
Wat is een goede ontwikkeling?
Van 24 juni tot en met 8 juli 2019 kan iedereen zijn mening geven over de ontwikkelrichtingen voor 

Geestmerambacht en Park van Luna. Via het digitale middel Swipocratie kun je binnen een paar 

minuten laten weten welke sfeerbeelden je passend vindt. Aanvullend organiseren we een aantal 

inloopmomenten, waar het mogelijk is om op papier ideeën of reacties achter te laten. Om zo veel 

mogelijk mensen de kans te geven om te reageren,  doen we via  verschillende kanalen (zoals de 

Stadskrant, Facebook en Twitter) van Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk en het recreatieschap een 

oproep om mee te doen met Swipocratie of langs te komen bij een inloopmoment. In en rondom de 

gebieden hangen we posters op, zetten we borden neer en verspreiden we flyers.

Wat doen we met 
alle meningen?
Op 8 juli organiseren we ’s avonds een bijeenkomst 

waarin we de opbrengsten uit de participatie in beeld 

brengen. Tijdens deze bijeenkomst is iedereen welkom 

en gaan we aan de slag met een eerste invulling van de 

visie. Op 8 juli is de participatie nog niet afgelopen: naast 

het ophalen van meningen en ideeën is deze periode 

ook bedoeld voor het peilen van de belangstelling 

om mee te blijven denken over Park van Luna en 

Geestmerambacht. Meedenken over het uitvoeren 

van onderdelen van de visie, maar ook over beheer en 

gebruik van de gebieden. Het vervolg op de participatie 

maken we op maat, afhankelijk van de reacties in de 

periode tot en met 8 juli. 

Het recreatieschap is samen met recreanten, inwoners en andere 

belanghebbenden bezig met een nieuwe gebiedsvisie voor 

Geestmerambacht en Park van Luna. Vragen die we onszelf stellen zijn: 

Hoe zorgen we ervoor dat we onze recreatiegebieden duurzaam beheren? 

Hoe blijven we aangesloten 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 richting geven voor ontwikkelingen in Geestmerambacht 

en Park van Luna. Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van het proces tot 

nu toe en geeft de volgende stappen weer aan de hand van een tijdlijn.
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Wanneer en waar kun je ons vinden?
Je kunt met ons in gesprek tijdens de volgende inloopmomenten:

• Dinsdag 25 juni 14:00-18:00 bij Skeef in Heerhugowaard

• Dinsdag 2 juli 14:00- 16:00 in Wijkcentrum Daalmeer in Alkmaar

• Dinsdag 2 juli 16:00-18:00 in Wijkcentrum De Rietschoot in Alkmaar

• Woensdag 3 juli 14:00-18:00 in Winkelcentrum Broekerveiling in 

  Broek op Langedijk

Of kom langs bij ons beheerkantoor in Geestmerambacht. Elke 

maandag, dinsdag en woensdag in de periode 24 juni t/m 8 juli 

tussen 10:00 en 14:00 uur. Klaregroetweg 1, Noord-Scharwoude.

https://www.geestmerambacht.nl/
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27 maart 2019

24 juni t/m 8 juli 2019 na 8 juli 2019

8 juli 2019 najaar 2019

december 2019

Startbijeenkomst met 
gemeenteraden
Belangrijkste uitkomst: nieuwe 

ambities zijn nodig, op basis van de 

bestaande kernwaarden recreatie 

en natuur en samen met partners 

en inwoners.

Spelregelbijeenkomst 
Samen met enkele inwoners, 

ondernemers en verenigingen 

is een eerste set spelregels  voor 

nieuwe initiatieven ontwikkeld. Deze 

spelregels schaven we later in het 

proces nog bij.

Zo veel mogelijk meningen 
en reacties ophalen
Via Swipocratie snel en makkelijk 

reageren op beelden van mogelijke 

ontwikkelrichtingen. Aanvullend 

zijn er diverse inloopmomenten 

(zie kader).

Werksessie met iedereen 
die wil deelnemen
Tijdens deze werksessie delen 

we de opbrengsten uit deze 

participatieronde en gaan we aan 

de slag met een eerste invulling van 

de visie.

Opstellen 
uitvoeringsparagraaf 
We gaan aan de slag met 

uitwerken van de visie in een 

uitvoeringsparagraaf. Hier wordt de 

visie vertaald naar een concreter 

niveau en starten we opnieuw een 

participatieproces.

Blijvend in contact
Na 8 juli ontwikkelen we de eerste 

invulling van de visie door tot een 

conceptvisie voor bespreking in de 

besturen*. Deelnemers uit eerdere 

participatie kunnen hier nog worden 

geraadpleegd voor verduidelijking 

of aanvulling.

* In de zomer gaan we met alle opgehaalde reacties een conceptvisie samenstellen. In het najaar kan dan  

  het formele proces van besluitvorming door het bestuur van het recreatieschap en de gemeenteraden 

  worden doorlopen.  

Tijdlijn 
november 2018 - december 2019
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