
Het recreatieschap is bezig met een nieuwe gebiedsvisie voor Geestmerambacht en Park van 
Luna. Het opstellen van de gebiedsvisie doen we samen met stakeholders en 
belanghebbenden. Vragen die we ons zelf stellen zijn: Hoe zorgen we ervoor dat we onze 
recreatiegebieden duurzaam beheren? En dat we (blijven) aansluiten bij de wensen van 
inwoners, partners en andere betrokkenen? We hebben hiervoor het inspiratiedocument Life 
Energy laten opstellen voor nieuwe denk- en doe-richtingen. 

De nieuwe gebiedsvisie moet het recreatieschap, gemeenten en daarmee ook 
initiatiefnemers kaders geven voor (nieuwe) initiatieven in Geestmerambacht en Park van 
Luna.

Wat zijn de spelregels voor
nieuwe initiatieven? 
Op woensdag 27 maart hebben we, in samenwerking met de 
gemeenten Langedijk, Heerhugowaard, Alkmaar en Bergen de 
bijeenkomst ‘De Speelruimte van Geestmerambacht en Park van 
Luna’ georganiseerd in Hotel De Buizerd in Noord-Scharwoude.

Tijdens deze bijeenkomst hebben we samen met enkele 
bewoners uit het gebied, ondernemers en verenigingen aan 
verschillende thematafels de vorm en spelregels voor de visie 
doorgenomen, als aftrap voor het breder betrekken van 
belanghebbenden. 

Wat zijn de 
spelregels? 
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Hoe gaan we nu verder?
Op 21 november 2018 hebben de gemeenteraden met elkaar gesproken over 
wat belangrijk is voor de toekomst van de recreatiegebieden. Belangrijkste 
uitkomst was: nieuwe ambities zijn nodig, op basis van de bestaande 
kernwaarden recreatie en natuur en samen met partners en burgers. 
Met deze ervaring en input, en de belanghebbendenbijeenkomst van 27 
maart gaan we in de periode april t/m juni het vervolg van participatie 
vormgeven. Rond de zomer willen we met alle opgehaalde reacties een 
concept visie op hoofdlijnen hebben. Na de zomer kan dan het proces van de 
formele vaststelling door het bestuur van het recreatieschap en de 
gemeenteraden worden doorlopen. 

Wat waren opvallende reacties?
Aan de hand van tien spelregels zijn de meningen getoetst.

Daar waar de ene groep vond dat het initiatief moet bijdragen aan een stabiele 

en rendabele begroting van het recreatieschap, vond de andere groep dat minder 

belangrijk. De zonering van het gebied in delen met verschillende karakters werd 

door alle vier de tafels onderschreven. Als er een zonering wordt gehanteerd, dan 

maakt dat keuzes makkelijker! De spelregel ‘het initiatief pakt koppelkansen mee’ 

werd door alle groepen onderschreven.

www.geestmerambacht.nl

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=recreatienh&agendaid=19ad369d-50dd-4d18-82bd-6db574c5eba6&FoundIDs=&year=2018
http://www.geestmerambacht.nl



