Tiny uiteraard ook 
kansen voor Unitas. ‘Voor de turnlessen hebben wij 
behoefte aan een geschikte sportruimte waardoor wij het 
turnniveau verder kunnen ontwikkelen met onze 
turngroepen. Daarbij zijn zeker ook vernieuwde materialen 
van belang, zoals bijvoorbeeld een tumbling- of air 
trackbaan.’ 

Meedenken voor het hele dorp
‘Ik heb me er altijd al aan gestoord dat er geen gezellig 
centrum in Uitgeest is waar mensen kunnen verblijven, wat 
drinken op een terrasje of een rondje door een park 
kunnen lopen.’ Aan het woord is Theo Kaandorp, al jaren 
een bekende verschijning in Uitgeest. ‘Ik ben in de 
werkgroep gaan zitten als belangenbehartiger van 
tuincentrum Berkhout, maar ik denk mee met het hele 
plan. Ik vind dat er veel positieve punten aan zitten. Je 
moet het centrum durven aanpakken. Veel gebouwen die er 
staan zijn al jaren over hun houdbaarheidsdatum heen en 
daarom is het goed dat deze weggaan. Stilstand is 
achteruitgang en je moet met de tijd meegaan. Een mooi 
voorbeeld is het Integraal Kind Centrum met alle 
bijbehorende voorzieningen. Dat komt op een perfecte 

plek: goed bereikbaar, dichtbij het centrum, met een 
nieuwe sportzaal en voldoende buitenruimte. Beter kan 
niet. Het is alleen jammer dat er vanaf het begin 
onduidelijk is gecommuniceerd over de toekomst van de 
ijsbaan. Natuurlijk komt er een nieuwe ijsbaan voor in de 
plaats, door onzekerheid over een alternatief is er veel 
weerstand ontstaan.’

Nieuwbouw 
Theo ziet de bouw van nieuwe zorgvoorzieningen en 
woningen zitten. ‘Het is een goede ontwikkeling dat er een 
nieuw Geesterheem komt. Dat pand is volledig gedateerd 
en kan echt niet meer. Voor de huidige en toekomstige 
bewoners heeft het alleen maar voordelen dat er grotere 
en betere appartementen voor in de plaats komen. 
Het is belangrijk dat onze ouderen goede en gezonde 
woonruimte hebben. En daarnaast komt er ruimte vrij voor 
nieuwe woningen en appartementen voor jong en oud. Dit 
geldt ook voor de bouwlocaties die ontstaan op de plekken 
van de scholen die samengaan in het IKC. Wat willen we 
nog meer in Uitgeest?’’

Blijven communiceren met elkaar
Ook laat Theo zijn licht schijnen op de kermis. ‘Het is de 
bedoeling dat de attracties weer teruggaan naar het 
centrum. Dan kunnen de mensen weer een rondje lopen 
langs de attracties en de horeca. Het nieuwe centrum wordt 
daar natuurlijk ook een onderdeel van.’
Theo sluit af met zijn visie op de toekomst van de 
werkgroep en daarmee de participatie van 
belanghebbenden. ‘Het is belangrijk dat deze werkgroep 
blijft bestaan zodat we kunnen blijven meedenken met alle 
plannen. Daarom is het jammer dat de stichting B.O.B. 
(Stichting Burgerbelang Omgevingskwaliteit Buchregio) uit 
de werkgroep is gestapt, dat is een teken van zwakte. We 
moeten met z’n allen beseffen dat een dergelijk groot 
bouwproject altijd een compromis wordt. Je kunt het nooit 
iedereen naar de zin maken, maar het is wel van belang dat 
iedereen mee blijft praten. We moeten blijven 
communiceren met elkaar, alleen dan wordt het een 
succes.’

Uitgeesters over de herinrichting van het centrum
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Het college van Uitgeest vindt het 
van groot belang om de uitwerking 
van de plannen in nauw overleg 
met omwonenden en 
belanghebbenden vorm te geven. 
Hiervoor is een zogeheten 
participatietraject opgezet. 
Omwonenden, organisaties en 
andere belangstellenden worden 
op verschillende manieren 
betrokken en ingelicht. Dit traject 
is bedoeld om tot betere 
voorstellen te komen en heeft 

bijgedragen aan het inzichtelijk 
maken van de wensen van de 
inwoners en belanghebbenden. 
Daarnaast communiceert de 
gemeente regelmatig via de 
gemeentepagina’s in De Uitgeester 
en de Uitgeester Courant. Alle 
informatie is ook te vinden op 
www.uitgeest.nl (Wijk & Wonen, 
Centrum).

Al sinds september 2015 zijn er 
meerdere inspraak- en 

discussieavonden georganiseerd 
waar honderden Uitgeesters op af 
zijn gekomen. Hieruit is 

waardevolle informatie naar voren 
gekomen die is verwerkt in de 
plannen. Sinds eind maart 2017 is 
samenspraak geweest met 
omwonenden en belanghebbende 
organisaties in een zogeheten 
klankbordgroep. Hieraan nemen - 
naast een groep inwoners - 
vertegenwoordigers deel van Viva! 
Zorggroep, Tabijn, Kennemer 
Wonen, AVBU, tuincentrum 
Berkhout en Stichting B.O.B. (Deze 
laatste heeft na enkele werksessies 
de deelname stopgezet).

Vervolgtraject
In vijf sessies is gewerkt aan het 
beeldkwaliteitsplan voor de 
herinrichting van het 
centrumgebied. Op 6 juli 2017 is dit 
plan in de vorm van een maquette 
en beeldpanelen in Dorpshuis de 
Zwaan gepresenteerd aan ruim 
tweehonderd belangstellenden. 
Daarna zijn de maquette en 
beeldpanelen in de hal van het 
gemeentehuis geplaatst. De 
maquette geeft een beeld van de 
beoogde bebouwing en functies in 
de verschillende delen van het 
gebied: onder meer de plaatsing 
van het IKC inclusief nieuwe 
sportzaal op het ijsbaanterrein. 
Maar ook de ontsluiting daarvan 
voor gemotoriseerd verkeer en 
fietsers en voetgangers; de 
indeling van groen en bomen; de 
door Viva! Zorggroep beoogde 
nieuwbouw; de plaatsen waar 
nieuwe woonbebouwing komt; de 
oplossingen voor parkeren en 
ontsluitingswegen.
Op de maquette en panelen heeft 

de gemeente 122 schriftelijke 
reacties ontvangen die zijn 
verwerkt en getoetst op 
bruikbaarheid. Deze kunnen nog 
leiden tot enkele aanpassingen in 
het plan, zoals verruiming van de 
parkeergelegenheid.
Als het college het ontwerp van 
het beeldkwaliteitsplan eind 
augustus 2017 vaststelt (omstreeks 
het verschijnen van deze 
nieuwsbrief) kan dit op 28 
september voor een besluit 
worden voorgelegd aan de 
gemeenteraad. Het college zal - na 
een positieve besluitvorming door 
de gemeenteraad - voor elk van de 
vier deelgebieden een nadere 
uitwerking en detaillering ter hand 
nemen en daarbij vanzelfsprekend 
opnieuw de inwoners betrekken. 

‘Van grof naar fijn’
Het is belangrijk dat duidelijk is 
dat het beeldkwaliteitsplan nog 
geen gedetailleerd 
stedenbouwkundig plan is en dat 
ook nog geen architectonische 
keuzes zijn gemaakt voor de 
bebouwing. Dit alles volgt in een 
later stadium in een verder 
uitgewerkt plan waarbij ook 
getoetst wordt op verkeer, water 
etc. Er wordt gewerkt volgens het 
principe ‘van grof naar fijn’. Als de 
gemeenteraad een besluit heeft 
genomen over dit (globale) 
beeldkwaliteitsplan volgt nog een 
fijnmaziger stedenbouwkundig 
plan, incl. de wettelijk/
planologische besluitvorming en 
voortzetting van de participatie 
met inwoners en betrokkenen.

Onderdeel van de plannen is om het middengedeelte van het gemeentehuis weg te halen en te veranderen in 
een plein. De twee historische villa’s aan de rechter- en linkerkant blijven bestaan.

De inloopavond in Dorpshuis de Zwaan, waar op 6 juli 2017 de maquette voor het eerst kon worden getoond, 
werd door tweehonderd Uitgeesters bezocht.

Wat gebeurt er met het gemeentehuis?
Het plan is het middendeel van het gemeentehuis te slopen. De twee 
historische panden aan de zijkanten blijven bestaan.

Wat komt er in de plaats van het middendeel?
Hier komt een plein met mogelijkheden voor o.a. een grand café met een 
terras etc. 

Blijft er gemeentelijke dienstverlening in het centrum?
Ja, dat is zeker het uitgangspunt.

Woningbouw
Hoeveel woningen komen er in het gebied? 
In het hele gebied komen er tussen de 140 en 160 nieuwe woningen. Dat is 
inclusief de ongeveer 70 zorgappartementen.

Colofon
Redactie: Leon Veldt
Eindredactie: Communicatie gemeente Uitgeest
Foto’s: gemeente Uitgeest en BFAS, architectuur en stedenbouw
Opmaak: Artmiraal grafische vormgeving

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden 
ontleend. De plannen zijn conform de stand van zaken van medio 
augustus 2017 en kunnen nog veranderingen ondergaan.
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Dit is het gebied vanaf het huidige Geesterheem tot en met 
het gemeentehuis. Het sluit aan op de toekomstige 
woningbouw in dit gebied en wordt voornamelijk ingericht 
met woningen, parkeerruimte, ontmoetingsruimte en 
openbaar groen. 

Inspraak, communicatie en participatie


