
 
 
 
Alternatieven voor jongeren en tijdelijke woningen 

 

 Het gebouw van basisschool De Vrijburg welke nu leeg staat, ruim terrein 
voor fietsen, scooters en auto’s. Verlichting, riolering etc. is reeds op deze 
locatie aanwezig. Deze locatie is nabij uitvalswegen, station en centrum 
van Uitgeest. 
 
Locatie Vrijburgschool Kooglaan. 
Als de school opgeheven wordt kan dit ook een locatie voor tijdelijke 
woningen worden. 

De Vrijburglocatie is al in beeld voor herontwikkeling naar 
permanente woningbouw in de komende jaren 

 Het parkeerterrein voor de Jumbo met reeds verharde ondergrond, 
bestaande 
toegangswegen, verlichting, afval- en parkeergelegenheid én centraal 
gelegen nabij A9 en het 
centrum van Uitgeest. 
 
 
Bij het parkeerterrein van de Jumbo is nu een tijdelijke opslag voor diverse 
grote bouwmaterialen. Is dit geen geschikte locatie voor tijdelijke 
containerwoningen? 
 
Jumbo terrein waar nu alle bouwspullen worden opgeslagen. Wat is hierop 
uw visie? En hoe verhoud zich dat tot de opoffering die in park Waldijk 
moet worden gemaakt? 
 

In de Koog komen al op 2 plekken tijdelijke woningen voor jongeren. 
Het parkeerterrein bij de Jumbo is nodig voor de Jumbo en is voor 
nu tijdelijk in gebruik op opslagplaats voor materialen voor de 
herinrichting van De Koog.  
 
 

 Het parkeerterrein achter Bob’s/Bowling Uitgeest. Hier asfalt ondergrond, 
bestaande uitvalswegen, verlichting, parkeergelegenheid én centraal 
gelegen nabij A9 en het centrum van Uitgeest. 
 
Bij de Bobs. Wat is hierop uw visie? En hoe verhoud zich dat tot de 
opoffering die in park Waldijk moet worden gemaakt? 

Parkeerterrein is deels privé-eigendom en het parkeren is nodig 
voor parkeren van BOB’s en omliggende bedrijven. 



 Naast de nu te bouwen 54 sociale huurwoningen aan de J.E. Witstraat. Hier 
ook verharde 
ondergrond, diverse uitvalswegen, verlichting, parkeergelegenheid én 
gelegen in het centrum 
van Uitgeest. 

Hier is onvoldoende ruimte voor. 

 Op het terrein tegenover Bob’s/Bowling Uitgeest waar 120 
jongerenwoningen gepland zijn. 
Juist hier zouden deze 20 extra woningen goed tot hun recht komen. 
Jongeren onder de 
jongeren, nabij A9 en het centrum van Uitgeest. 
 
Limmerkoog zoals in plan VVD. Wat is hierop uw visie? En hoe verhoud zich 
dat tot de opoffering die in park Waldijk moet worden gemaakt? 
 
Kassen van Baars. Wat is hierop uw visie? En hoe verhoud zich dat tot de 
opoffering die in park Waldijk moet worden gemaakt? 

 
Limmerkoog is niet haalbaar vanwege provinciale regels. De 
afgelopen 15 jaar heeft de gemeente tevergeefs bij de provincie 
ingezet op een grootschaliger woningbouwplan. 
 
Kassen van Baars idem. Over deze locatie is herhaaldelijk gesproken 
met de provincie maar 11 woningen bleek het maximaal haalbare. 
Er lagen destijds al plannen van tientallen woningen waarover met 
de provincie is onderhandeld. Dit bleek niet haalbaar, waarna 
uiteindelijk tot een plan van maximaal 11 woningen is gekomen in 
ruil voor sloop van de kassen 

 Huttenweekterrein 
 
Waarom niet Huttenweek en ijsbaan samenvoegen? 
 
het huttenweek terrein; 
Het windrecht en een zone van 200 meter moet dan voor 15 jaar in de 
koelkast gezet worden (is een geringe hoogte van 2 lagen container-
woningen nu zo’n belemmering voor de molens?).  
Het is tijdelijk en wat het zwaarst is moet het zwaarst wegen. 
 
Timmerdorp (bouw ze niet 2 hoog maar 1 hoog) zo kan de molen gewoon 
haar wind vangen. Wat is hierop uw commentaar? En hoe verhoud zich dat 
tot de opoffering die in park Waldijk moet worden gemaakt? 

Het Huttenweekterrein is in de ogen van het college niet haalbaar 
vanwege provinciale regels.  
 
In het verleden is het plan om de ijsbaan te verplaatsen naar 
huttenweek terrein niet haalbaar gebleken. 
 
Het windrecht is vastgelegd in de Keur van het Hoogheemraadschap 
en uit ervaringen uit het verleden is gebleken dat het 
Hoogheemraadschap hier doorgaans niet van afwijkt. 

 IJsbaanterrein 
 
Een perfecte locatie is toch echt de schaatsbaan. Waarom kan het niet 
tijdelijk op die plek?  

De keuze om geen woningen op de ijsbaan te bouwen is een 
meerderheidsstandpunt in de raad. Er is besloten tot de bouw van 
de nieuwe sportzaal met parkeren en de aanleg van een 
multifunctioneel park op het resterende groen. 



Een alternatief voor de schaatsbaan, is het grasveld bij zwembad de zien.  
Dan wordt dit terrein ook optimaal benut. In plaats van dat dit 8 maanden 
per jaar niet gebruikt wordt.  
Een kwestie van het grasveld anders aanleggen, in de zomer kan dit 
gebruikt worden als zonnewende en voetbal en speel veld. En in de winter 
als ijsbaan. Alle voorzieningen zijn hier al aanwezig. Denk hierbij aan een 
Kantine, toiletten kassa. Graag hoor ik wat u van dit idee vind. 
 
 
IJsbaan (immers, de groene long is voor de inwoners van de Waldijk het 
gehele jaar met al haar functies veel belangrijker dan die 2x schaatsen op 
een avond in het jaar. Wat is hierop uw visie? En hoe verhoud zich dat tot 
de opoffering die in park Waldijk moet worden gemaakt? 

 Locatie Molenhoek. 
Ik weet dat deze locatie bedoeld is voor tijdelijk huisvesting voor de 
Binnenmeerschool gedurende de verbouwing. Maar na die periode kan dit 
ook een locatie voor tijdelijke woningen worden. 

De Molenhoek is al in beeld voor herontwikkeling naar permanente 
woningbouw in de komende jaren 

 Huren van leegstaande bedrijfspanden op het bedrijventerrein en inrichten 
als woonplek. Wat is hierop uw visie?  
 
Denk aan pand naast Beentjes op de Geesterweg 

Vanwege milieuregels is wonen op een bedrijventerrein in veel 
gevallen niet mogelijk  

 Opkopen van stukken land eigenaren rondom Uitgeest, is daar contact 
mee geweest/gezocht? Wij kennen ze namelijk wel…. 

Ook hiervoor geldt dat deze gronden in het buitengebied liggen. 
Provinciale regels maken het niet mogelijk om woningbouw in het 
buitengebied te realiseren 

 Stokkenfabriek plannen ontstoffen. Wat is hierop uw visie? De Stokkenfabriek is al in beeld voor herontwikkeling naar 
permanente woningbouw in de komende jaren. De grondeigenaar is 
initiatiefnemer in dezen 

 Jachthaven bij het havenrijk. Wat is hierop uw visie? En hoe verhoud zich 
dat tot de opoffering die in park Waldijk moet worden gemaakt? 

Ook hiervoor geldt dat deze gronden in het buitengebied liggen. 
Provinciale regels maken het niet mogelijk om woningbouw in het 
buitengebied te realiseren. Bovendien wil het college het recreatie-
aanbod in de gemeente behouden 

 Stationsgebied. Wat is hierop uw visie? En hoe verhoud zich dat tot de 
opoffering die in park Waldijk moet worden gemaakt? 

Deze locatie ligt zo dicht bij het spoor dat de wettelijke 
geluidsnormen waarschijnlijk niet worden gehaald. Maatregelen om 



geluid tegen te gaan zijn vaak duur. Dit gaat ten koste van de 
haalbaarheid, zeker als de woningen betaalbaar moeten blijven.   

 Bij het meer tegenover het Schippersrijk (stukje recreatiegebied). Wat is 
hierop uw visie? En hoe verhoud zich dat tot de opoffering die in park 
Waldijk moet worden gemaakt? 

Ook hiervoor geldt dat deze gronden in het buitengebied liggen. 
Provinciale regels maken het niet mogelijk om woningbouw in het 
buitengebied te realiseren. Bovendien wil het college het recreatie-
aanbod in de gemeente behouden 

 Bij de hockey. Wat is hierop uw visie? En hoe verhoud zich dat tot de 
opoffering die in park Waldijk moet worden gemaakt? 

Deze locatie is te klein voor de tijdelijke woningen met bijbehorend 
parkeren.  

 Hertenkamp; met de recente uitspraak dat fokken en houden van herten 
binnenkort niet meer mag is dit een unieke locatiemogelijkheid. Sneller te 
realiseren dan bij de park Waldijk. Daarbij, is dit dierenwelzijn belangrijker 
dan het bebouwen van het laatste stuk groen? En hoe verhoud zich dat tot 
de opoffering die in park Waldijk moet worden gemaakt? 

Het Hertenpark is meer dan alleen herten en is verhuurd / in 
bruikleen gegeven aan de stichting. Het verplaatsen van een 
Hertenkamp ligt net als verplaatsen moestuinen erg complex 

 Zijkant Terp, kijkend naar de A9. Wat is hierop uw visie? En hoe verhoud 
zich dat tot de opoffering die in park Waldijk moet worden gemaakt? 

Ook hiervoor geldt dat deze gronden in het buitengebied liggen. 
Provinciale regels maken het niet mogelijk om woningbouw in het 
buitengebied te realiseren  

 Anti-kraak voor jongeren in bestaande panden van Uitgeest Hiervoor is de gemeente afhankelijk van pandeigenaren, maar dit 
wordt wel gedaan (o.a. JE de Witstraat laatste jaren en 
Paltrokschool) 

 Populierenlaan tegen de A9 aan Deze locatie ligt zo dicht bij de A9 dat de wettelijke geluidsnormen 
waarschijnlijk niet worden gehaald. Bovendien is de locatie te klein 

 Anna van Renesselaan einde aan het spoor is een parkje Deze locatie ligt zo dicht bij het spoor dat de wettelijke 
geluidsnormen waarschijnlijk niet worden gehaald. Maatregelen om 
geluid tegen te gaan zijn vaak duur. Dit gaat ten koste van de 
haalbaarheid, zeker als de woningen betaalbaar moeten blijven. 
Bovendien is de locatie te klein 

 Locatie bij garage West en groen gebied erachter aan Spoorlaan. De 
garages kunnen prima naar industrieterrein. 

Hiervoor is de gemeente afhankelijk van de grondeigenaren. Zolang 
deze niet bereid zijn om te verhuizen, is deze locatie niet reëel 

 Moestuinen van de kerk Viva Zorg is al in onderhandeling met de eigenaar van de 
moestuinen voor herontwikkeling van een nieuw “Geesterheem” 

 Groene driehoek Deze locatie ligt tussen wegen en spoorlijnen. Waarschijnlijk worden 
de wettelijke geluidsnormen niet gehaald. Bovendien is de locatie 



slecht bereikbaar. Tot slot is dit gebied aangewezen als 
Natuurnetwerk Nederland 

 Zwembad, want zwembad zal niet lang meer open zijn tgv de hoge 
energieprijzen. 

Dit is een aanname van de vraagsteller. De keuze om niet te bouwen 
op/bij het zwembad is een meerderheidsstandpunt in de raad.  

 

 


