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Aanleiding
In 2018 zijn door de gemeenteraad de
omgevingsvisie en de maatschappelijke
agenda voor de gemeente Katwijk vastgesteld.
In de omgevingsvisie staan de ambities
voor de toekomst van Katwijk, mede tegen
de achtergrond van de maatschappelijke
ontwikkelingen die op Katwijk afkomen. De
volgende stap is de ambitie te vertalen naar
concrete ontwikkelingen op gebiedsniveau.

Wat is jouw droom
voor de Hoornes?

In aanloop naar de invoering van de
Omgevingswet kiest de gemeente niet voor
een traditionele aanpak maar voor co-creatie.
De wijk de Hoornes is gekozen als pilot om
te experimenteren met en te leren van een
co-creatieve aanpak. De Hoornes is gekozen
vanwege het specifiek profiel van de wijk
(de historie is onvoldoende belicht, diverse
doelgroepen, economische positie) en de
diversiteit van ontwikkelingen die er samen
(gaan) komen (woningbouw, sociale cohesie,
vervoer, vernieuwing winkelcentrum, ‘van het
aardgas’).

Ambitie
De gemeente ziet kansen en mogelijkheden voor
nieuwe initiatieven en verbetering van wonen,
verkeer, voorzieningen en zorg en wil graag in
samenhang mét bewoners en belanghebbenden
werk maken van de Hoornes. Het startpunt voor
vernieuwing is de gezamenlijke ontwikkeling van
een totale visie op de wijk.
Gemeente Katwijk heeft de Plekkenmakers
gevraagd om bij het opstellen van de integrale
gebiedsvisie voor de wijk de Hoornes, draagvlak,
een positief imago en betrokkenheid te helpen
creëren. En om bewoners, gebruikers en
stakeholders in de ontwikkelingsfase actief op de
inhoud te laten participeren.
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Het plangebied

de samenleving, leefomgeving en faciliteiten in
de wijk te verbeteren. Het is een wijk waar de
komende jaren op diverse gebieden veel gebeurt
en daarom liggen er kansen om nog beter aan
te sluiten bij de wensen van iedereen die in
Hoornes woont, werkt en verblijft.

Het plangebied de Hoornes, in de gemeente
Katwijk, ligt ten noorden van de uitwatering
tot aan de parkstrook bij Rijnsoever en van de
duinen tot aan de N206.

Ambitie voor de wijk

Gemeente Katwijk

Katwijk is een typische Hollandse kustplaats,
ontwikkeld op de hoger gelegen duinen en
binnenduinrand. Katwijk is een economisch vitale
gemeente, telt zo’n 64.500 inwoners en kent van
oudsher een sterke sociale samenhang, Katwijk
gaat de komende jaren groeien en er staan
ingrijpende maatschappelijke veranderingen voor
de deur, zoals vergrijzing, verandering van de
zorgvraag en meer aandacht voor gezondheid.
Daarnaast wordt de levensloopbestendigheid van
woningen en wijken steeds belangrijker.

De wijk Hoornes

De wijk Hoornes maakt onderdeel uit van
Katwijk-Noord, de vijfde kern van de gemeente.
De Hoornes is een naoorlogse wijk met relatief
veel verouderde woningen, groter gevoel van
onveiligheid en in de openbare ruimte zijn
weinig informele plekken om te ontmoeten, te
spelen of te recreëren. Bewoners, bedrijven,
organisaties en de gemeente zijn al bezig om

Katwijk wil een sociale, innovatieve en duurzame
gemeente zijn. In de omgevingsvisie van Katwijk
zijn vier ontwikkelstrategieën verbeeld, met
daarin uitspraken, richtlijnen en keuzes van
belang voor de toekomst van Katwijk. Voor de
wijk Hoornes komt dit tot uiting in:
● Een sterke verbinding met de kust en aan het
water;
● Ruimte voor en vernieuwing van bedrijvigheid;
● Een toekomstgerichte en levensloopbestendige
kern;
● Een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving;
● In de maatschappelijke agenda (MAG) zijn ook
ambities opgenomen over een veilige, gezonde
en inclusieve samenleving. Deze ambities
zijn ook als doelstelling opgenomen voor het
integraal gebiedsgericht werken.

Impressie van
het gebied

Wethouder Gerard Mostert: “Ik ben
ontzettend blij dat we samen de Hoornes klaar
gaan maken voor de toekomst. Dat wordt
hard werken en vraagt een lange adem, maar
als we het goed doen zal de Hoornes een wijk
zijn waar je straks nog fijner woont, werkt en
2017
verblijft.”
EMBER
23 NOV

ZELFVERZEKERD IN DE REGIO

SOCIAAL, INNOVATIEF EN DUURZAAM
De Hoornes

ONT WE
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1

Bron: Omgevingsvisie Katwijk
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Dromenlab® de Hoornes
In het integraal gebiedsgericht werken staat co-creatie centraal. Bij de start van het project is gezocht
naar partners in de wijk die samen met de gemeente willen werken aan de toekomst van de Hoornes.
Dit zijn de strategische stakeholders.
In augustus jl. hebben zij als partners naar elkaar uitgesproken te willen samenwerken en is hiervoor
een intentieovereenkomst ondertekend. In interviews hebben zij hun dromen en beelden voor de
wijkverbetering kenbaar gemaakt. Met Dromenlab® zijn ook de dromen en beelden opgehaald van
de inwoners, gebruikers en andere betrokkenen in de Hoornes. De opgehaalde dromen worden
samengevoegd en vormen de basis om te komen tot een integrale visie voor de toekomst van de
Hoornes.

Dromen ‘vangen’
Een deel van de Hoornespassage is omgetoverd
en ingericht als Dromenlab®. Spandoeken,
statafels, sfeervolle (werk)verlichting, blauwe
paraplu’s, post-its, koffie en grote plak- en
schrijfborden zorgen al snel voor een passende
ambiance. In korte tijd begint de Hoornespassage
er uit te zien als een dynamische plek, een plek
waar iets gaat gebeuren…
Om zoveel mogelijk mensen te horen en in
staat te stellen hun ideeën en dromen te delen,
stonden de deuren van Dromenlab® die vrijdag
van 08.00 tot 20.00 uur wagenwijd open.

Mede door de goed zichtbare en toegankelijke
locatie van De Hoornespassage waren veel
mensen in staat om een bezoek te brengen aan
Dromenlab®. Een nog grotere deelname werd
bereikt door inzet van de Mobile Abri waarmee
de Plekkenmakers langs ‘hotspots’ in de wijk
reden om dromen te vangen van bewoners en
andere belanghebbenden. Ook kwamen velen
regelmatig even langs bij Dromenlab® om te
kijken welke dromen er nieuw binnen waren
gekomen.

Deel uw dromen over de Hoornes
Zo prikkelde Dromenlab® ondernemers,
bewoners en andere belanghebbenden op 1
november jl. in de Hoornes. Wat betekent de
ontwikkeling van zo’n gemeenschappelijke
plek als er niet door velen over is nagedacht?
Gekozen is om dromen, ideeën en meningen te
verzamelen die als input kunnen dienen.
De methode om dit te doen is Dromenlab®: een
laagdrempelige manier om in contact te komen
met alle belanghebbenden in de Hoornes.
‘Welke dromen zouden de bewoners en
ondernemers in de Hoornes met ons delen? Wat
maakt de Hoornes écht uniek? Welke verhalen
en ideeën kunnen de Hoornes nog beter op
de kaart zetten? Hoe ziet de Hoornes er in de
toekomst uit?’

powered by De Plekkenmakers
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Dromen over…

Hoe ziet de wijk Hoornes
er in de toekomst uit?

...een gezellig terras, een ﬁjne werkplek,
samen koken met producten uit de
moestuin, picknicken op het gras, het
schrijven van een boek, de liefde van je
leven ontmoeten...

Deel uw droom over de wijk Hoornes!

Dromenlab de Hoornes
Vrijdag 1 november tussen 08.00 - 20.00 uur
Winkelcentrum Hoornespassage Katwijk

‘Deel uw
dromen
over de
Hoornes’

In de wijk Hoornes is er ruimte voor diversiteit, verbeterde woningen, nieuwe
voorzieningen en meer zorg. Ziet u ook kansen voor nieuwe gezamenlijke
initiatieven en verbeteringen?
Om de wijk Hoornes klaar te
maken voor de toekomst, werkt
de gemeente Katwijk samen met
Aloysius, Baptistengemeente Katwijk,
De Brug, DSV, Dunavie, Openbaar
Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek,
Welzijnskwartier, Tripodia en
Winkeliersvereniging Hoornesplein.
Zij willen graag van bewoners en
belanghebbenden weten hoe zij hun
wijk de Hoornes in de toekomst zien.
Dromenlab®
Dromenlab® is een interactieve en
creatieve methode om met elkaar
maatschappelijke en ruimtelijke
vraagstukken aan te pakken. Met
reuring en publiciteit wordt op
deze dag aan inwoners naar ideeën

Vrijdag 1 november 2019

en wensen gevraagd of zorgen te
delen over de toekomst van de wijk
Hoornes. Met een ‘mobile Abri’ en
witte laboratoriumjassen worden uw
dromen gevangen.
Wat is uw droom voor de Hoornes?
Bewoners, ondernemers, organisaties
en andere belanghebbenden; u
bent van harte welkom om mee te
denken over de toekomst van de
wijk Hoornes. Het Dromenlab® is
op vrijdag 1 november a.s. geopend
in Winkelcentrum Hoornespassage,
Hoornesplein 137. Loop gerust
spontaan binnen en ga met ons het
gesprek aan over uw droom voor
de wijk. Alle inbreng wordt op prijs
gesteld.

08.00 – 20.00 uur, Winkelcentrum Hoornespassage Katwijk
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Dromenoogst

Resultaten

Voor iedere deelnemer aan Dromenlab® lag een
kaart klaar met daarop de vraag wat zijn of haar
droom is voor De Hoornes. Met stiften gingen
mensen, alleen, in groepjes of ondersteund door
de Plekkenmakers, aan de slag. Turend naar de
borden, soms snel, soms kort, mooi leesbaar of
bijna onleesbaar. We zagen dromen in allerlei
soorten en maten voorbijkomen.

Hier een overzicht van resultaten, die uit de ±
117 droomkaarten naar voren zijn gekomen.

speelattributen. Een deel heeft een dak boven het
hoofd om van buiten spelen naar indoor spelen
te gaan. Kinderen en ouders trekken met elkaar
door de wijk en leren elkaar onderweg en op de
speelplekken beter kennen.

De Plekkenmakers halen de volgende
samenvatting als ‘rode draad’ uit de gesprekken.
Een nadere uitwerking en onderbouwing is
opgenomen in bijlage 2.
Bewoners en gebruikers van de Hoornes willen een
wijk die (weer) sociaal en betrokken is. Ze missen
samenhorigheid, willen meer gezelligheid en elkaar
weer kennen.

Het resultaat is een diversiteit aan dromen;
van heel specifieke tot heel abstracte. Het
leverde naast dromen ook leuke gesprekken
en interessante discussies op met en tussen
wijkgenoten. We spraken vooral betrokken
mensen die, met een positieve vibe, van de
Hoornes een fijne plek willen maken.

Veiligheid speelt een belangrijke rol in het dagelijkse
leven. En daar zijn zorgen over. Er is te veel blik
op straat. Er staan niet alleen veel auto’s maar
er wordt ook hard gereden door de wijk. De vele
bestelbussen die pakketjes afleveren geven overlast
en een onveilig gevoel. Handhaving wordt gezien als
toegevoegde waarde.
Er moet ook wat gebeuren met onderhoud. Straten
zijn niet netjes. Er zijn prullenbakken nodig voor klein
afval. Maar ook oplossingen voor groot afval dat
mensen gewoon op straat achterlaten. Waardoor
het ‘niet mooi, niet netjes, niet schoon, niet leuk,
niet vrolijk, niet veilig en niet prettig is’ om hier te
wonen.
Bewoners en betrokkenen willen meer groen, minder
tegels en meer kleur. Zij willen dat de Hoornes op
een natuurlijke manier wordt vormgegeven.
Centraal hierin staat spelen. Het ideaalbeeld is een
natuurlijk speelpad waarmee de speeltuinen in de
wijk worden verbonden. En waarmee verbinding
wordt gemaakt tussen de Hoornes en de omliggende
wijken. De speeltuinen in de Hoornes zijn nieuwe,
grotere speelplekken dan voorheen, met meer
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Indoor spelen sluit aan bij de winkelpassage, een
belangrijk onderdeel van de wijk, dat al een functie
vervult in het ontmoeten van mensen. Daar zouden
meer winkels naar toe moeten. Daar zouden
uitgaansmogelijkheden moeten komen. Ook voor
groepen waar nu niets voor te doen is, bijvoorbeeld
jongeren tussen 10 en 18 jaar.
Spelen zorgt zo op natuurlijke wijze voor verbinding
tussen mensen. Om elkaar te leren kennen. Van
elkaar te leren. Te groeien. En kansen te creëren.
Mensen missen een centrale plek om naar toe te
gaan en een duidelijk herkenningspunt. Die twee
rollen worden nu ingevuld door respectievelijk
de winkelpassage en de drie torenflats, waarbij
wordt aangegeven dat zowel de passage als de
flats vernieuwd zouden moeten worden voor een
aantrekkelijke uitstraling.
“Je komt nu in een winkelcentrum om te winkelen,
en na het winkelen is het stil.” Er is behoefte aan
een dorpscentrum of een bruisend hart van de
wijk. Een multifunctioneel plein waar je kunt
voetballen of basketballen. Waar altijd wat te doen
is. Met daaromheen winkels, een indoor speelhal,
een trefpunt in de vorm van een wijkgebouw of
bieb en mogelijkheden om uit te gaan. Zodat je
op een terrasje kunt kijken naar voetballen. Met
daaromheen de flats en huizen. Het hart van de wijk
biedt leuke dingen (eten, drinken, winkelen) en wordt

- 17 -
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verbonden met de wijk door spelen.
De Hoornes bestaat nu als het ware uit allemaal
vakjes. Doorsneden door wegen (‘voor en achter de
stoplichten’) is de wijk opgedeeld in verschillende
wijkjes, waarbinnen weer allemaal hofjes zijn
ontstaan. Ieder doet er z’n eigen ding. De een vindt
dat prettig. De ander vindt dat niets. Hierdoor zijn
mensen los van elkaar komen te leven. Zoals de wijk
geworden is, zo was het oorspronkelijk niet bedoeld.
Bepaalde sociale klassen gingen er wonen omdat
het betaalbaar was. Daardoor ontstond een wijk of
dorp op zichzelf, losstaand van de rest van Katwijk.
Met een eigen dynamiek en zonder uitstraling.
Mensen geven aan dat diversiteit een kracht
moet worden. Deze wijk heeft iets te bieden voor
de hele omgeving. Daar wil je naartoe, daar wil je
uitgaan, daar wil je spelen, daar wil je mensen gaan
ontmoeten, daar wil je gerechten eten die je in
Katwijk en omgeving niet hebt.
Samenkomen krijgt op dit moment al veel aandacht
in de wijkvoorzieningen en huiskamers van de wijk
maar vaak nog met een stempel. Dit moet ook
aandacht krijgen in de vorm van uitstraling en
functionaliteit. Een natuurlijke verbinding met groen
en de zee. De fysieke verschijningsvorm van de
wijk moet helpen om de verbinding tussen mensen
sterker te krijgen.
Daarvoor moet flink ‘ver’bouwd worden. Enerzijds
vervelend omdat daarmee de boel op de schop
gaat. Mensen moeten misschien verhuizen. Maar
het biedt ook het voordeel dat je kunt bouwen
aan wat je wilt. De kleine flats kunnen misschien
ruimer worden met meer wooncomfort. Mixen van
woningen die geschikt zijn voor jong én oud. Of
nieuwe woonvormen gericht op meer samenleven
en delen. Zolang het maar betaalbaar blijft.

Belangrijkste resultaten
Dromenlab® de Hoornes
Innovatief vervoer
Divers
Leren
Onderhoud
Blik in de wijk
Natuur
Uitstraling
Sociaal betrokken
Veiligheid
Uitgaan
Winkels
Samenkomst
Verbouwen
Spelen

0
Dromenlab
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Het waarderen
van plekken
PROCES
Op het waarderingsbord hiernaast is in één
oogopslag te zien welke plekken de bezoekers
van Dromenlab® ervaren als positief (groen),
negatief (rood) en kansrijk (blauw). De drie
kaarten op de pagina’s erna laten, visueel
samengevat en per onderdeel, zien waarom dit
zo ervaren wordt.
Een nadere uitwerking en onderbouwing is
opgenomen in bijlage 2.

Ik vind deze plek positief
Ik vind deze plek negatief
Ik zie kansen op deze plek

- 20 -

- 21 -

Resultaat
Waarderingsbord

Dromenlab® de Hoornes 2019

POSITIEVE PLEKKEN

Positieve plekken:
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NEGATIEVE PLEKKEN

stenig
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winkeliers
entorenflats.
scholen, De flats met enkel sociale woningen
wel een bedreiging voor winkeliers en scholen,
zijn
onaantrekkelijk,
verouderd
en hebben
een verkeerde mix van mensen bij elkaar.
aangezien
hun voornaamste
doelgroepen
hier wonen.
aangezien hun voornaamste doelgroep hier wonen.
Over
hetnotities
Noordoostelijke
deelgebied
van de overlast, onveilige situaties, drugs en ellende.
Er
zijn
over vuil,
verpaupering,
Over het Noordoostelijke deelgebied van de
Hoornes
worden
iets mindere
mate, rommelig
dezelfde met veel gras, waar loslopende honden de
Daarnaast
is deinopenbare
ruimte
Hoornes
wordt
in iets mindere
mate
dezelfde een
opmerkingen
genoteerd.
Dit gebied
isDe
momenteel
te
kleine speelruimte
vervuilen.
mogelijke ontwikkeling van dit deelgebied vormt
notities
als bij de torenflats
Dit
gebied
herstructureringsgebied,
waargenoemd.
gesloopt
wordt,
zonder
echter wel een bedreiging
voor winkeliers
en scholen, aangezien hun voornaamste
is
momenteel
een
herstructureringsgebied,
waar
dat er voorlopig
voor terugkomt.
doelgroep
hieriets
wonen.
gesloopt
wordt,
zonder
dat
er
voorlopig
iets
voor
Over
worden hetdeelgebied
gebrek aan van
groendeinHoornes wordt in iets mindere mate
Overhet
hetalgemeen
Noordoostelijke
terug
komt.
de
wijk,
speeltoestellen
voor
kinderen
en (verkeers-)
dezelfde
notities
als
bij
de
torenflats
genoemd.
Dit gebied is momenteel een
Over
het algemeen
wordt het gebrek aan groen
veiligheid
aangestipt.
herstructureringsgebied,
waar
gesloopt
wordt,
zonder
dat er voorlopig iets voor terug
in de wijk, speeltoestellen voor kinderen en
komt.
(verkeers-)veiligheid aangestipt.

sloop maar
geen plan

hobbelige
stoep en weg
hangjeugd
onder brug

weinig
parkeer
plaatsen

hier geen
geluidswal

Over het algemeen wordt het gebrek aan groen in de wijk, speeltoestellen voor
kinderen en (verkeers-)veiligheid aangestipt.
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KANSRIJKE PLEKKEN

Kansrijke plekken:

duinlandschap
doortrekken

betaalbaar
houden
mooi
speeltuin
erbĳ
ruimte
Goerie
benutten

veilige
verbinding/
routing

onze kinderen
zĳn de toekomst

ﬁetspaden
verbeteren
meer groen
in de wĳk

toezicht
helpen bĳ
inburgering

meer licht
en zicht
(op natuur)

kerk
bieb

meer organiseren
aan waterkant

De kansen
kansen bestaan
bestaanmet
metname
nameuit
uithet
hetversterken
versterken
meer licht
van de
de
de positieve
positievepunten
puntenen
enhet
hetverminderen
verminderenvan
van
en zicht
negatieve
punten
in het
het versterken
van
de negatieve
punten
in gebied:
het gebied:
het versterken
(op natuur)
de
van het
als centrale
vankracht
de kracht
vanwinkelcentrum
het winkelcentrum
als plek
De
kansen
bestaan
met
name
uitwinkelen,
hetverblijven
versterken
om
te ontmoeten,
winkelen,
werken,
centrale
plek
om te
ontmoeten,
van
de
positieve
punten
en
het
verminderen
én
het
aanpakken
van
de
torenflats
tot
een gewilde
werken, verblijven én het aanpakken van
devan
de
negatieve
in hetplek
gebied:
beperken
plek
om te wonen
spelen,
dichtbij
het
centrum.
torenflats
totpunten
eenengewilde
om te
wonen
envan
barrières,
verbeteren
van de toegankelijkheid,
Het
benutten
van
de
kwaliteiten
van
de
waterkant
spelen,
dichtbij
het centrum.
Het benutten
van deen van de positieve punten en het
DeGoerie.
kansen
bestaan
met
name
uit
het versterken
verbinden
van
degrote
versnipperde
gebieden
en
de
Andere
kansen
zijn
verduurzaming,
kwaliteiten
van
de
waterkant
en
de
Goerie.
Andere
verminderen
vanrecreatiemogelijkheden.
de negatieve
punten
in
het gebied: het versterken van de kracht van
bevorderen
van
Andere
onderhoud,
investering
in
scholen
en
speelruimte
grote
kansen zijn verduurzaming,
onderhoud,
het winkelcentrum
als centrale
om teen
ontmoeten, winkelen, werken, verblijven én
kansen
het(toekomst),
samenwerken
enplek
-brengen
voor
de zijn
jeugd
verkeersveiligheid
investering
inenscholen
en
speelruimte
voorgewilde
de
het aanpakken
van en
dehelpen.
torenflats
tot een
plek om te wonen en spelen, dichtbij
van
mensen
initiatieven.
De connectie
meer
samenwerken
jeugd
(toekomst),
en meer van de waterkant en de Goerie. Andere
met
Oosterhout
enverkeersveiligheid
Oosteind van
kan de
aanzienlijk
het centrum.
Het
benutten
kwaliteiten
samenwerken
en helpen.
verbeterd worden
door de cultuurhistorische

+

burencontact
ook op
wangedrag

velden/ speeltuin
aanleggen

alternatieve
ontmoetingsplek
voor jong en oud

grote kansen zijn verduurzaming, onderhoud, investering in scholen en speelruimte

plekken
elkaar
te verbinden.
De aanleg vanen meer samenwerken en helpen.
voor de met
jeugd
(toekomst),
verkeersveiligheid
een nieuw tracé biedt ook kansen voor natuur-/
groencompensatie. Het huidige groen is nog
niet optimaal en kan worden versterkt/beter
beschermd.
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hoorneslaan
ontlasten met
nieuwe afrit
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Dromenoogst
Bijgaand de dromen en ideeën die op
‘droomkaarten’ zijn ingevuld. Op sommige
droomkaarten staan meerdere dromen.
Incidenteel hebben mensen hun droom op een
waarderingskaart genoteerd.
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Natuurlijk

Samenkomst

Uitgaan

Spelen

Veiligheid

Sociaal
& Betrokken

Blik in de
wijk

Uitstraling

Winkels

‘Ver’bouwen

Innovatief
vervoer

DROMEN IN BEELD

Leren
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Onderhoud
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Divers

Bijlage
Resultaten Dromenlab®
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Resultaat
plekwaarderen
Dromenlab®
Groen (positief):
Algemeen
● Huis Hoek Biltlaan > ruime entree, woning en
plek voor scootmobiel
● Speeltuinen
● Alles, tevreden
● Geen slechte wijk
● Zondag rustig door kerk
● Goede samenwerking ondernemers
● Randen van de Hoornes
● Faciliteiten

Waterkant

Zuid West

Hoornes Noord-Oost

● Groen geeft energie

● Reygersberglaan; goed onderhouden en mooi

● Hoornes Noordoost; lekker rustig en niet alles

● Park langs uitwateringskanaal
● Park langs jachthaven leeft ‘s zomers, heerlijk

uitzicht op kanaal

op elkaar

● Fietspaden super!

● De Schelp; niet zo Katwijks multicultureel

wandelen is en de mogelijkheid om naar het

● Mix van mensen

● Buurtcentrum de Schelp; vrijwilligers

strand te lopen vergemakkelijkt

● ISK; rustig en goeie plek om te chillen

● Park mooi
● Park: je kunt hier heerlijk wandelen met het
gezin

enthousiast en betrokken

● Wijkgebouw Hoornes Rijnsoever; plek met veel
aanloop al 50 jaar

● De Schelp: herinneringen (stijldansen)
● Huis dichtbij winkels en uitvalsweg

● Groenstraat

● Huis, dichtbij winkels

● Je daar fijn kunt lopen/fietsen

● Gezondheidscentrum

● Ligging bij Leiden en het strand

● Kan prettig wandelen met de hond, mooi,

● Prettige plek

● Lekker rustig, niet alles zo op elkaar

ruimte, routes bepalen
● Mooie wandelplek langs de Rijn
● Fijne wandelpaden
● Je kan er heerlijk rustig wandelen
● De natuur in de winter
● Levendigheid in de zomer
● Bootjes en groen met uitzicht

Koophuizen (groen van pinkstererweg)

● Groen vrij uitzicht

● Netjes

Zuid-Oost

● Tuinen

● Veel groen

● Speeltuin Kuikenstraat; dichtbij spelen

● Huis

● Mix van duur/middel/ouderen

● Eigen huis met invalideplek

● Zelf tuin ingevuld met speeltoestellen

● Goed onderhouden, mooi uitzicht

● Vermenging culturen

Biltlaan

● Water en bootjes

● Plan Biltlaan

● Mooi langs het water

● Doctor W. Dreesstraat; mooi uitzicht, fijne

● Fietspad

Hoorneslaan (nieuw)

● Uitzicht op zee

● Wandelen, geen huizen

● Nieuwbouw geeft nieuwe impuls en hogere

● Prettig wonen

buurt
● Mijn buurt; Dokter Willem Dreestraat
● Hoorneslaan ziet er netjes uit
● Dichtbij strand
● Veilig om te spelen. Kinderen hebben hier veel
plezier
● Gymzaal: sporten

Goerie
● Goerie
● De Goerie; leuke plek voor ouderen om te
ondernemen
● Goerie
● Goerie; openbaar gebied waar veel positieve

Hoornes Noord-west

dingen gebeuren

● Hoofdstraat; de mensen onder elkaar

● Goerie open voor honden

● Veel groen, rust

● Goerie kindvriendelijk

● Snel naar buiten om te spelen

● Speeltuin

● Talmastraat; Thuis

● Goerie: veel activiteiten, veel verschillende
mensen komen bij elkaar

● Mooi uitzicht, fijne buurt

Rijnsoever
● Rijnsoever prettig wonen

● Goerie: mooi initiatief
● Goerie: het een ontmoetingsplek is voor
jong en oud, beperkt en onbeperkt, sportief en
passief
- 36 -

● Park dichtbij

inkomens
● De woningen
● Nieuwe appartementen aan Hoorneslaan zijn
prachtig
● Nieuwe appartementen
● Nieuwe flats
● Nieuwe Flats Hoorneslaan: strak, wijds, mooie
steen
● Hoorneslaan nieuwe wijk
● Nieuw
● Nieuwbouw
● Opgeknapt
● Middelste flat: gemengd wonen, diversiteit

Torenflats
● Goeie woonplek, dichtbij centrum

● Prima woonlaag, niet in lift

Winkelcentrum Hoornespassage|
Hoornesplein
● Lekker dichtbij
● Dichtbij veel winkels
● Reuring en gezelligheid
● Fijne plek
● Prachtig overdekt winkelcentrum midden in
de wijk
● Je hebt hier alles op loopafstand
● Winkels in de Passage
● Winkelaanbod

culturen,
● Mooier geworden, was verpauperd
● Veilige/rustige buurt
- 37 -
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● Winkelaanbod

Bibliotheek

● Regiotaxi: ik word er nerveus van. Tip: Plek

● Bij buurthuis. Geen gezellige buurt

● Veel winkelgelegenheden verdwijnen

● Leuke boekjes

voor eenzaamheid incl. vervoer

● Getto; maar dat wordt aangepakt

● De plek nodigt uit om te winkelen en

● Kunnen hun gang gaan, aardige mensen

voldoende parkeerplaats

● Bieb

● Veel bij elkaar

● Bieb

● Goed bereikbaar

● Bieb

● Fijn dagelijks winkelen

● De bibliotheek voor taalstimulering en

● Lekker makkelijk en gratis parkeren

ontspanning

● Ontmoetingsplek

● Er ook veel activiteiten plaatsvinden

● Ontmoeting centraal, voldoende

● Tevens talencursussen voor allochtone

● Veel te doen
● Alle faciliteiten
● Overdekt winkelcentrum dichtbij en schoon

● Goede sfeer, winkelschoon, opgelet
● Leuke winkels, altijd druk
● Goeie AH, slager maaltijden en goeie koffie
● Goede slager
● Vriendelijke mensen
● Alles bij de hand
● Je hebt er bijna alles
● Doe hier altijd mijn boodschappen
● Redelijk aantrekkelijk en divers
● Belangrijk voor de buurt
● Winkels
● Gezellig plein met winkels, dicht in de buurt
● DC Dance; leuke mensen en je kan er dansen
● Voor het eten

● Tripodia; ouderensoos

● Speeltuinen; ik mis glijbaan, klimrek, klimtoren,
voetbalveld
● Meer gezelligheid en groen in de wijk

● Boshuysenstraat; zijstraten worden vergeten,
‘achterbuurt’
● Blijft achter
● Onveilig bij afslag provinciale weg

● Fagelstraat: hobbelige weg, onderhoud

School

● Overlast ’s avonds en in het weekend

● De woonwijk: de plek vervuilt. Veel hoogbouw

● Marnixschool, omdat je er super veel leert

● Ik zie beeld van de Hoornes verslechteren. Ik

● In de buurt makkelijk voor kinderen. Kan op
de fiets

Negatieve plekken
Wijk
Algemeen
● Type mens niet fijn
● Niet te veel drugsverslaafden, buitenlanders
etc. bij elkaar zetten
● Verpaupering
● Ondergeschoven kindje
● Er zijn weinig dingen
● Verslaving onder mensen
● Meer banken. Mogelijkheid om te zitten
● Ik zit in een scootmobiel. Ik word niet voor vol
aangezien
● Huurflats; slordig
● Buurthuis. Er wordt slecht onderhouden, heel
lange discussies en er gebeurt niks

Verkeer
● Fietspaden verbeteren
● Bereikbaarheid. Vervoer zit er nooit bij.
- 38 -

(oud) en veel statushouders bij elkaar wonen.

werk in de thuiszorg
● ‘s Avonds voel ik me niet meer veilig. Veel
vluchtelingen

Tripodia
● Goede sfeer voor mensen 50+

Nooit meer dan drie speeltoestellen

● Meer groen

Noord-West

● AH
● Gezellig

veel kinderen, maar weinig speeltoestellen.

● Veel socioflats

● Veiligheid

Nederlander

● Overdekt
● Blij met Albert Heijn

● Groen verdwijnt. Hou van groene wijk. Er zijn

● Verpaupering

● Te weinig groen

mogelijkheden om dit een aantrekkelijke
ontmoetingsplaats te maken

Groen/spelen

Noord-Oost
● Hellenberg; wat rommelig oogt het
● Helmbergweg blijft achter
● Helmbergweg: dit een beetje gettoachtig
aandoet
● Bij Boerslaan is achterstandswijk
● Boerslaan/Helmbergweg wordt gesloopt en
niet gelijk herbouwd
● Achter nieuwe appartementen armoedig, geen
goede buurt
● Sloop zonder nieuwbouw is slecht! (Boerslaan)

Lijkt geen perspectief te bieden
● De dichtheid van de bebouwing
● Veel hangjongeren, onveilig gevoel
● Plek achter de nieuwe appartementen moet
echt aangepakt worden
● Meer groen
● Verkeersveiligheid
● Verlichting bij zebrapad
● Afrit provinciale weg veel ongelukken
● Blijft achter
● Achterstandswijk
● Marnixstraat; daar heb je niks meer, open
terrein
● Oversteekplek naar Marnixschool

● Sloop waar niets voor terugkomt

Hoorneslaan

● Nu al slopen is triest

● Racebaan

● Te oud

● Kroeg overlast

● De dichtheid van de bebouwing

● Hangjongeren op trap bovenwoningen

● ‘Overjordaan’. “Stiefkind Dunavie”; bewoners

● Meer groen

niet goed behandeld

● Ambachtsweg gevaarlijk

● Auto’s rijden te hard, bomen mogen blijven
staan. Veel alcohol en drugsgebruik
● Voel me onveilig. Toezicht houden
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Zuid-oost

● Dat het er heel vaak vies is en er wonen
slechte mensen

● Stoepen en straten slecht onderhouden
● Brug gaat dicht. Dit is de weg naar het dorp!

● Saai, lelijk, past niet in

● Speeltuin te klein

● Weinig parkeergelegenheid

Zuid West
● Dat deze wijk aan het verpauperen is
● Weinig parkeerplaatsen op Schouthof e.o.
● Te veel sociale woningbouw (in flats)
● Verpauperd, vroeger nog voor elkaar

Wilhelminabrug

Kruispunt Biltlaan
● Oversteek plek. Stoplichten gaan te snel
● Minder prettig wonen. Alleen maar ouderen
● Logistiek; te korte invoegstrook: opstopping,
onveilig
● Kruispunt gevaarlijk
● Stoplichten duurt te lang

Biltlaan

● In en om Tripodia: hangt veel jeugd, maakt

veiligheid blijf je liever binnen

rommel, stoep komt omhoog

● Lift is slecht

● Ziet er niet uit, veel rommel. Past gewoon niet

● Veel winkels sluiten

● Individueel, geen aansluiting
● Te veel ellende, overlast jongeren

in de wijk
● Sfeer eromheen negatief. Drugs/uitstraling.

● Veel vuurwerk

Verschrikkelijk dat ze bij de flats pas over drie

● Drugsdealers

jaar starten

● Honden vervuilen de speelruimte voor
kinderen

● Slechte naam, beeld dat je krijgt, verouderd

● Van Houtenstraat, slecht bestraat

Gevaarlijk met auto’s
● Veiligheid rondom plein (winkelcentrum)
● Parkeeroverlast; kunnen onze auto bijna nooit
weg

● Geen huismeester (rotzooi), verloederd

● Troep

● Onderhuur

Bij Bieb

● Geen fijne omgeving

● Taal leren spreken

● Oversteekplek tussen bieb en winkelcentrum

● Flats klein met 5 kinderen

● Parkeren bij de flats mag wel wat meer

● Onprettige plek om te wonen. Sfeerloos en kil
● Te veel kansloze mensen en buitenlanders bij
elkaar

uitstraling krijgen

onveilig
● Zebrapad weggehaald bij bibliotheek

● Stoned jongeren in de Vissersstraat

● Zebra terugbrengen bij bibliotheek, nu onveilig

● Moderniseren of huizenbouw

● Stoplichten bieb weg, te snel

● Slopen en nieuwbouwen

● Speeltuin net niets, nu hangjongeren

● Bieb is saai

● Veel flatgebouwen

● Van Houtenstraat; slecht bestraat, gevaarlijk

● Doet aan getto denken
● Weinig betrokkenheid van gemeente

● Turkse winkel is vies en geen parkeerplek en

● Flats
● Ik heb het idee dat daar ‘te veel’ gebeurt wat
niet behoort

● Turkse winkel bij de Biltflat

● Armoedig

● Te weinig groen

● Tripodia/Hubo: ongezellig, steens

● ‘Springflat’ noemen we het

Torenflats

wordt een getto. Was gezellig. Voor de
● Mag plat

● Geen mooi uiterlijk
geparkeerd voor de garage

● Woon vanaf 18e in Hoornes. Gaat achteruit,

● Te veel alleen gericht op AH

● Te hoog, drugs

● Overlast hangjeugd onder de brug
● Langs de brug nog maar 1 wandelpad

geduwd. Ik doe ‘s avonds de deur niet open

● Er wonen dealers (voornamelijk de 1e flat)
● Te veel gras en te weinig speelruimte
● Problemen op 1 plek, als drank- en

● Slordig

drugsmisbruik

met auto’s

Waterkant
● Banken naast het kanaal vaak vuurwerk

Tripodia
● Jongens die blowen voor Tripodia

afgestoken

● Fiets verdwijnt vaker

Blauw (kansen):

Ijsbaan

Algemeen

● Geen parkeergelegenheid in de zomer

●’t Heer (N206) Mac Donalds laten komen

Park bij Goerie
● Veel poep overal. Honden uitrenveld

● Mensen aanspreken op wangedrag
● Helpen bij inburgering van de mensen
● Doorpakken waar ze mee begonnen zijn

● Te gevaarlijk

● Armoede

Hoornespassage

● Meer ruimte op straat

● Vies en oud

● Ik zou er ‘s avonds niet rondlopen

● Leegstand

● Netter maken

● Liften zijn vies

● Vooral ‘s avonds niet veilig. Verslaafden

● Lege winkels

● Betaalbaar houden zodat wijk blijft

● Ziet er niet aantrekkelijk uit

● Onveilige situaties, groepsvorming, geen

● Tegels verschrikkelijk
● Honden lopen los
● Allochtonen worden bij elkaar gestopt

● Winkels die leegstaan, zonde, jammer

● Verkeer

integratie, allochtonen, bouw past niet in

● Niets voor de jeugd

● Flitspaal bij bibliotheek terugzetten

Katwijk

● Vroeger was het vol

● Fietspaden verbeteren

● Meer winkels

● Eenrichtingsverkeer

● Onveilig. Veel geschreeuw. Alles wordt in flats

● Meer zebrapaden
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● Parkeren

● Scholen

● Gratis parkeren behouden (bij Passage)

● Onderaf beginnen

● Ondergrondsparkeren met groen erboven

● De geschiedenis kennen

● Meer parkeerplaatsen voor gehandicapten

● Kennis ontwikkelen

● Veiligheid

● Onderhoud met gemeente

● Meer politie op straat

● Op te knappen

● Geen donkere plekken

● Grotere speeltuinen

● Meer zicht en licht

● Speelruimte voor de jeugd

● Handhaving

● Leuke dingen doen

● Verduurzamen/groen

● Houd jongeren van de straat

Zuid West

● Er op goede hoogte veel plaats is voor PV-

● Voor jongeren om te ontspannen

● IJsbaan, je kunt er veel doen

● Grote speeltuin voor de kids

● Stijl duinrand doorvoeren

● Meer groen: wandelomgeving maken

● Bouw

● Voormalige Mauritsschool; ruimte voor

● Meer groen

● Plek voor jeugd onder begeleiding

● Speeltuinen/schommels/glijbanen/klimrek/

● Sloop moet plaats maken voor nieuwe

panelen

klimtoren/voetbalveld

betaalbare flat

Noord-oost

kwadrant)
● Mooi parkje bij de kerk

● Mensen die socialer zijn, houden het netter
● Betaalbare woningen voor terug

Zuid-oost

● Nieuwbouw niet afwachten i.v.m. overlast

● Tijdelijke loopbrug als Julianabrug dicht is

● Groen niet dicht laten groeien/overzicht

● Stijl

● Grote flats met maar kleine speelruimte

● Nieuwe afrit om Hoorneslaan te ontlasten

● Bouwen voor jongeren

● Aanpakken en luisteren naar de mensen

● Parkeergarage onder de grond met groen

● Meer onderhoud plegen

erboven
● Meer promotie voor de Schelp

Hoorneslaan
● Dennenbomen
● Groener

appartementen jong en oud

● Dat past bij de duinen

● Bij de oudere flats een ontmoetingsplek/café

● Hoorneslaan ondergronds en groen er op

Kruispunt Biltlaan

● Meer groen

● Scholen

● Meer beplanting voor gezelligheid

● Onderaf beginnen

● Sfeer wijk: groen houden. Geen bomen

● De geschiedenis kennen

Goerie

● Winkelaanbod vergroten en updaten

● Kennis ontwikkelen

● Basketbalveld naast ijsclub: veel ruimte die niet

● Winkelcentrum is ontmoetingsplek; hier

weghalen

Hoornespassage|Hoornesplein

● Hoek Hoornesplein kruispunt beter verlichten

● Meer reuring en gezelligheid moderniseren

● Natuurlijke speeltuin/speelgelegenheid

● Onderhoud met gemeente

benut wordt. Een mooie speeltuin voor de kids.

● Niet gasvrij maken

● Op te knappen

Die is er nu niet

● Ontmoeting
● Aantrekkelijk maken
● Investeer in de basisschool; heeft de toekomst
● Speelruimte
● Meer speelplekken
● Grotere speeltuinen
● Speelruimte voor de jeugd
● Leuke dingen doen

Noord-Oost
● Betaalbare flat bouwen voor 1 jaar t.b.v.
verschuiving in wijk
● Kinderboerderij maken
● Boerslaan; niet te hoog bouwen
● Aanpakken en luisteren naar de mensen
● Veel bomen graag

● Houd jongeren van de straat

Noord-West

● Voor jongeren om te ontspannen

● Betaalbare flat bouwen voor 1 jaar t.b.v.

● Grote speeltuin voor de kids

verschuiving in wijk

● Bouw

● Pnielkerk behouden

● Plek voor jeugd onder begeleiding

● Groot buurthuis

● Sloop moet plaats maken voor nieuwe

● Meer woningen voor alleenstaande mensen

betaalbare flat

● Appartementen voor oudere mensen (naast
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● Speelplaats zoals bij het zwembad. In het park
naast de Goerie

verbinding maken met elkaar
● Groener
● Vernieuwen
● Niet 1 grote parkeerplaats bij AH (overlast)

● Speelplek voor kinderen. Meer verlichting

● Uitbreiden

● Veel ruimte is, buiten woongebied ligt en

● Welzorgpand met huishoudwinkel

sport/activiteiten biedt. Geen overlast voor

● Meer activiteiten

omwonenden

● Turk op het Hoornesplein

● De Goerie; voor wijkfestivals en winterfeest

● Meer variatie

● Goerie overdekken

● Parkeergelegenheid samen met flats en anders

Duingebied
● Nabij Melkweg/camping. Grote, beter
speelplek, ouderen, sociale contacten
● Parkeergarage onder de grond met groen
erboven
● Uitgaansmogelijkheid voor jeugd onder
parkeerplaats ‘Noordduinen’

indelen
● Iets voor de jeugd 12-18jr
● Centrumidee met terrassen
● Droogloopmatten aanleggen
● Passage moderner maken
● Meer gevarieerde winkels
● Vapiano; het is lekker
● Vapiano; is gezellig
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● Sportlocatie in leegstaand gebouw

● Er zijn ontzettend veel woningen daar

● Meer activiteiten organiseren, zoals ‘mama

● Leefomgeving kan veiliger en beter
● Meer verlichting en groen

café’, ook veel voor ouderen

● Combinatie bouw, ontmoeting (hou rekening

● Een Jumbo, al 2 AH in de buurt

met architectuur). Creëren veiligheid

● Meer voor jeugd organiseren
● Meer verschillende winkels

● Kijken wat geplaatst wordt in torenflat

● Club voor kinderen

● Mooie, moderne laag gestapelde bouw

● Café-achtig mis ik

● Meer speelruimte

● Geen snacks maar goede maaltijd

● Nieuw wordt mooier

● Biljartzaal voor overdag

● Parkeergarage onder de grond met groen
erboven

● Meer activiteiten overdag
● Parkeerplek te krap, meer bomen

● Lieveheersbeestjes plaatsen

● Het een gezellig centrum kan worden als het is

● Beheer, ’s avonds geen hangjongeren

opgeknapt

● Meer speeltuinen voor kinderen (’s avonds

● Koffiehoek. Mensen samen komen

afgesloten)

● Er een leuk aanbod kan zijn van winkels
● Betere oversteek, stoplicht
● Koffiezaakje om mensen te ontmoeten
● Speeltuin naast Passage

Wijkgebouw Hoornes Reinsoever
● Vernieuwen en vergoten

● Meer winkels

Tripodia

● Parkeerplekken, niet op stoep

● Cultureel centrum voor mensen binnen en
buiten de wijk

● Plein is levendig
● Winkelcentrum gevarieerder aanbod

● Fitnessclub voor gepensioneerden

● Parkeerterrein nieuwe inrichting

● Voor de jeugd. Vermaak centraal gelegen

Torenflats
● P-vakken anders

● Hadden ze nooit moeten verkopen
● Mooie grote ruimte. Kost nu veel geld

● Korter

Waterkant

● Geen honden laten plassen in de flat

● Picknick/BBQ wedstrijd organiseren bij water
(waterkant)

● Veiliger maken
● Vernieuwing maar betaalbaar houden

● Basketbalvelden aanleggen

● Meer toezicht

● Speeltuin!

● Woningen bouwen voor mensen die het nodig

● Werkplekken voor ouderen en jongeren

hebben
● Honden uitlaatplek maken
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● Maak een denkplek
● Plek waar mensen samen kunnen komen;
integreren (laagdrempelig 0-18)

● Meer spreiding van soorten mensen i.p.v. bij
elkaar
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#Bereik; We schatten dat we zo’n 171
contactmomenten hadden in Dromenlab en op
straat. De Mobile Abri werd op diverse ‘hotspots’
in de wijk de Hoornes gespot.

powered by De Plekkenmakers

Dit dromenboek is
online te bekijken:
www.dromenlab.nl
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