DORPSPLAN HOOGKARSPEL: DE ALLIANTIES
Het dorpsteam van Hoogkarspel bestaat uit: Fer Beerepoot, Frank Groot, Sjaak Buis, Ton Duijn, Harry
Kooij Kristel van den Berg, Ria Visser en Sophia Sinnige-de Jong
Alliantie Duurzaamheid
Met deze alliantie wordt gekeken of het mogelijk is om nog duurzamer te bouwen dan op dit
moment. Ideeën zijn CO2 neutraal bouwen en benutten van grondwater. De alliantie is al
verschillende keren bij elkaar geweest en heeft ook contact met de gemeente. Daarnaast is er
contact gezocht met het Grootslag en HVC om ook te kijken wat zij kunnen betekenen. Drechterland
Mondiaal is ook benaderd.
Alliantie Verkeersveiligheid
De verkeersituatie rondom het centrumplan, Streekweg en Noordervoert is voor veel mensen niet
duidelijk waardoor het een onveilige situatie geeft. De alliantie is al hard aan het werk geweest. Op
basis van het verslag dat zij gemaakt hebben is er een gesprek geweest met de gemeente. Er is een
verdere inventarisatie gedaan en er worden op korte termijn een aantal kleine maatregelen uitgezet.
Alliantie gebruiksvriendelijk dorpspark
De wens van deze alliantie is het creëren van een gebruiksvriendelijk dorpspark (Reigersborg Zuid).
Een park met een functionele groene buffer, mooi maar ook waar je kunt spelen. Met bomen die
fijnstof filteren en een recreatieve functie voor alle leeftijden. De alliantie heeft al veel gedaan. Zij
hebben op locatie gekeken naar de mogelijkheden voor een dorpsbos. Daarnaast hebben zij met
ondersteuning van het Wandelnetwerk een route door Hoogkarspel gemaakt van 6,5 km. Deze sluit
aan op andere routes.
Alliantie Vaarroutes
Deze alliantie heeft onder andere gekeken naar het doorvaarbaar maken van de sloten. Is een extra
brug onder de Noordervoert mogelijk of kan er een verbinding gemaakt worden met de Weelen?
Doel is dat de vaarroutes groter worden. Er zijn 6 prioriteiten gesteld. Hier moeten berekeningen op
gedaan worden. Er wordt ook gekeken naar nieuwe visplekken en inlaatplaatsen voor boten.
Alliantie Woningen
De alliantie wil kijken naar de woningbehoefte in Hoogkarspel. De alliantie is recentelijk niet meer bij
elkaar geweest.
Alliantie Het geheim van de watertoren
Wat is er allemaal mogelijk met die prachtige watertoren van Hoogkarspel? De alliantie heeft contact
gehad met de eigenaar van de watertoren. Tijdens het gesprek zijn verschillende punten rond de
watertoren besproken. Onder andere is stilgestaan bij het 750 jarig bestaan van Hoogkarspel.
Alliantie Betrekken ouderen en eenzamen
Zorg voor betrokken houden en verbonden blijven voelen van de groep 75-plussers. Het bereiken van
eenzamen en drempels weghalen voor deelname aan activiteiten buitenshuis. Wordt iedereen uit de
doelgroep bereikt? Er zijn veel organisaties met verschillende achtergronden die zich richten op
contacten met oudere alleenstaanden en zieken.
De alliantie heeft aansluiting proberen te zoeken bij hulporganisaties in Hoogkarspel en is naar een
bijeenkomst geweest georganiseerd door het Vrijwilligerspunt.
Wil graag met de wijkverpleegkundige contact houden.
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Alliantie Het Streekpunt
Hoe kunnen we er voor zorgen dat er 2020 niemand zich meer eenzaam voelt en dat de groep 75
plussers zich verbonden en betrokken blijven voelen? De alliantie is samen met het bestuur van Het
Streekpunt aan het onderzoeken hoe de toegankelijkheid en de doelgroep verbreed kan worden.
Activiteiten voor volwassenen wordt verder uitgerold.
Alliantie Jonge talenten zomerconcert
Aandacht voor de jongeren, wat wil deze doelgroep? Er wordt gekeken of jonge talenten een
(zomer)concert kunnen geven, wat kan uitgroeien tot een jaarlijkse traditie.
Alliantie Centraal informatieplatform
Er is behoefte aan het verspreiden en toegankelijk maken van informatie met daarbij de inzet van
allerlei kanalen, waardoor iedereen overzichtelijk toegang heeft tot die informatie. Men kan zelf
kijken of bepalen of dit relevant voor hem/haar is. Zowel digitaal als print aanbieden.
De alliantie is meerdere keren bij elkaar geweest. Oriënteren zich op het doel, waar wil de alliantie
naar toe en wat willen zij realiseren.

Hoe verder
Het is de bedoeling dat het project Vitale Dorpen een doorlopend programma binnen de gemeente
wordt. Nieuwe ideeën en wensen kunnen in samenwerking met de gemeente ter sprake worden
gebracht. Heeft u vragen of ideeën neem dan contact op via vitaledorpen@drechterland.nl. U wordt
dan doorverwezen naar de juiste contactpersoon.
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