
Wat zijn de uitkomsten?
Dankzij een uitgebreide communicatiecampagne die samen met de gemeenten 
was opgezet hebben ruim 700 mensen meegedaan aan Swipocratie. Van de 
gelegenheid om in gesprek te gaan op de locatie of op de afrondende avond 
hebben ca. 50 mensen gebruik gemaakt.

Geestmerambacht
De uitkomsten van de peiling via Swipocratie laten zien dat voor het gebied 
Geestmerambacht genieten van de natuur en het buiten zijn belangrijk worden 
gevonden. Verschillende ontwikkelingen, zoals sportieve routes, restaurant, 
waterpret, avontuur en culturele evenementen worden positief beoordeeld. Het 
bewaken van de balans tussen recreatieve mogelijkheden en de rust en ruimte  
in Geestmerambacht wordt als belangrijk gezien.

Park van Luna
Park van Luna wordt gezien als een echt stadspark en stadsstrand waar meer 
activiteiten op en aan het water plaats kunnen vinden. Ontwikkelingen die bij dit 
beeld aansluiten worden positief beoordeeld. Daarnaast zouden veel bezoekers 
graag wat meer voorzieningen willen, zoals een horecagelegenheid.

Uit de gesprekken tijdens de bijeenkomsten is duidelijk geworden dat een 
doorontwikkeling van de gebieden op steun kan rekenen maar dat de ruimte en 
natuurkwaliteit van de gebieden goed geborgd moet worden.

In de infographic op de volgende bladzijde vindt u meer van de uitkomsten terug.

www.geestmerambacht.nl/over/beleid

Hoe ziet het vervolg er uit?
Op dit moment wordt de conceptvisie op papier gezet. De uitkomsten van het participatieproces van deze zomer vormen met de uitkomsten 
van eerdere bijeenkomsten met raden en staten en stakeholders, belangrijke input voor de visie. Het bestuur van het recreatieschap 
bespreekt de conceptvisie en de mogelijke scenario’s voor doorontwikkeling van de gebieden Geestmerambacht en Park van Luna met de 
colleges van de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk. Daarna zal de conceptvisie met het voorkeursscenario voor 
doorontwikkeling aan de raden ter behandeling worden aangeboden. Deze stappen worden afgerond in de eerste helft van 2020. 

De visie wordt vertaald in een uitvoeringsprogramma waarin projecten worden opgenomen, die bijdragen aan het realiseren van de ambities 
van de visie. Ook in deze uitwerking zal participatie een belangrijke plek innemen. Samen met onder andere inwoners van de gemeenten, 
ondernemers en verenigingen gaan het recreatieschap en de participerende gemeenten de uitwerking van de visie oppakken. 
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Hoe ziet ‘de omgeving’ 
Geestmerambacht 
en Park van Luna
Dit is de derde nieuwsbrief over de nieuwe 
gebiedsvisie Geestmerambacht en Park van Luna.
 In deze nieuwsbrief koppelen wij  de uitkomsten 
terug van het participatieproces dat afgelopen zomer 
is doorlopen. Daarvoor is de infographic gemaakt die 
u achterop deze nieuwsbrief aantreft. 

Hoe hebben we de participatie 
vormgegeven?
Het doel  van de participatie was om de meningen te peilen van een 
zo breed mogelijke groep bezoekers én niet bezoekers. Welk 
sfeerbeeld past volgens hen bij de gebieden Geestmerambacht en 
Park van Luna? Welke ontwikkelingen worden positief beoordeeld? 
En wat wil men meegeven over deze gebieden? 

Om zo veel mogelijk reacties te verzamelen is gebruik gemaakt van 
het digitale middel Swipocratie. Dat is een App waarop je in een 
paar minuten je mening kan geven over de gebieden en over 
ontwikkelrichtingen voor Geestmerambacht en Park van Luna.

Naast Swipocratie zijn meerdere inloopmomenten georganiseerd op 
verschillende locaties in de omgeving van de gebieden en op het 
beheerkantoor. Bezoekers konden daar in gesprek gaan met de 
projectleider van de visie en met medewerkers van het 
Recreatieschap . Op 8 juli zijn in restaurant Heer Hugo in 
Heerhugowaard aan de geïnteresseerden de resultaten 
gepresenteerd en besproken.



totaal 780 reacties

Zomer 2019 is de mening gevraagd over Geestmerambacht en Park van Luna 
tijdens inloopbijeenkomsten en digitaal via Swipocratie. Onderstaand de resultaten.

Samenvatting reacties inloopmomenten

komt wel eens in Park van Luna 

Bewaak de balans tussen recreatieve mogelijkheden en de rust en 
ruimte in Geestmerambacht. Grootschalige ontwikkelingen in algeme-
ne zin zijn niet gewenst. Er is wel behoefte aan horecavoorzieningen 
voor een kop koffie of een maaltijd.

Dit gebied wordt meer gezien als stadspark of stadsstrand waar meer 
activiteiten op en aan het water plaats kunnen vinden. Daarnaast 
zouden veel bezoekers graag wat voorzieningen willen, zoals een 
horecagelegenheid. 

Ontdek de mening over 
Geestmerambacht en Park van Luna

Kijk voor meer informatie op www.geestmerambacht.nl/over/beleid
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