Verslaglegging informatiebijeenkomst Spoorstraat 31 maart 2021
Datum:

31 maart 2021

Tijd:

20.00 -21.30 uur

Aantal deelnemers:

31 deelnemers

Locatie:

via Zoom

Op 31 maart 2021 is er een online informatiebijeenkomst georganiseerd voor omwonenden en
geïnteresseerden over de inrichting van het dorpsbosje bij de Spoorstraat te Noord-Scharwoude.
Tijdens deze bijeenkomst heeft Timpaan middels een online vragenlijst bij omwonenden hun
voorkeuren voor de inrichting van het dorpsbosje in kaart gebracht. Hiervoor is de tool Mentimeter
gebruikt. Onderstaand vindt u een samenvatting van deze bijeenkomst.
Het project
Het terrein tussen de Spoorstraat en de Provincialeweg wordt de komende jaren opnieuw ingericht
door de realisatie van 25 woningen. 30% van de woningen worden sociale koopwoningen. Het
aanbod zal bestaan uit robuuste twee-onder-één-kapwoningen en verschillende types rijwoningen.
Ook het naastgelegen dorpsbosje wordt heringericht. Dit doet Timpaan in samenwerking met
Gemeente Langedijk, LAP Landscape & Urban Design en omwonenden. Voor meer informatie over
het project en de presentatie van deze avond verwijzen we u naar de website:
www.nieuwbouwinlangedijk.nl.
Aantal genodigden
Voor de bijeenkomst zijn omwonenden uit de directe omgeving uitgenodigd: de Spoorstraat,
Dorpsstraat, Gedempte Achterburggracht, Voorburggracht en de Achterstraat. Daarnaast hebben er
meerdere één op één gesprekken plaatsgevonden met direct omwonenden.
Aanwezigen
Vanuit Timpaan: Martin Verzijde
Vanuit LAP Landscape & Urban Design: Marieke Zegwaart
Vanuit Dietz Strategie & Communicatie: Glenn Janssen en Marit Kocken
Vanuit de gemeente: Jasper Boer en Harry Mars (toehoorders)
Totaal, inclusief omwonenden: 31 deelnemers
Start van de bijeenkomst 20.00 uur

Resultaten Mentimeter en input deelnemers
1. Groen: bomen
De eerste vraag gaat over de bomen in het dorpsbosje. De deelnemers kunnen kiezen tussen het
behouden van alle (gezonde) bestaande bomen of het uitdunnen/kappen van bomen. Zoals bij alle
vragen konden mensen ook aangeven geen voorkeur te hebben. Uit de stemming bleek dat het
overgrote merendeel graag de gezonde bestaande bomen behoudt.

- Mevrouw Zegwaart geeft aan dat er een inventarisatie zal worden gedaan door een
bomenspecialist om te bepalen hoeveel en welke bomen nog gezond zijn. Zieke bomen moeten
sowieso vanwege de veiligheid worden gekapt.
- Een deelnemer geeft aan dat de afgelopen maand al onderhoud is gepleegd door de gemeente en
dat er veel is weggehaald. Ze vraagt zich af waarom dit opnieuw moet gebeuren.
- Mevrouw Zegwaart geeft aan dat dit niet direct moet gebeuren, maar mogelijk wel weer over een
tijdje. De staat van de bomen zal altijd in de gaten moeten worden gehouden, dit in verband met de
veiligheid. Ze geeft aan dat dit in overleg en in samenwerking met de gemeente zal gebeuren. Ook
wordt een ecoloog betrokken om te beoordelen of de voorgenomen ingrepen in het bosje een
eventueel negatief effect hebben op diersoorten die in het dorpsbosje voorkomen.

2. Groen: onderbegroeiing / lage beplanting
Ook hier kunnen de deelnemers kiezen tussen het uitdunnen en het behouden van de begroeiing. De
meeste deelnemers geven aan de voorkeur te hebben voor het behoud van de onderbegroeiing. Ook
geeft een gedeelte aan de onderbegroeiing liever uitgedund te zien en hebben twee deelnemers
geen voorkeur.
- Een deelnemer geeft aan dat er de laatste maand erg veel is gesnoeid in het dorpsbosje en dat zij
daardoor veel meer overlast ervaart van de lichten van de N504. Ze geeft aan dat de onderbegroeiing
zowel licht als geluid van de N504 tegenhouden. Ook stelt zij dat de begroeiing belangrijk is voor de
dieren in het bos.
- Een andere deelnemer geeft aan dat hij het lastig vindt om de vragen te beantwoorden. Hij vindt
dat de vragen te zwart-wit gesteld zijn. Hij vraagt zich af wat er met de antwoorden gedaan zal
worden.
- Mevrouw Zegwaart geeft aan dat er opties moeten worden gegeven omdat er heel veel
mogelijkheden zijn voor het dorpsbosje, maar dit anders niet overzichtelijk kan worden besproken.
We gaan na afloop van deze avond alle stemmen naast elkaar leggen en een plan maken. Dan gaan
we dit weer met u bespreken. We willen dus eerst input verzamelen voordat we een afweging
maken.
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3. Groen: randen
Vraag drie heeft betrekking op de begroeiing aan de randen van het dorpsbosje. Deelnemers kunnen
kiezen tussen hagen, diverse struiken, struiken en doorzichten of geen extra begroeiing. Het
overgrote merendeel stemt voor diverse struiken.
- Een deelnemer vraagt wat er precies bedoeld wordt met ‘de randen’.
- Mevrouw Zegwaart geeft aan dat dit betrekking heeft op de omtrek van het dorpsbosje.

4. Ecologie/natuur: nestgelegenheid
Vraag vier heeft betrekking op de nestgelegenheden in het dorpsbosje. Deelnemers kunnen
aangeven of zij graag vleermuizenkasten, vogelhuisjes of insectenhotels zien in het bosje. Bij deze
vraag kunnen deelnemers meerdere opties aanvinken. Ook kunnen deelnemers aangeven geen van
allen te willen.
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- Een deelnemer vraagt zich af waarom zij (als genodigden) beslissingen maken voor mensen die daar
in de toekomst komen wonen. Ook vraagt hij zich af of deze vraag niet andere vragen, zoals het
plaatsen van bankjes en paden, uitsluit.
- De heer Janssen geeft aan dat zij vandaag puzzelstukjes aan het verzamelen zijn, waar vervolgens
een puzzel mee moet worden gelegd. Het kan zijn dat niet alle puzzelstukjes zullen passen en dat die
dan niet kunnen worden opgenomen in het plan, of moeten worden bijgeschaafd. In de derde
bijeenkomst wordt de eerste versie van het plan gepresenteerd en krijgen deelnemers weer de
mogelijkheid om daarop te reageren.
- De deelnemer vraagt vervolgens of bewoners van de bestaande bebouwing aan de Spoorstraat een
verbinding met het dorpsbosje krijgen.
- De heer Verzijde geeft aan dat het een mogelijkheid is om bij de brug bij de Spoorstraat (bij de
Gedempte Achterburggracht) misschien een pad of trap naar beneden te plaatsen waardoor mensen
vanuit de Spoorstraat makkelijker in het dorpsbosje kunnen komen. Daar wordt naar gekeken.
- De deelnemer laat weten dat hij gehoopt had dat er ter hoogte van de Achterstraat een directe
verbinding komt van de Spoorstraat naar het dorpsbosje. Een trap naar beneden is volgens hem geen
oplossing. De deelnemer ziet graag halverwege de Spoorstraat een brug naar het dorpsbosje, zodat
de 125 woningen van de Spoorstraat daar ook gebruik van kunnen maken.
- De suggestie om halverwege de Spoorstraat een brug te plaatsen neemt de heer Verzijde mee. Wel
geeft hij aan dat dit lastig wordt te realiseren omdat de grond in bezit is van particulieren. Er is geen
plek waar een doorsteek kan komen omdat dit terrein niet het eigendom van Timpaan of de
gemeente is.
- Een deelnemer geeft aan dat het dorpsbosje momenteel een mooi stukje natuur is. Ze uit haar
zorgen als straks 125 huishoudens van de Spoorstraat, 20 huishoudens van de Dorpsstraat en 25
huishoudens van de nieuwe wijk naar het bosje komen om te recreëren. Dan blijft er niks over van de
natuur.
- De heer Verzijde geeft aan dat er verschillende adviseurs betrokken zijn bij dit proces, dus dat er
goed gekeken wordt naar wat er wel en niet mogelijk is, maar dat iedereen zijn of haar stem kan
laten gelden.
- Een deelnemer constateert dat er veel gesproken wordt over ‘we’ en vraagt wie daarmee bedoeld
wordt.
- De heer Verzijde geeft aan dat hij zelf van Timpaan is. Zij werken samen met LAP Landscape &
Urban Design, waar mevrouw Zegwaart werkzaam is. Het plan wordt ontwikkeld in overleg met de
gemeente Langedijk. Ook zijn er verschillende adviseurs bij betrokken, waaronder een ecoloog die
vorige week een rapport heeft gemaakt over wat er wel en niet kan in het dorpsbosje.
- Een deelnemer vraagt of er is geïnventariseerd wat er momenteel in het dorpsbosje leeft.
- Mevrouw Zegwaart stelt dat er een eerste quickscan is gedaan. Gedurende het veldbezoek zijn
geen individuen, nesten en/of sporen aangetroffen van vogelsoorten met een jaarrond beschermd
nestlocatie en/of leefgebied. Er zijn geen grote nesten of horsten aangetroffen in de bomen op en
rondom de planlocatie. De aanwezigheid van in bomen broedende soorten als buizerd, bosuil,
sperwer en ransuil kan uitgesloten worden. Ze geeft aan dat er wel gierzwaluwen en huismussen zich
kunnen komen vestigen als er bebouwing dichterbij het dorpsbosje komt. Voor deze vogels is het van
belang dat er bebouwing is in de directe omgeving om zich te nestelen. De huismus zit bijvoorbeeld
graag tussen de dakpannen. Mevrouw Zegwaart stelt dat ze gaan kijken of we deze vogels ook een
plek kunnen geven bij de nieuwe bebouwing. Daar zijn verschillende maatregelen voor te treffen.
- De heer Verzijde voegt toe dat het onderzoek op de website wordt geplaatst. Ook geeft hij aan dat
er nog nader onderzoek komt naar marterachtigen.
- Een deelnemer geeft in de chat de suggestie ook egelhuizen te plaatsen in het dorpsbosje.
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5. Ecologie/natuur: natte biotoop
Vraag vijf gaat over de paddenpoel die momenteel in het dorpsbosje ligt. De vraag aan de
deelnemers is of deze behouden/verbeterd moet worden of verwijderd. Ook kunnen mensen
aangeven of er waterminnende beplanting moet worden toegevoegd. Het merendeel stemt voor het
verbeteren/behouden van de paddenpoel.
- Een deelnemer vraagt of optie 1 optie 2 uitsluit. Mevrouw Zegwaart stelt dat dit niet het geval is.

6. Recreatie: bankjes
Bij vraag zes kunnen de deelnemers kiezen tussen verschillende soorten bankjes. De opties zijn
houten banken met rugleuning, houten banken zonder rugleuning, metalen banken of geen banken.
Het merendeel heeft het liefst geen banken in het dorpsbosje.
- Er worden verder geen vragen gesteld.
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7. Recreatie: speeltoestellen
Vraag 7 gaat over de speelmogelijkheden in het bosje. Deelnemers kunnen kiezen tussen informeel
spelen (met kleine houten elementen), natuurlijk houten speeltoestellen, metalen speeltoestellen of
geen speeltoestellen. Het merendeel geeft aan geen speeltoestellen te willen in het dorpsbosje.
- Er worden verder geen vragen gesteld.

8. Recreatie: sport en spel
Vraag acht heeft betrekking op sport- en spelmogelijkheden. Deelnemers kunnen kiezen tussen een
houten rekstok, een bovenladder/slalompalen, gazon/yoga-/voetbalveldje of geen van allen. Net als
bij de speeltoestellen voor kinderen, geeft het merendeel van de deelnemers aan geen
mogelijkheden hiervoor te willen.
- Een deelnemer vraagt zich af waarom Timpaan hier een speel-/hangplek wil creëren. Hij geeft aan
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dat Timpaan een projectontwikkelaar is en daarom niet begrijpt waarom zij dit dorpsbosje
ontwikkelen. Hij is bang dat hier een hangplek gecreëerd wordt.
- De heer de Boer geeft aan dat zij (de gemeente) hebben aangegeven dat wanneer Timpaan
woningen wil ontwikkelen, zij ook het naastgelegen dorpsbosje moeten integreren in het totale plan
in samenspraak met de buurt. Dit is een voorwaarde, gesteld door het college van burgemeester en
wethouders.
- Een deelnemer maakt zich druk over de veiligheid rond het tankstation.
- De heer Verzijde geeft aan dat er een onderzoek naar de ‘externe veiligheid’ gedaan is en dat zij
gesprekken hebben gevoerd met de eigenaar van het tankstation. Hieruit is naar voren gekomen dat
de woningen veilig ontwikkeld en bewoond kunnen worden.
- De deelnemer vraagt zich af waarom Timpaan geen speelplek op eigen terrein realiseert.
- De heer Verzijde geeft aan dat dit wel in het plan is opgenomen. Aan de zuidkant van het
plangebied is een speelplek voor jonge kinderen opgenomen.

Overig: wandelpaden
Vraag negen gaat over de wandelpaden. De deelnemers kunnen kiezen tussen halfverharding/gravel,
boomschors of een combinatie van de twee. Ook konden deelnemers kiezen voor ‘anders’ en hun
keuze eventueel mondeling toelichten. De meeste stemmen gingen uit naar boomschors. Ook kozen
een aantal deelnemers voor halfverharding/gravel en een combinatie van beiden.
- Een deelnemer geeft aan dat er momenteel een pad door het bosje loopt. Het pad loopt vlak langs
haar achtertuin. Zij hoopt dat het pad verschoven kan worden, zodat deze verder van haar huis ligt
en zij meer privacy krijgt. Ze geeft aan dat hier al contact over is geweest met de heer Verzijde.
Er wordt gevraagd of er kan worden aangeven hoeveel wandelpaden er komen en waar.
- Mevrouw Zegwaart geeft aan eerst te willen inventariseren of er een voorkeur voor een bepaald
pad is. Ook geeft ze aan dat deze vraag in relatie staat tot andere keuzes die gemaakt worden en
daarom kan er nu nog niet worden aangegeven hoe lang de paden worden.
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Overige vragen:
- Een deelnemer maakt zich zorgen over de geluidsoverlast van de N504. Hij stelt dat de N504 nu een
50 km p/u weg is en vraagt zich af deze ook zo is ingericht, omdat mensen vaak te hard rijden. Ook
geeft de deelnemer aan dat er wellicht weer stoplichten komen bij het kruispunt. Hij maakt zicht
zorgen over de geluidsoverlast omdat dit al veel erger is geworden sinds het bosje is uitgedund.
- De heer Verzijde geeft aan niet te weten of de weg is ingericht als 50 km p/u weg. Hij is niet op de
hoogte van de overige verkeersmaatregelen op de N504. Hij geeft aan dit met de gemeente te gaan
bespreken en hen zal vragen om de buurt hierover te informeren, indien nodig.
- Een deelnemer vraagt of er een optie is om ergens anders een speelplek te creëren in de
Spoorstraat of de omgeving van de Spoorstraat.
- De heer Verzijde geeft aan dat er in het plan een kleine speelplek is opgenomen. Naast de inrichting
van het dorpsbosje, neemt Timpaan verder geen initiatief om een speelplek in of rond de Spoorstraat
te realiseren.
- De deelnemer geeft aan dat achter de gebouwen van Tesselaar een strook grond ligt en vraagt zich
af of daar misschien een speeltuintje kan komen. Hij geeft aan dat het hem gaat om de
speelgelegenheid en niet om de locatie.
- De heer Verzijde legt uit dat dit buiten zijn bevoegdheid valt en hier dus niks over kan zeggen.
- Een deelnemer constateert dat er te veel straten, woningen en parkeerplekken worden
gerealiseerd en dat Timpaan te weinig heeft nagedacht over speelplekken.
- De heer Verzijde stelt dat er een kleine speelplek in het plan opgenomen is naast de nieuwbouw.
Deze speelplek is bedoeld voor kleine kinderen, zodat zij dicht bij huis kunnen spelen. Voor de wat
oudere jeugd is vandaag gestemd of er een speelplek in het dorpsbosje moet komen.
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