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VEEL BEREIKT MET VITALE DORPEN
Hoe staat het ermee?
Misschien hebt u in uw dorp al iets gemerkt van een Vitale dorpen-actie in Hoogkarspel. Er gebeurt
veel! Zoals u in onze Vitale dorpen-brochure hebt kunnen lezen, zijn inwoners actief bezig met de
uitvoering van de allianties. En met succes! De eerste resultaten zijn al bereikt.
‘Achter de schermen’
Er zijn ook allianties waarvoor ‘achter de schermen’ hard wordt gewerkt. Vaak is hiervoor een lang
traject nodig voordat u resultaat ziet. Onder andere als gevolg van overleg met verschillende
partijen, benodigde goedkeuring door bijvoorbeeld de provincie of de inzet van een
stedenbouwkundige.

Allianties Hoogkarspel
Gebruiksvriendelijk dorpspark
Het doel van deze alliantie is een dorpspark dat voor iedereen toegankelijk is in Reigersborg Zuid. Om
dit plan uit te voeren kijkt de alliantie samen met de gemeente naar mogelijkheden voor de
inrichting van de beschikbare ruimte. Ook heeft de alliantie samen met het Wandelnetwerk een
wandelroute door Hoogkarspel gemaakt van 6,5 km. Hiervoor is nog wel een aansluiting nodig op
bestaande wandelpaden. De alliantie en de gemeente onderzoeken samen of zo’n aansluiting
mogelijk is.
Vaarroutes Hoogkarspel
De alliantie heeft onderzocht welke mogelijkheden er zijn om vaarroutes te versterken of oude
vaarroutes met elkaar te verbinden. Ook zoekt de alliantie naar nieuwe visplekken en inlaatplaatsen
voor boten. Zij hebben hun ideeën in kaart gebracht. Samen met de gemeente wordt onderzocht wat
kosten hiervan zijn.
Het geheim van de Watertoren
Doel is om de Watertoren op de kaart te zetten binnen en buiten de gemeente. De alliantie
onderzoekt hiervoor de mogelijkheden. Ideeën zijn bijvoorbeeld het verlichten van de toren en de
toren te betrekken bij het 700-jarig bestaan van Hoogkarspel.
Centraal informatieplatform
Het zoeken naar mogelijkheden en middelen om een centrale platform op te zetten voor alle
informatie over Hoogkarspel blijkt een lastige klus. De alliantie onderzoekt de kansen voor een
website, aansluiting bij het dorpsblad en een informatie-app.
Streekpunt
De alliantie zoekt activiteiten om het Streekpunt te versterken en de bekendheid te vergroten. Dit
gebeurt in goed overleg met het bestuur van het Streekpunt. Door publicaties in onder ander het
dorpsblad en het verspreiden van flyers is aan inwoners gevraagd deel te nemen aan de activiteiten
en met ideeën of wensen te komen voor nieuwe activiteiten. Per januari 2018 gaat de alliantie
helemaal op in het Streekpunt.
Verkeerveiligheid
De alliantie heeft verkeersknelpunten rondom het centrum in kaart gebracht. Met de gemeente is
gezocht naar oplossingen. De aanpassingen zoals het wijzigen van de voorrangsituatie op het
Raadhuisplein zijn uitgevoerd.
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Duurzaamheid
Het onderzoek naar onder andere duurzaam bouwen en mogelijkheden om duurzamer te leven.
Binnenkort komt de alliantie bij elkaar om samen te kijken hoe hiermee verder te gaan en of de
stichting Drechterland Mondiaal hierin een rol kan spelen.
Betrekken ouderen en eenzamen
De alliantie wil graag in contact komen met ouderen en eenzamen. De alliantie is uitgebreid met
professionals van onder andere het Vrijwilligerspunt, WonenPlus en Wilgaerden. In september
hebben zij een dag in het winkelcentrum gestaan om met mensen een praatje te houden over
onderwerpen zoals zorg, eenzaamheid, meedoen aan activiteiten. Ook houdt de alliantie hierover
contact met de gemeente, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de gemeentelijke
ouderenbijeenkomst.
Jonge talenten zomerconcert
Het is de alliantie dit jaar niet gelukt om de plannen hiervoor uit te werken.
Wonen
Er zijn nog geen plannen uitgewerkt. Dit hangt onder ander af van de mogelijkheden voor
woningbouw in de toekomst. Binnenkort heeft de alliantie hierover een gesprek met de gemeente.
Informatie
Meer informatie kunt u vinden op www.drechterland.nl/vitaledorpen. Daar leest u de resultaten en
voortgang van de allianties in alle Drechterlandse dorpen. Ook kunt u daar de brochure nog eens
bekijken en vindt u de contactpersonen van uw dorp. Heeft u vragen of wilt u ook meedoen aan een
alliantie? Neem dan contact op via vitaledorpen@drechterland.nl.
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