D O E LEN - I NSPANNI NG EN - NETW ERK

De basis op orde
Een duurzame ontwikkeling begint
bij de basis op orde.

Langedijk
gebruikt haar
water en
oevers
beter en duurzamer om
zich verder te
ontwikkelen
als een
aantrekkelijke
woon-,
vestigings-,
en verblijfsplaats voor
bewoners,
bedrijven en
bezoekers.

Ontbrekende (historische) schakels in netwerk oplossen

o

Behouden en versterken van kwaliteit vaarwegen en oevers

v

In balans ontwikkelen van diverse functies van het water

v

Veiligheid en verantwoordelijkheid op het water bevorderen

v

Benutten van ligging aan kanalen voor regionale verbinding en activiteiten

Verbonden met de regio
De ontwikkeling van Langedijk
krijgt een grotere betekenis door
aciviteiten en voorzieningen te
bieden voor regionale aansluiting.

Ruimte voor recreatie
Recreatieve voorzieningen en functies op en langs het water leveren
een bijdrage aan de economische
vitaliteit en levendigheid van
Langedijk.

Duurzaamheid als drijfveer
Een goede balans tussen mens,
milieu en economie is belangrijk
voor een toekomstbestendige
ontwikkeling van Langedijk. De betekenis van duurzaamheid schuilt
in vele facetten.

Meer ruimtelijke kwaliteit
Voor bewoners en bezoekers biedt
Langedijk aantrekkelijke ontvangsten verblijfsruimtes en routes.

Realiseren van meerdere verbindingen buiten- en binnen water met sluizen, overhalen of overzetsysteem, of als water-land overstappunt
Samenwerken aan bruisende toeristische overstappunten bij OV-knooppunten
Regionale fiets,- wandel en vaarnetwerken verbinden en op knooppunten voorzieningen en recreatief aanbod concentreren

Langedijk is in recreatieland nog
een verborgen parel. Deze wordt
onthuld door:

Realisatie komt door samenwerking dichterbij.

4.1
4.2-3
3
4.6

Vaarroute Vroonermeer - Twuijvermeer
Vaarroute Tuijvermeer - Broek op Langedijk
Sluis Oosterdijk alternatief / aanvullend
Vaarroute SP - BoL onderzoek routes alternatief/aanvullend

3

Tussendijken kano-overstap

2

Vroonerplas voorzieningen

1

Toegangspoort Alkmaar

v

6

Toegangspoort HHW/LGD - pontje

8

Toekomstbestendig Oosterdel

9

Toekomstbestendig MBV met o.a. KNCL

Ruimte bieden voor recreatieve voorzieningen en functies op en langs het water,
zoals terrassen, strandjes, watertaxi’s, fluisterbootjes, etc.

v

Ruimte bieden aan ideeen en initatieven van ondernemers

v

10

Revitalisatie havengebied Broek op Langedijk

Verder uitbouwen van bezienswaardigheden en winkelaanbod

v

6.1

Gebiedsvisie OV-knooppunt

7

Samenwerken aan toekomstbestendig Museum BV en LR Oosterdel
Voorzieningen in recreatiegebied Geestmerambacht verbinden met aanbod lint
Behouden van cultuurhistorische identiteit

v

Goede waterdoorstroming, aanleg natuurlijke oevers voor verbeteren waterkwaliteit
en natuurwaarden

o

Klimaatbestendig inrichten met een robuust watersysteem

o

Aanleg oplaadpunten voor o.a. e-bikes en electrisch vervoer over water

v

Haven Bijvoet opnemen in wandelkn.nw. Verbinden dijkdelen

6.3

Route eerstelingenpad aantrekkelijker maken

11

Noorderplas e.o. en twp Lepelaar
Noord- en Zuid-Scharwoude, Oudkarspel en de regio

12

Doorvaarbaarheid Achterburggracht NZS

14

Sluis Roskamhaven / Oostrand

12.1

Vaarroute Achterburggracht ZS

12.3

Vaarroute Achterburggracht - Oosterdijksloot

Inspelen op beleving van kinderen en ouderen

13

Gebiedsvisie Oostrand NZS

Toegankelijk maken van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en landschap

15

Diepsmeerpark Oudkarspel

Zichtbaar en beleefbaar maken van water

o

Kwalitatief inrichten van openbare ruimte

o

Revitaliseren havengebied BoL (haven en omgeving)
Bomen planten langs verbindingsroutes

o

Langedijkers die trots zijn op hun uniciteit en deze uitdragen

v

Langedijkse evenementen verbinden met andere evenementen

v

Geestmerambacht en de regio
16

Geestmerambacht / Groene Loper aantrekkelijke routes
Thematische opgaven / Gemeentebreed

0

Businesscase

19

Ontwikkelen in balans / Vaarbeleid

19.11

Aanpak knelpunten golfslag en gevaarlijke punten

24

Marketing-/communicatieplan LOMW/websiteonderhoud

25

2018 Jaar van het water

26

Programmamanagement

Overstappunten en verblijfskwaliteit toevoegen Dst/Abg
v versterkend
17

Opstellen van een marketing-communicatieplan met stakeholders
Verbreden recreatief aanbod en inspelen op actuele trends en ontwikkelingen

v

Het ontwikkelen van apps met informatie over activiteiten, historie routes e.d.

v

Opstellen van communicatieplan voor programma Langedijk ontwikkelt met water

Samen bereiken we meer!

Sint Pancras en de regio

Broek op Langedijk en de regio

Basiskwaliteit Oostrand inzetten voor versterking

Langedijk op de kaart

Projecten

17.1

Verblijfskwaliteit toevoegen winkelgebied NZS

18.4

Aanleg aanmeerplaats winkelcentrum BV

19.4

Aanleg aanmeerplaats Veilingweg

o oplossend

20

verbreden overnactingsmogelijkheden b&b en campers

Oprichten samenwerkingsverband(en) voor afstemming financiering en uitvoering

21

versterken omgevingskwaliteit routes

Oprichten van lokaal fonds

23

Stimuleren ondernemersschap/actualisatie ww en os

