
Belangenafweging 

IJsbaanterrein 

 In het samenwerkingsakkoord 2022-2026 staat bij kop Behoud de groene long 
(pagina 13): Met het Dorpspark blijft groen behouden én wordt het park 
aantrekkelijk gemaakt om elkaar te ontmoeten. Door de multifunctionele 
inrichting is er meer ruimte voor verschillende sporten, zoals groepstrainingen 
en outdoor fitness. Maar kunnen er ook evenementen, zoals de attractiekermis 
of een sporttoernooi, georganiseerd worden.  
Vraag: Park Waldijk in de Uitgeest bekend als de “de groene long”. Hebben we 
nog een groene long in Uitgeest of betreft dat het gasveld bij de ijsbaan?  

De keuze om niet op de ijsbaan te bouwen is een meerderheidsstandpunt in de 
raad 
 

Graag toelichten waarom u de ene groene long wil slopen en de andere 
aantrekkelijk wil maken. 

Hoe vergelijk ik deze woning-urgentie voor jongeren met de urgentie om een 
schaatsbaan in stand te houden? 

De hardnekkige geruchten zijn dat er een park wordt gebouwd daar waar nu 
de ijsbaan is. Je gaat dus ergens een park weghalen (Waldijk) wat daar het 
enige stukje park is om vervolgens een park aan te leggen op een plek waar in 
de buurt al diverse parken zijn. Indien dit klopt ben ik erg benieuwd naar de 
reden en logica daarvan. Ik hoor dat graag. 

Indien bovenstaande niet klopt de vraag waarom de IJsbaan dan niet wordt 
gebruikt voor de jongeren woning. Niemand heeft mij nog kunnen uitleggen 
waarom het een logisch en weloverwogen besluit is om de 'ijsbaan', waar 
wellicht 2 dagen per jaar wordt geschaatst en voor de rest 4 maanden onder 
water staat en waar de overige 8 maanden ook nauwelijks gebruik van wordt 
gemaakt, niet een goede locaties is om die woningen neer te zetten. Ik ben 
benieuwd naar de reden daarvan. Als het gaat om de kermis dan is daar voor 
die 2 weken vast een andere locatie voor te bedenken. 

Wilt u de definitie van een park opzoeken en toelichten? Kunt u aangeven in 
uw antwoord welk van de twee genoemde longen volgens de definitie meer 
park is?  

Beide gebieden hebben hun eigen karakteristiek. Wat wel of niet meer of minder 
een park is, voegt niets toe aan de belangenafweging 

Vind u uw besluit om de groene long in de Waldijk te bebouwen dan niet 
volledig de plank mis slaan? 



Waarom meet u met twee maten? Ze hebben beide ieder voor hun eigen wijk 
dezelfde waarde/betekenis. 

Het college onderkent de betekenis van het park in de Waldijk. Echter, het college 
vindt de nadelen van bouwen in het groen opwegen tegen de woningnood onder 
jongeren 
 

Groen bouwen 

Eeuwig duurzaam (laatste) stukjes groen vernietigen voor tijdelijk 20 
jongerenwoningen; kunt u bevestigen dat uw college daar daadwerkelijk 
achterstaat? De natuur komt immers niet meer terug.  

Het gebied zal na afloop weer in de huidige staat worden teruggebracht, van een 
permanente ‘vernietiging’ is geen sprake 

Kunt u bevestigen dat uw college deze 20 containerwoningen belangrijker 
vindt dan groen, welstand, en leefomgeving. Punten die in al uw politieke 
statements gedurende de verkiezingen als belangrijkste pijlers werden geacht? 

Het college heeft op dit moment inderdaad deze belangenafweging gemaakt, mede 
op grond van een meerderheidsstandpunt in de raad 

Waarom wordt verkiezingsbelofte niet nagekomen (meer groen)? Het is aan de raadsfracties om deze vraag te beantwoorden 

Andere vormen/locaties 

Met Flexwonen NH is een intentieovereenkomst gesloten voor de bouw van 
tijdelijke woningen op de Zienlaan en wordt aangegeven dat zij openstaan voor 
bouw op locatie Waldijk. Flexwonen NH vermeld op haar website: “In Noord-
Holland staan veel leegstaande panden terwijl aan de andere kant veel 
jongeren en spoedzoekers op zoek zijn naar (tijdelijke) woonruimte. 
FlexWonen NH combineert die twee problemen tot één oplossing. Dit geldt 
ook voor het plaatsen van tijdelijke woningen op braakliggend terrein.” 
a. Bent u zich bewust dat ook Uitgeest leegstaande panden op 
Industrieterrein heeft waar dergelijke ontwikkeling kan plaatsvinden 
b. Bent u zich ervan bewust dat locatie Waldijk niet onder categorie 
Braakliggend terrein valt? Wat doet u besluiten om dit kostbaar groen op te 
offeren? 

a. vanwege milieuregels is wonen op een bedrijventerrein in veel gevallen 
niet mogelijk; 

b. gedoeld wordt op tijdelijke invullingen van terreinen die in de nabije 
toekomst alsnog permanent worden bebouwd. Dat is hier niet het geval. 

Er wordt nu gesproken over drie locaties voor tijdelijk! In hoeverre worden 
andere locaties nog meegenomen, zoals oa. de suggesties van de Limmerkoog 
en het veld van de huttenweek? 

Veel alternatieve locaties zijn al eerder genoemd en zijn om verschillende redenen 
niet reëel. Zie verder de lijst met alternatieve locaties 

 


