Samenspraak Kijkduin

Natuurlijk... Kijkduin!
De gemeente Den Haag heeft een Nota van Uitgangspunten opgesteld over Kijkduin. Dit heeft de
gemeente niet alleen gedaan, maar in samenwerking met verschillende groepen belanghebbenden.
Denk hierbij aan de bewonersverenigingen van het gebied, de natuurbeweging en de marktpartijen.
Bij zo’n nota gaat het om een visie van de gemeente op de ontwikkeling van een bepaald gebied.
Die visie vormt een basis voor de uiteindelijke veranderingen in Kijkduin. Er moet echter nog veel
gebeuren voordat we echt aan het werk kunnen en de veranderingen zichtbaar worden. We zijn nog
lang niet uitgepraat over hoe Kijkduin er over tien jaar uit moet zien. Daar gaan we samen met u aan
werken in de ‘samenspraak’, die duurt van september tot half november 2008.
Wat gaan we bespreken?
In de samenspraak bespreken we de plannen
voor Kijkduin, zoals die in de Nota van
Uitgangspunten staan. In de samenspraak
moet duidelijk worden hoe de plannen voor
Kijkduin precies vorm kunnen krijgen. We willen
daarbij gebruik maken van de ideeën die in de
samenspraak naar voren komen. We gaan deze
onderwerpen in themasessies bespreken met
alle belangstellenden. De thema’s zijn: landschap
en natuur, wonen, bereikbaarheid, bijzondere
voorzieningen en cultuur.

(OEWEL EEN AANTAL UITGANGSPUNTEN INMIDDELS
vaststaat, moet een groot deel van de plannen
nog nader worden ingevuld en uitgewerkt. Dit
doen we in de samenspraak. Vervolgens wordt
een zogenaamd Masterplan voor het gebied
opgesteld, waarin de definitieve plannen voor
Kijkduin worden opgenomen.
De volledige Nota van Uitgangspunten
kunt u downloaden op
www.wereldstadaanzee.nl/kijkduin

WAT STAAT VAST?
s

s
s
s

s

WAT NOG NIET?
s

s
s
s
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%EN PROGRAMMA VAN  n 
woningen. Wonen in het groen, een mix
van verschillende woningtypen.
'ÏÏN BEBOUWING BOVEN DE  METER
 SOCIALE WONINGBOUW
"EHOUD VAN HET KARAKTER VAN
familiebadplaats Kijkduin: kwaliteit, rust
en ruimte.
)NVESTEREN IN HET GROEN EN EENHEID
in het gebied creëren door de mooie
natuurgebieden met elkaar te verbinden.

7ELKE MOGELIJKHEDEN ZIJN ER OM
een aaneengesloten groengebied te
realiseren?
(OE KUNNEN WE VAN DE ,OZERLAAN EEN
echte boulevardweg naar zee maken?
7AT VERSTAAN WE ONDER @HET ACCENT OP
wellness’?
7AAR WORDEN DE WONINGEN PRECIES
gebouwd, en wat voor type woningen
moet dat zijn?
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Natuurlijk... Kijkduin

UIT DE RAAD
Tijdens de raadsvergadering
van juli 2008 zijn een
aantal extra punten naar
voren gekomen die in
de samenspraak worden
meegenomen:
s ONDERZOEKEN OF HET MOGELIJK IS OM
EEN AANEENGESLOTEN GROENGEBIED DIE
DE 7ESTDUINEN MET HET ACHTERLAND
VERBIND
s TIJDENS DE SAMENSPRAAK DE MOGELIJK
ONDERZOEKEN OM DE BLOKKADE OP TE
HEFFEN DIE DE -ACHIEL 6RIJENHOEKLAAN
VORMT TUSSEN DE 7ESTDUINEN EN HET
ACHTERLAND
s ONDERZOEKEN HOE DE SPORTVELDEN DE
NATUUR TEN GOEDE KAN KOMEN
s HOE KUNNEN DE AUTOS ZO VEEL MOGELIJK
UIT HET STRAATBEELD VERDWIJNEN
s HOE KAN HET OPEN EN GROENE KARAKTER
OOK IN DE NIEUWE WOONWIJKEN
BEHOUDEN BLIJVEN

Natuurlijk... Kijkduin!
Kijkduin is uniek. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa en misschien wel in de wereld.
Want waar vind je de combinatie van het prachtige duinlandschap, de gezelligheid van de badplaats,
de rust in het natuurgebied en de ongekende mogelijkheden om te sporten en te recreëren?
Niet voor niets zijn bewoners en liefhebbers van het gebied trots op Kijkduin. Het unieke karakter
van de badplaats en de natuur moet behouden blijven. Dit uitgangspunt is leidend in de planvorming.
Kijkduin staat voor rust, ruimte, gezelligheid en genieten van de natuur. En dat blijft zo.

T

och mag er wel wat veranderen in en
rond Kijkduin. Niet alles is even fraai.
De natuurgebieden zijn versnipperd,
de bereikbaarheid is niet optimaal, de
voorzieningen in de badplaats zijn verouderd
en de kustbeleving is niet overal in het
gebied aanwezig. Op een aantal plekken
is het beton, blik en asfalt, wat het beeld
bepaalt. Vanuit de lucht is duidelijk te zien dat
Kijkduin een vreemde onderbreking vormt van
natuurgebieden en wandel- en fietsroutes.
Zo wordt de route van het Camperduin bij
3CHOORL NAAR 4ER (EIJDE PLOTSELING ONDERBROKEN
door parkeerterreinen en busbanen, terwijl
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het toch zoveel mooier zou zijn dit gebied
aaneengeschakeld te kunnen doorkruisen.
Kortom, de kansen die Kijkduin biedt, worden
niet volledig benut en dat is zonde. Kijkduin kan
veel aantrekkelijker worden dan het nu is. De
GEMEENTE $EN (AAG WIL KIEZEN VOOR KWALITEIT IN
plaats van kwantiteit en fors investeren in de
natuur.
We streven naar een Kijkduin met de allure
van een luxe familiebadplaats, maar wel
TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN %EN GEBIED WAAR
lekker gewandeld en gesport kan worden.
%EN BADPLAATS MET EEN RUIM AANBOD VAN

voorzieningen: winkels, leuke strandtenten voor
een kop koffie of een borrel, goede ondergrondse
parkeergelegenheid en een groot groengebied.
%EN STERK ACCENT WORDT GELEGD OP HET THEMA
@WELLNESS  $AT WIL ZEGGEN DAT ER MEER
voorzieningen komen op dat gebied, zoals een
health- en beautycenter, sauna, fitness, of een
combinatie daarvan. Denk daar ook goede
culinaire voorzieningen bij en bijvoorbeeld een
loungebar met verse fruitsappen en salades.
Daarnaast blijft de vertrouwde visboer natuurlijk
VOOR EEN LEKKERE (OLLANDSE NIEUWE EN DE
snackbar voor een patatje op het strand. Voor
IEDER WAT WILS MAAR ALLES IN @+IJKDUINSTIJL 
"OVENDIEN WILLEN WE MEER MOGELIJKHEDEN
CREÑREN OM TE WONEN IN HET GROEN %R WORDT
gebouwd, maar altijd met oog voor behoud
VAN HET KARAKTER VAN +IJKDUIN (ET BOUWEN
van woningen is nodig om aan de vraag naar
WOONRUIMTE IN $EN (AAG EN OMGEVING TE KUNNEN
voldoen. Verder wordt er ruim €  MILJOEN
geïnvesteerd in het groen. Dit levert een enorme
verbetering op van het gebied, zodat mensen er
nog meer van kunnen genieten.
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WAT GAAN WE

BESPREKEN?
Unieke woonmilieus
De woonvelden worden optimaal
opgenomen in het landschap.
s

s

s

(OE KAN HET PROGRAMMA VAN  n
 NIEUWE WONINGEN HET BEST IN HET
landschap van Kijkduin opgenomen
worden?
7AT VOOR SOORT BIJZONDERE WOONMILIEUS
zouden er specifiek voor Kijkduin
ontwikkeld kunnen worden?
7ELKE BOUWHOOGTES ZIJN ER IN +IJKDUIN
mogelijk? Waar zijn hoogteaccenten op zijn
plaats?

Woningtypes
In Kijkduin worden bijzondere
woningtypes gerealiseerd.
s
Voorkeursmodel, Nota van Uitgangspunten
s

THEMA

Wonen

s

7ELKE MIX VAN WONINGTYPES PASSEN HET
best in Kijkduin?
7ELKE MOGELIJKHEDEN ZIJN ER OM HET
parkeren van straat te halen?
)N +IJKDUIN WOONT MEN IN NATUUR EN
landschap. Moeten woningen ook nog
individuele tuinen hebben?
7AT ZIJN SPECIlEKE ARCHITECTONISCHE
kenmerken die passen bij Kijkduin?

Wat zijn de plannen?

s

Wonen in Kijkduin is een onderwerp apart. Er is al veel over te doen geweest, en terecht. Er wordt
immers een aantal woningen gebouwd op locaties die nu niet als woonveld fungeren en er bestaan
zorgen over de hoogte van de nieuwe bebouwing. Voor de ontwikkeling van de woningen geldt echter
dat het landschap leidend is. Dat betekent dat de nieuwe woningen in het gebied moeten passen.
Wij denken dat dit heel goed kan.

Duurzaamheid

Globaal zien de plannen er als volgt uit:

s

s
s
s

s

 n  WONINGEN WAARVAN  SOCIALE
woningbouw.
2ESPECT VOOR DE NATUUR NIET IN HET WILDE WEG
bouwen.
%EN MIX VAN WONINGEN DAT WIL
zeggen verschillende appartementen,
eengezinswoningen en appartementen voor
senioren.
)N +IJKDUINBINNEN HET ONTWIKKELINGSGEBIED
tussen Machiel Vrijenhoeklaan,
Kijkduinsestraat / Ockenburghstraat,
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s

Monsterseweg en Kijkduinpark, worden
nieuwe woongebieden ontwikkeld.
%R IS RUIMTE VOOR VIJF HOOGTEACCENTEN )N HET
voorkeursmodel betekent dat bebouwing
TOT MAXIMAAL  METER HOOGTE OP DE
VOLGENDE PLAATSEN BIJ HET !TLANTIC (OTEL
op de hoek van de Machiel Vrijenhoeklaan
/ Ockenburgsestraat, in de omgeving van
DE HUIDIGE TENNISVELDEN NABIJ DE ,AAN VAN
Meerdervoort, achter het pompstation op het
parkeerterrein en op de hoek Monsterseweg /
Ockenburgsestraat.

Kijkduin wil zich profileren met
duurzame architectuur.

s

(OE KUNNEN DE VERSCHILLENDE WOONVELDEN
op een duurzame, milieuvriendelijke wijze
WORDEN INGERICHT "IJVOORBEELD TAV
bestratingsmaterialen, waterhuishouding,
openbare verlichting.
7ELKE MOGELIJKHEDEN ZIJN ER OM DE
DOELSTELLING @DUURZAAM BOUWEN IN
+IJKDUIN TE REALISEREN "IJVOORBEELD
energiebesparende bouwwijzen, begroeide
gevels en daken, toepassing natuurlijke en
milieuvriendelijke bouwmaterialen.
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WAT GAAN WE

THEMA

BESPREKEN?

Wat zijn de plannen?

Inrichting landschap
Het landschap is leidend bij de
uitwerking van de plannen.
s

s

7ELKE MOGELIJKHEDEN ZIJN ER OM EEN
aaneengesloten groengebied te realiseren
dat de Westduinen verbindt met het
achterland?
-OET BIJ HET INVESTEREN IN HET GROEN DE
aandacht liggen in het versterken van de
fiets- en wandelpaden of in de flora en
fauna?

Bij de ontwikkeling van Kijkduin is het landschap leidend. Zo wordt er met respect voor de Natura
2000-gebieden gebouwd. Deze natuurmonumenten zijn beschermd.
De voorstellen voor de ontwikkeling van
het landschap zijn:
s

s

s

Versterken natuurwaarden
s

Kijkduin wil zich profileren als
duurzaam en milieuvriendelijk.
s
s
s

Landschap en natuur

6ERGROTEN VAN HET GEBIED EN KARAKTER VAN
DE @JONGE DUINEN  (IER WORDT EEN NIEUWE
duinenrij aangelegd richting de zee. Dit is
tevens nodig voor de kustversterking.
/NDERZOEKEN OF DE MEEST NOORDELIJK GELEGEN
puinduinen op de jonge duinen kunnen
worden aangesloten.
%EN GROTERE HERKENBAARHEID VAN DE (AAGSE
"EEK %R WORDT EEN HELDER BEGIN ONTWIKKELD
waar de beek uit het duin ontspringt. De
(AAGSE "EEK KRIJGT VOORRANG BIJ DE KRUISING
van de Kijkduinse straat.
)NRICHTEN VAN EEN DUINGEBIED MET PASSENDE
beplanting in en om Kijkduin.

s

s
s

s

(ET VERSTERKEN VAN DE SAMENHANG TUSSEN
verschillende natuurgebieden en/of
LANDGOEDEREN BIJVOORBEELD TUSSEN DE JONGE
duinen en het landgoed Ockenburgh en
TUSSEN /CKENBURGH EN -EER EN "OSCH
!ANLEG VAN NATUURVRIENDELIJKE OEVERS
BIJVOORBEELD LANGS DE (AAGSE "EEK
-EER VARIATIE AANBRENGEN IN HET LANDSCHAP
passend bij de ondergrond (duin, strand,
zand).
$E INRICHTING VAN MONUMENTALE EIKENLANEN
om de landgoederen meer allure te geven.
Ook wordt het contrast tussen het oude
duinlandschap en landgoed Ockenburgh
duidelijker vormgegeven, zodat het landgoed
er beter uitspringt.

7ELKE IDEEÑN ZIJN ER OM DE mORA EN FAUNA
van het gebied te versterken?
(OE KAN DE mORA EN FAUNA ROND DE
sportvelden verbeterd worden?
7ELKE IDEEÑN BESTAAN ER TEN AANZIEN VAN
duurzaam beheer van het landschap in
Kijkduin?

Transformatie badplaats
Kijkduin: Badplaats ìn de duinen.
s
s

s

(OE KAN DE DUINSFEER EN HET KUSTGEVOEL OP
en rond het Deltaplein versterkt worden?
7AT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN OM DE
boulevard beter te laten aansluiten op
strand en duinen?
(OE KAN DE (AAGSE "EEK MEER HERKENBAAR
worden gemaakt?

Impressie Deltaplein, gezien van de Haagse Beek.

4 7ERELDSTAD AAN ZEE
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THEMA

Bijzondere voorzieningen

Wat zijn de plannen?
In de Nota van Uitgangspunten wordt een aantal mogelijkheden genoemd voor bijzondere
voorzieningen in Kijkduin. We denken daarbij vooral aan wellness en ontspanning, maar bijvoorbeeld
ook aan (thuis)zorg. De voorzieningen moeten uiteraard passen binnen het ´merk´ Kijkduin. Dat wil
zeggen dat we streven naar stijlvolle voorzieningen, zonder elitair te worden. Scholen, sport en
kinderopvang zijn het meest belangrijk.
Waar willen we naartoe:
s

s
s

-EER MOGELIJKHEDEN VOOR WANDELAARS EN
hardlopers in de duinen door uitbreiding van
wandel- en hardlooproutes.
6ERSTERKEN VAN DE POSITIE EN UITSTRALING VAN
Kijkduinpark voor het gebied.
(ET ACCENT OP WELLNESS NIEUWE VOORZIENINGEN

s

s

@HEALTH HOSTEL SAUNA NEVELTUINEN
/NTWIKKELING VAN DE HORECA EN DETAILHANDEL
rond het Deltaplein. Alles passend in het
stijlvolle Kijkduin. Modern, toegankelijk,
hoogwaardig.
5ITBREIDING VAN DE VERBLIJFSRECREATIE

WAT GAAN WE

BESPREKEN?
Wellness
Kijkduin wil zich ontwikkelen op het
gebied van wellness, ontspanning en
gezondheid.
s
s

(OE MAAK JE VAN +IJKDUIN EEN VIERSEIZOENEN
badplaats zonder te massaal te worden?
7ELKE WELLNESS VOORZIENINGEN ZOUDEN ER IN
Kijkduin gevestigd kunnen worden?

Sportvoorzieningen
Kijkduin wil een aantrekkelijke mix
aan sportvoorzieningen bieden.
s

s
s

(OE KAN +IJKDUIN ZICH ONTWIKKELEN OP HET
sportieve vlak? Nadruk op teamsport of op
individuele sportbeoefening?
7AT IS EEN GESCHIKTE ALTERNATIEVE LOCATIE
voor de tennisvelden?
7AT IS EEN GESCHIKTE ALTERNATIEVE LOCATIE
voor de honkbalvelden?

Deltaplein
Het Deltaplein wordt ontwikkeld tot
een stijlvol beach centrum voor het
hele gezin.
s
s
s

(OE KUN JE HET $ELTAPLEIN HERINRICHTEN
uitgaande van ondergronds parkeren?
7ELK WINKELAANBOD PAST BIJ DE BEHOEFTE EN
de uitstraling van het nieuwe Deltaplein?
7ELK IDEEÑN BESTAAN ER TEN AANZIEN VAN DE
VERNIEUWING VAN HET !TLANTIC (OTEL

7ERELDSTAD AAN ZEE 5
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WAT GAAN WE

THEMA

BESPREKEN?

Wat zijn de plannen?

Verkeersinrichting
Goede bereikbaarheid en
veiligheid door investering in
verkeersmaatregelen.
s

s

s

s

7ELKE VERKEERSMAATREGELEN ZIJN ER
mogelijk om de verkeersveiligheid te
vergroten?
(OE KAN DE VERKEERSCIRCULATIE IN +IJKDUIN
het best worden georganiseerd, zodat een
goede bereikbaarheid ontstaat?
(OE KUNNEN BELANGRIJKE WEGEN ALS
de Kijkduinsestraat en de Machiel
Vrijenhoeklaan het best heringericht
worden?
7ELKE NIEUWE lETS EN WANDELROUTES ZIJN
er mogelijk en hoe kunnen deze het best
worden vormgegeven?

Bereikbaarheid

Het is van groot belang dat Kijkduin goed bereikbaar is. Zeker met het oog op het aantal nieuwe
bewoners en het aantal bezoekers van de badplaats, is het noodzakelijk enkele aanpassingen te doen.
De gemeente heeft meerdere opties
en varianten bekeken en komt tot de
volgende uitgangspunten:
s

s
s

/NTWIKKELING ,OZERLAAN TOT "OULEVARD NAAR
zee: streven naar meer kustbeleving, voelen
dat je naar zee rijdt.
:OVEEL MOGELIJK ONDERGRONDS PARKEREN
6EILIGHEID STAAT VOOROP $E SCHOLIEREN VAN
de internationale school en alle andere

s
s
s

gebruikers van het gebied moeten zich op
een prettige en vooral veilige manier kunnen
bewegen.
/NTWIKKELING VAN EEN NETWERK VAN RECREATIEVE
routes, zoals fiets- en wandelroutes.
/NTWIKKELING VAN DE +IJKDUINSESTRAAT TOT
HOOFDENTREE VAN +IJKDUIN "AD
-OGELIJKHEDEN DOORTREKKEN 2ANDSTADRAIL
onderzoeken.

Openbaar Vervoer (OV)
Kijkduin moet goed bereikbaar zijn
met het openbaar vervoer.
s
s

)S HET WENSELIJK EN MOGELIJK OM DE
2ANDSTADRAIL DOOR TE TREKKEN NAAR +IJKDUIN
7ELKE EXTRA MOGELIJKHEDEN ZIJN ER OM DE
bereikbaarheid met het OV te vergroten?

Parkeeroplossingen
De doelstelling is om ‘het geparkeerde
blik’ uit het zicht te krijgen.
s

7ELKE MOGELIJKHEDEN ZIJN HIERVOOR

6 7ERELDSTAD AAN ZEE
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THEMA

WAT GAAN WE

Cultuur

BESPREKEN?

Wat zijn de plannen?
Kunst en cultuur nemen in Kijkduin een bijzondere plaats in. Kijkduin heeft al een aantal bijzondere
objecten (bijvoorbeeld het Hemels Gewelf van kunstenaar James Turrell) en er zijn tal van
mogelijkheden om dit aspect te versterken. Zo hebben we nu de kans om met bijzondere architectuur
het karakter van Kijkduin en de natuur nog meer te benadrukken.
Ideeën voor de versterking van kunst en
cultuur in Kijkduin zijn:
s

s

@6AN BADCULTUUR NAAR CULTUURBAD  +IJKDUIN
biedt alle kans om zich te profileren op het
gebied van kunst en cultuur. Dit krijgt dan ook
bijzondere aandacht.
$E CREATIEVE SECTOR WORDT GEVRAAGD

s

voorstellen te doen voor de openbare ruimte.
%EN CULTUURHUIS +IJKDUIN $IT WORDT EEN
multifunctioneel centrum waar kunst, cultuur,
educatie en natuur samenkomen. Concerten
en optredens kunnen hier plaatsvinden.
Daarnaast wordt samenwerking gezocht met
het onderwijs.

Over de versterking van kunst en cultuur
in Kijkduin bestaan al heel veel ideeën,
maar er ligt nog niets helemaal vast.
Dit onderwerp willen we graag met u
verder uitdiepen. We praten dus over alle
bestaande en nieuwe ideeën en staan open
voor suggesties.

Van badcultuur naar
cultuurbad
s
s

s

s
s

(OE KAN +IJKDUIN ZICH ONTWIKKELEN OP HET
gebied van kunst en cultuur?
7ELKE ROL KAN BEELDENDE KUNST SPELEN BIJ
de vormgeving van landschap en openbare
ruimte?
(OE KAN CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP
gestimuleerd worden bij de ontwikkeling
van Kijkduin?
7ELKE ROL KAN ARCHITECTUUR SPELEN BIJ DE
ONTWIKKELING VAN +IJKDUIN ALS @CULTUURBAD
7ELKE EVENEMENTEN PASSEN BIJ +IJKDUIN

Cultuurhuis Kijkduin
Er bestaat een initiatief voor een
cultuurhuis waar kunst, cultuur,
educatie en natuur samenkomen.
s

s

7AARAAN ZOU EEN #ULTUURHUIS IN +IJKDUIN
moeten voldoen? Welke functies en
cultuuruitingen zouden hier kunnen
worden samengebracht?
:IJN ER GROEISCENARIO S DENKBAAR TEN
aanzien van het initiatief van het
CULTUURHUIS (OE ZOU HET CULTUURHUIS
kunnen groeien? Welke tijdelijke culturele
activiteiten zijn denkbaar?

7ERELDSTAD
7ERELDSTADAAN
AANZEE
ZEE057
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Natuurlijk... Kijkduin!
Zojuist heeft u de Samenspraakkrant Kijkduin bekeken. Dit geeft u hopelijk een beeld van waar we met Kijkduin naartoe willen. Een
Kijkduin in het groen, met de allure van een luxe familiebadplaats, waar wonen en genieten van de rust in de omgeving samengaan.
Een badplaats met een bijzondere plek voor kunst en cultuur. Wij willen hier graag met u over verder denken en praten, want het is
nog niet af. Het gaat, het woord zegt het al, nog slechts om ‘uitgangspunten’. Alle goede ideeën zijn dus meer dan welkom!
atuurlijk hebben we een aantal zaken al vastgelegd. De contouren voor Kijkduin zijn er. Denk aan het woonprogramma en
DE EIS DAT WOONTORENS NOOIT HOGER DAN  METER MOGEN WORDEN $AAR GAAN WE NIET MEER AAN TORNEN .A INTENSIEVE EN
SOMS PITTIGE DISCUSSIES EN ENKELE AANPASSINGEN WAARAAN OOK VELE BELANGHEBBENDEN VIA DE @INSPRAAKMOGELIJKHEID HEBBEN
bijgedragen, is de gemeenteraad akkoord gegaan met deze inzet. We kunnen nu dus aan het werk om van Kijkduin een toplocatie aan
de Nederlandse kust te maken. Te beginnen met de samenspraak, waar ik zeer naar uitzie.

N

$E ONTWIKKELING VAN +IJKDUIN IS NIET NIKS %R ZIJN VELE BELANGEN MEE GEMOEID EN VEEL MENSEN HEBBEN EEN STERKE SOMS OOK
emotionele band met de plaats en het gebied. Veranderen is soms moeilijk. Onzekerheden over wat er nu precies op welke plek gaat
GEBEUREN MAKEN HET ER BEPAALD NIET MAKKELIJKER OP %R IS VOORAF AL VEEL GEZEGD EN DE INBRENG VIND IK VAN GROOT BELANG "IJVOORBEELD
tijdens de termijnen van de insprekers bij officiële vergaderingen, maar ook op straat, via e-mail of brieven en in gesprekken bij
de supermarkt. Dit heeft me veel nieuwe inzichten gegeven en tegelijk mijn overtuiging versterkt dat het gebied toe is aan een
opknapbeurt.
+IJKDUIN HEEFT ECHT DE KANS UIT TE GROEIEN TOT ÏÏN VAN DE MOOISTE BADPLAATSEN VAN DE .OORDZEEKUST OMRINGD DOOR DE PRACHTIGSTE
natuurgebieden en landgoederen. Maar het karakter van de kleinschalige familiebadplaats moet wel behouden blijven. Dat zie ik als
de opdracht, die we samen tot een goed einde gaan brengen. Daarom nodig ik u van harte uit deel te nemen aan de verschillende
ACTIVITEITEN IN DE SAMENSPRAAK 7E BEGINNEN MET DE STARTBIJEENKOMST OP ZONDAG  SEPTEMBER DIE VOORAL IN HET TEKEN STAAT VAN HET
bieden van informatie. Deze dag vormt de aftrap van de samenspraak en krijgt een ludiek tintje. Daarna gaan we meer de diepte in
TIJDENS DE VERSCHILLENDE THEMABIJEENKOMSTEN4OT SLOT VOLGT EEN @OOGSTBIJEENKOMST WAARBIJ WE DE RESULTATEN VAN DE SAMENSPRAAK
OMZETTEN IN AFSPRAKEN VOOR HET VERVOLG 7E LEGGEN DAAR VAST WAT IN HET -ASTERPLAN KOMT HET DElNITIEVE PLAN VOOR +IJKDUIN 0AS DAN
gaan we echt van start met de ontwikkeling van het gebied.
Ik hoop velen van u te ontmoeten bij de samenspraak.
,AAT MIJ WETEN WAT UW IDEEÑN ZIJN DAN MAKEN WE ER EEN PRACHTIG Natuurlijk… +IJKDUIN VAN

Marnix Norder
7ETHOUDER "OUWEN EN 7ONEN

Colofon

Wilt u meer weten over de samenspraak, kijk dan op www.wereldstadaanzee.nl/kijkduin
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