
Ontwikkelingen in Schoorl

Raadspresentatie avond

11 juni 2019



Doel bijeenkomst

- Participatie openbare ruimte Dorpshart Schoorl

- Stand van zaken

- Vervolgproces



Chronologisch overzicht (I)

12  Mei 2015: beëindiging Schoorl Klopt, opdracht aan college 

voor Visie dorpshart Schoorl

23 juni 2015: inwoners bijeenkomst en ondernemersbijeenkomst; 

nieuwe winkelstraat (Rabobank)

Mei 2016: werkatelier voor inwoners

9 maart  2017: Visie dorpshart Schoorl in de raad.

Actie: De gemeente start ontwerpsessies met inwoners en ondernemers ten behoeve 

van de herinrichting van de openbare ruimte. Hieraan wordt deelgenomen door 

inwoners, ondernemers, ontwerpers en ambtenaren. De opdracht is om een in functie, 

ontwerp en verschijningsvorm samenhangende openbare ruimte

in en om het Dorpshart te ontwerpen.

9 maart 2017: Gemeentebrede economische visie

Najaar 2017: startnotitie herontwikkeling openbare ruimte



Chronologisch overzicht (II)

Najaar 2017: - enquête verblijfsrecreanten

- interview toeristen Klimduin

- opzetten projectsite: denkmeeoverSchoorl.nl

- start Meetekengroep (6 sessies tot begin 2019) 

bestaande uit inwoners, ondernemers en 

belangenverenigingen. Opgehaalde informatie 

bespreken, tekenen/ontwerpen, dilemma’s bespreken

- Projectbureau in de Sanderij, elke woensdag inloop en 

op afspraak

- Gesprek met de jongeren van Schoorl: oktober 2017 en 

november 2018



Chronologisch overzicht (III)

18 januari 2018: - raadspresentatieavond over aanpak proces

Voorjaar 2018: - presentatie wijkverenigingen Aagtdorp en Schoorl 

Centrum

- Overleg met ondernemers over Heereweg: februari 2018 

en november 2018

- April- juni: verkeersonderzoek Heereweg, interviews 

gebruikers

- Juni: raad geïnformeerd via nieuwsbrief

17 oktober 2018: - Debatavond herinrichting Heereweg

13 februari 2019:- concept-ontwerp laten zien aan Schoorl tijdens 

inloopavond



Input participatie en planvorming
- Gestart met een blanco plattegrond

- Kaders uit visie Dorpshart Schoorl: Duindorp

Schoorl

- Input meetekengroep/ambtelijke werkgroep/

externe adviseurs

- Ophalen informatie voor de meetekengroep:

- Ondernemersavonden

- Informatieavonden en debatavond inwoners

- Forum website denkmeeoverschoorl.nl

- Verkeersonderzoek Heereweg

- Plannen, tekeningen en verslagen via website

- Via sociale media (facebook site gemeente)

- Elke woensdag inloop in Sanderij.

- Direct aanwonenden persoonlijk uitgenodigd



Elementen gereed
• Overeenstemming over inrichting Roode Leeuwplein, kruising 

Viersprong/Trefpunt en Paardenmarkt. 

• Het ontwerp van de Heereweg is ook gereed, 

de fysieke inrichting van de Heereweg sluit aan bij de rest

debatavond 17 oktober

• verblijfsgebied

• discussie over wel/niet afsluiten

• het parkeren. 

• Omdraaien eenrichtingverkeer.. 

Besluit raad voor financiering

Gefaseerde uitvoering 



Wie laten zich horen?

Betrokken partijen afgelopen jaren:

- Inwoners/ wijkverenigingen

- Ondernemers

- Adviesraad sociaal domein

- Fietsersbond

- Staatsbosbeheer

- Koninklijke Horeca Nederland

- VVE Roode Leeuw

- Historische vereniging Scoronlo

- Bewoners Duinvoetweg

- Dutchen

- Jongerenwerk

- Jongeren van Schoorl

- Bewoners Paardenmarkt

- Visio 

Wie laten zich nu horen:

- Inwoners/ wijkverenigingen

- Ondernemers

- Meetekengroepleden

- VVE Roode Leeuw



Aandachtpunten/wensen

- Verkeer/ parkeren achter Roode Leeuw (bewoners Roode Leeuw 

en inwoners Schoorl);

- Meer/minder parkeren op Heereweg (ondernemers Schoorl);

- Autovrij winkelgebied (formatieakkoord, ondernemers Schoorl);

- Omdraaien eenrichtingsverkeer (ondernemers Schoorl); 

- De schop in de grond (inwoners/ ondernemers Schoorl)

- Participatieproces zonder resultaat! (deelnemers o.a. 

participatieproces Schoorl Klopt, nieuwe Winkelstraat, Dorpsvisie 

Schoorl, ondernemersvisie Duindorp Schoorl)



Iedereen op 1 lijn?

Inwoners en ondernemers hebben input kunnen leveren

Verschillende belangen:

- ondernemers <> inwoners

- ondernemers onderling

- inwoners <> bezoekers

Algemeen belang <> individueel belang



Mening van groep die zich niet meer laat horen?

- Schoorl is breed gedragen plan

- ‘Veel input geleverd gemeente doet er toch niets mee’

- ‘Plan is prima, ga uitvoeren’

- Niet voldoende participatie?



Communicatie afgelopen maanden

- Februari verzoek pas op de plaats ivm ambitie formatieakkoord

- Wacht op duidelijkheid nadere invulling formatieakkoord

- Onduidelijk is welke opdracht er nu ligt (formatieakkoord) ten 

opzichte van de opdracht tot herinrichting openbare ruimte 

Schoorl (gestuurd vanuit de visie dorpshart Schoorl 2017)

- Voorbereidingen hebben de afgelopen maanden stil gelegen.

- De situatie uitgelegd aan de meetekengroep.



Proces en planning

- schetsontwerp gereed voor presentatie aan de raad.

- In afwachting van uitwerking formatieakkoord

Concept-planning:

- Presentatie aan de raad

- ARC 19/9

- Raad 3/10

- Aanbesteden eind 2019

- Uitvoering in fases vanaf voorjaar 2020



Concrete projecten Schoorl

- Buitenduin: aanleg parkeerterrein en verplaatsen jeu de boules 

vereniging

- De toekomst van de lagune

- Renovatie Voorweg en C. van Foreestweg

- Aanleggen oversteken Hondsbossche weg in opdracht 

Natuurmonumenten

- Herontwikkeling Oosterkimschool

- Parkeerbeleid



Wie laten zich horen in andere projecten?

Buitenduin:

• Jeu de boules

• Molen

• Paardrijvereniging

• Teun de Jager

• Bewoners Molenweg

• Bewoners Bregtdorp

(Bregtdorp houden zo!)

• Ondernemers Schoorl

Lagune:

• Ondernemers Camperduin

• Inwoners Camperduin

• RWS

• HHNK

• SBB


















