
DORPSDIALOOG 
DRIEHUIS 
I n f o r m a t i e k r a n t

Nu we vanwege het coronavirus meer 
thuis zijn dan ooit, beseffen we ons des 
te beter hoe belangrijk een fijne woning 
en woonomgeving is. Het herinnert 
ons aan de redenen waarom we in 
eerste instantie ergens zijn gaan wonen: 
vanwege het park grenzend aan je huis, 
omdat de buurtsuper op fietsafstand is, 
vanwege de stamkroeg op de hoek van 
de straat of misschien omdat de buren 
gelijkgezind zijn. 

Wanneer die omgeving verandert, kan 
dat zorgen en vragen opwekken. Soms 
ook ideeën over hoe dat op een goede 
manier kan. Om in gesprek te gaan 
over die zorgen, vragen en ideeën, is 
de gemeente Velsen in februari gestart 
met de Dorpsdialoog Driehuis. Een 
gesprek over de ontwikkelingen in 
Driehuis en de wensen die de inwoners 
hebben voor de toekomst van het dorp. 
Naast het gesprek tussen inwoners 
en gemeente is het ook nadrukkelijk 
het idee van de Dorpsdialoog dat de 
Driehuizenaren met elkaar in gesprek 
gaan over de ontwikkelingen in hun 
dorp.

Tijdens de startbijeenkomst op 25 
februari in het Ichthus Lyceum met 
ruim 350 inwoners, ondernemers, 
vertegenwoordigers van organisaties, 
raadsleden, ambtenaren en andere 
belangstellenden is het gesprek gevoerd 
over locaties, doelgroepen, mooie en 
minder mooie plekken, knelpunten en 
kernwaarden. Als wethouder is het goed 
om te zien dat er zoveel belangstelling 
is. De realiteit is dat – zolang het 
coronavirus onder ons is – we voorlopig 
niet in dezelfde setting opnieuw bij 
elkaar kunnen komen. Omdat we het 
gesprek voort willen zetten, is een 

alternatieve opzet voor de Dorpsdialoog 
bedacht. In deze nieuwe werkelijkheid 
zetten we de dialoog voorlopig deels 
digitaal voort, maar ook offline kunt 
u alsnog met ons en met elkaar het 
gesprek aangaan.
 
We organiseren voor en na de zomer 
diverse momenten om het gesprek 
voort te zetten, waarbij we het gaan 
hebben over de kernwaarden van en 
opgaven voor Driehuis en de kansen 
die de verschillende plekken in het 
dorp daarvoor bieden (of juist niet). 
Met deze krant informeren wij u over 
de verschillende data waarop die 
gesprekken gevoerd worden en hoe u 
hieraan deel kunt nemen. Daarnaast 
gaan we nog eens in op de verschillende 
locaties die de revue al eens zijn 

gepasseerd. We informeren u over de 
stand van zaken en stellen u voor aan 
enkele leden van de klankbordgroep.

Mocht u niet deel kunnen nemen 
aan de digitale sessies? Dan vindt u 
in deze krant ook een coupon die u 
kunt invullen en bij u in de buurt kunt 
inleveren in de daarvoor bestemde 
brievenbus. Zo proberen wij zoveel 
mogelijk mensen mee te laten doen 
met de Dorpsdialoog Driehuis. 

Hebt u nu al vragen, opmerkingen of 
suggesties? Laat dit vooral weten per 
mail (wonen@velsen.nl) of telefoon 14 
0255. Hopelijk spreken we elkaar snel.

Sebastian Dinjens, wethouder

Dorpsdialoog in 
coronatijden
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Voor het eerst in haar bestaan gaat de 
gemeente Velsen op zo’n grootschalige 
wijze een Dorpsdialoog aan met de 
inwoners, ondernemers en andere 
belanghebbenden in Driehuis. Via deze 
weg informeert de gemeente Velsen u 
over het vervolg van de Dorpsdialoog. 

Waarom wordt er een 
Dorpsdialoog georganiseerd?
Dit heeft een aantal redenen: allereerst 
omdat die behoefte er is vanuit de 
Driehuizenaren zelf. Er gebeurt veel 
in Driehuis, bijvoorbeeld mogelijke 
woningbouw. Maar ook zijn er discussies 
over het verkeer en parkeeroverlast. Dan 
is daar ook nog de energietransitie, die 
zijn impact op Driehuis heeft. Bijvoorbeeld 
dat alle woningen op termijn van het gas 
af moeten. Deze onderwerpen werden los 
van elkaar besproken. Er is gestart met de 
Dorpsdialoog om alles wat er in Driehuis 
speelt integraal te bespreken.

De tweede reden is de concentratie van 
mogelijke woningbouwlocaties in Driehuis. 
Op dit moment zijn dat er zes: sportpark 
Waterloo, parochietuin Engelmundus, 
het Missiehuis, het Witte Kinderhuis, 

Zuidoostrand Driehuis en sportpark 
RKVV Velsen. De zevende locatie Nieuw-
Velserduin is bijna klaar. Driehuis bestaat 
momenteel uit zo’n 1.400 woningen. Zelfs 
als een deel van de mogelijke locaties 
wordt bebouwd, betekent dat een flinke 
toename van het aantal woningen en 
daarmee kan het invloed hebben op 
het karakter en aanzien van het dorp. 
De Dorpsdialoog is opgezet om hier het 
gesprek over te voeren.

De derde reden zijn de botsende belangen 
zoals: behoud van groen en rust versus 
woningbouw, verdichting en verkeersdruk. 
Tussen deze belangen moet een balans 
gevonden worden.

Wat is het doel van de 
Dorpsdialoog?
Wat voor dorp wil Driehuis zijn? Dat is de 
belangrijkste vraag van deze Dorpsdialoog. 
Tijdens de startbijeenkomst in februari zijn 
we het gesprek begonnen hierover tussen 
de bewoners en met de gemeente. 

Als wij scherp hebben wat voor dorp 
Driehuis is en wil zijn, kunnen er kaders 
worden gemaakt voor toekomstige 
ontwikkelingen. Wat past er wel en wat 
past er niet in Driehuis? Deze kaders 
worden gebruikt om te onderzoeken 
welke ontwikkelingen wel en welke niet bij 
Driehuis passen. Dit allemaal om ervoor 
te zorgen dat het karakter van Driehuis 
verder wordt behouden. De uitkomsten 
van de Dorpsdialoog worden gebruikt voor 
de nadere invullingen van de mogelijke 
woningbouwlocaties.

Welke rol heeft u?
Als inwoner, ondernemer of andere 
belanghebbende van Driehuis werkt u 
samen met de gemeente Velsen aan het 
opstellen van de kaders. Dit doet u door 
met uw dorpsgenoten en de gemeente 
Velsen in gesprek te gaan. Wat betekent 
Driehuis voor u? Wat zijn uw zorgen? Wat

 

zijn volgens u de opgaven voor Driehuis? 
Welke kansen ziet u? De gesprekken die 
u voert, fysiek, online en via de website 
www.samenspelvelsen.nl worden 
gedocumenteerd in verslagen. 

Wat is de invloed van de 
Dorpsdialoog?
De uitkomsten van de Dorpsdialoog 
worden verwerkt in de Visie op Velsen.  
De zojuist benoemde kaders zullen hier 
ook in terechtkomen. Deze kaders gelden 
voor toekomstige ontwikkelingen en 
vraagstukken. De Dorpsdialoog biedt geen 
ruimte om eerder genomen besluiten of 
afgegeven vergunningen aan te passen of 
terug te draaien. De kaders hebben dus 
invloed op nieuwe ontwikkelingen.

Zolang de Dorpsdialoog bezig is, neemt 
de gemeente Velsen geen besluiten 
over ontwikkelingen op mogelijke 
woningbouwlocaties. Wel staat het 
commerciële partijen vrij om eigen 
(participatie)processen op te starten. Dit 
raadt de gemeente Velsen hen af, maar dit 
kan de gemeente niet afdwingen.

De Dorpsdialoog in de nieuwe 
werkelijkheid
Vanwege de uitbraak van het Covid19-
virus in Nederland is het niet meer 

DORPSDIALOOG
DRIEHUIS

http://www.samenspelvelsen.nl
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mogelijk om met grote groepen fysiek bij 
elkaar te komen. Hierdoor was het niet 
meer mogelijk om op korte termijn na de 
startbijeenkomst een vervolgbijeenkomst 
te organiseren. Nu duidelijk is dat het voor 
lange tijd niet mogelijk is om met grote 
groepen bij elkaar te komen, wordt de 
Dorpsdialoog deels online voortgezet. 

Voor de zomervakantie wordt één 
bijeenkomst georganiseerd, drie 
bijeenkomsten volgen daarna. Op de 
eerste van de vier bijeenkomsten kunt u 
vragen stellen over en reacties geven op 
de informatie uit deze informatiekrant. 
Het doel van deze bijeenkomst is om 
Driehuizenaren goed te informeren 
over de Dorpsdialoog, de mogelijke 
woningbouwlocaties en andere opgaven 
en daarover in gesprek te gaan. Uit 
reacties op de startbijeenkomst bleek dat 
daar behoefte aan is.

Op de bijeenkomst daarna, in september, 
gaan we verder in gesprek over de 
kernwaarden van Driehuis en uw zorgen. 
Tijdens de vierde bijeenkomst verkennen 
we de opgaven en kansen voor Driehuis. In 
oktober volgt een afsluitende bijeenkomst 
waarin de resultaten en kaders worden 
gepresenteerd. Mocht de situatie het 
toelaten, dan zullen de bijeenkomsten na 
de zomer weer fysiek te bezoeken zijn. De 
planning voor deze bijeenkomsten staat 
op de volgende pagina.

Hebt u vragen over of reacties  
op de informatiekrant? 
Meldt u zich dan aan voor de bijeenkomst 
op 1 en 2 juli. Op deze bijeenkomst kunt 
u alle vragen stellen over de inhoud van 
de informatiekrant en de opzet van de 
Dorpsdialoog Driehuis.

Wat gaan we doen? 
U kunt via een videoconferentie al uw 
vragen stellen over en reacties geven op 
informatie uit deze krant. Aanmelden voor 
deze bijeenkomst kan op
www.samenspelvelsen.nl. 

http://www.samenspelvelsen.nl
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De gemeente Velsen kan zich goed 
voorstellen dat u na het doornemen van 
deze informatiekrant vragen en reacties 
hebt. Daarom organiseert de gemeente 
op 1 en 2 juli videoconferenties 
waarin u al uw vragen kunt stellen. 
Deze bijeenkomst wordt opgedeeld 
in blokken van een uur. Aan één 
blok kunnen maximaal 15 personen 
deelnemen. Het aantal blokken is 
afhankelijk van het aantal deelnemers.

Wilt u zich hiervoor aanmelden? Ga dan 
naar www.samenspelvelsen.nl . U kunt 
aangeven op welke dag en tijdstip u wilt 
deelnemen.

Op dinsdag 25 februari 2020 vond de 
startbijeenkomst van de Dorpsdialoog 
Driehuis plaats. Met ruim 350 
bewoners, ondernemers en andere 
belanghebbenden is gesproken over de 
aanleiding voor de Dorpsdialoog, het 
doel en het participatieproces. 
Ook zijn reacties gevraagd op specifieke 
onderwerpen. Aan het eind van de 
bijeenkomst is stilgestaan bij zorgen en 
twijfels die leven bij aanwezigen.

In het verslag worden de belangrijkste 
uitkomsten van deze startbijeenkomst 
samengevat. Het verslag kunt u vinden 
op: www.samenspelvelsen.nl.

Vragen over en reacties op 
de informatiekrant

Verslag startbijeenkomst 
staat online

Op de startbijeenkomst zijn er 
kernwaarden en zorgen opgehaald. 
Deze uitkomsten staan uitgebreid 
beschreven in het verslag. Herkent u 
deze uitkomsten? Wat is het verhaal 
hierachter? Wat maakt Driehuis zo 
bijzonder en aantrekkelijk?

In gesprek over 
kernwaarden en zorgen

PLANNING
DORPSDIALOOG
DRIEHUIS

tweede
bijeenkomst

eerste
bijeenkomst

derde
bijeenkomst21 3

1 en 2 juli 25 februari september

http://www.samenspelvelsen.nl
http://www.samenspelvelsen.nl
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Tijdens de laatste bijeenkomst worden 
de resultaten van de Dorpsdialoog 
gepresenteerd. Als het mogelijk is 
zal dit gebeuren tijdens een fysieke 
bijeenkomst. Wij denken eraan om een 
tentoonstelling te organiseren waar 
u de resultaten van de Dorpsdialoog 
kunt bekijken. De kaders worden 
gepresenteerd en Driehuizenaren 
kunnen op de resultaten en kaders 
reageren. Te zijner tijd ontvangt u 
meer informatie over de afsluitende 
bijeenkomst.

Afsluitende bijeenkomst

Op de startbijeenkomst is gesproken 
over de opgaven voor Driehuis. Hebben 
wij u goed begrepen en kloppen 
deze opgaven? Het tweede deel van 
de bijeenkomst staat in het teken 
van kansen. Als wij de kernwaarden, 
uw zorgen en de opgaven naast de 
mogelijke ontwikkellocaties gaan 
leggen. Waar biedt dit ruimte voor 
woningbouw en waar niet? Welke 
andere kansen liggen er in Driehuis?

In gesprek over de opgaven 
en kansen

vierde
bijeenkomst

vijfde   
bijeenkomst4 5

september oktober
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1. Sportpark Waterloo

- Aantal woningen: nader te bepalen
- Eigendom: gemeente Velsen

- Planning: nader te bepalen

3. Het Witte Huis

- Aantal woningen: 14

- Planning: 2020-2024

4. Missiehuis

- Aantal woningen: circa 80-90

- Planning: 2020-2024

5. Nieuw-Velserduin

- Aantal woningen: 96

- Afronding: 2020

6. Zuidoostrand Driehuis

- Aantal woningen: nader te bepalen

- Planning: nader te bepalen

7. Sportpark RKVV 
Velsen*

- Aantal woningen: 200-300
- Eigendom: gemeente Velsen

- Planning: nader te bepalen

2. Parochietuin   
    Engelmundus*
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Er is veel verkeer 
in het dorp.

Wat is het effect van de 
energietransi�e op Driehuis?

Kan ik thuis blijven 
wonen als ik zorg 

nodig heb?

Ik kan moeilijk een 
parkeerplaats 

vinden.

Kunnen we het 
treinsta�on beter 

benu�en?

Hoe zorgen we ervoor 
dat er zo min mogelijk 

bomen worden gekapt?

Hoe zorgen we ervoor dat 
Driehuis een aantrekkelijk 

groen dorp blij�?

Drukte rondom 
sportvelden zorgt 

soms voor overlast.

KAART
LOCATIEOVERZICHT
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*Locaties niet opgenomen in de 
  structuurvisie van de gemeente Velsen
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LOCATIEOVERZICHT

1. Sportpark Waterloo

Sportpark Waterloo bevindt zich aan 
de noordzijde van Driehuis. De huidige 
functie is nog steeds maatschappelijk 
(sportvelden). De twee voetbalvelden 
zijn aangemerkt als toekomstige 
woningbouwlocatie. 

Wat de precieze invulling van Waterloo 
zal zijn, is onder andere afhankelijk van de 
uitkomsten van de Dorpsdialoog. 

Daarnaast hangt de ontwikkeling van 
Waterloo nauw samen met die van 
Schoonenberg. De gemeente is al langere 
tijd in gesprek met onder andere Telstar 
om het terrein rondom het Rabobank 
Stadion en park Schoonenberg een 
nieuwe impuls te geven. 

De huidige indeling is niet optimaal en 
voor sommige sportclubs geldt dat de 
voorzieningen niet meer van deze tijd zijn. 
Met de herontwikkeling en herindeling 
wordt het terrein beter bruikbaarder en 
toegankelijker.

KENMERKEN
• Sportvelden
• Gemeentelijk eigendom
• Aantal woningen onbekend
• Precieze invulling nader te bepalen

2. Parochietuin Engelmundus

De Franciscusparochie is voornemens de 
parochietuin van de Engelmunduskerk 
in Driehuis te verkopen. Wat de 
mogelijkheden vanuit de gemeente zijn, is 
nog niet bekend.

KENMERKEN
• Eigendom van de Engelmunduskerk
• Voornemens te verkopen ten 

behoeve van woningbouw
• Aantal woningen onbekend

3. Het Witte Huis

In 2017 heeft Scholz Ontwikkeling Het 
Witte Huis aangekocht aan de Nicolaas 
Beetslaan in Driehuis. De gemeente Velsen 
heeft ingestemd met de ontwikkeling van 
deze gronden gelegen in het centrum 
van Driehuis. In samenspraak met de 

gemeente Velsen zijn de mogelijkheden 
voor ontwikkeling van het gebied verkend, 
waarbij ook het karakter van het nieuwe 
woongebied is bepaald. 

Hiertoe zijn als vertrekpunt door 
Scholz Ontwikkeling in samenwerking 
met architect Peter van Duyn vier 
stedenbouwkundige modellen opgesteld, 
met elk een eigen invalshoek. De sterke 
punten van deze vier stedenbouwkundige 
modellen zijn samen met de gemeente 
vertaald naar het huidige plan.

KENMERKEN
• 16 woningen
• Appartementen en 

eengezinswoningen
• Appartementen voor verschillende 

doelgroepen
• Herontwikkeling en nieuwbouw

4. Missiehuis

Acteeum Groep en Equilis gaan 
samen het voormalige Missiehuis 
aan de Driehuizerkerkweg in Driehuis 
herontwikkelen. Het monumentale 
pand is oorspronkelijk gebouwd in 1924 
als verblijf en opleidingsinstituut voor 
priesters. Vanaf 1974 werd het in gebruik 
genomen door de Koninklijke Marine als 
kazerne. Het complex zal een nieuwe 
(woon)bestemming krijgen. Het is de 
ambitie om een bijzonder ensemble te 
realiseren waarbij de combinatie van de 
monumentale architectuur en kwalitatief 
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hoogwaardige nieuwbouw het gebied 
een krachtige nieuwe identiteit geeft 
met het Missiehuis als sprankelend 
middelpunt. Architectenbureau 
Rijnboutt is verantwoordelijk voor het 
ontwerp van zowel de gebouwen als de 
stedenbouwkundige inpassing.
 
KENMERKEN
• Herontwikkeling met behoud 

monumentaal pand
• Woningbouw
• Deels nieuwbouw, sociale sector
• Circa 80-90 woningen
• Appartementen en 

eengezinswoningen
• Monument

5. Nieuw-Velserduin

Op de locatie van voormalig verpleeghuis 
Velserduin is een nieuwe woonwijk 
gerealiseerd. Nieuw Velserduin bestaat 
uit de nieuwbouw van 96 woningen, 
waaronder 69 parkappartementen, 
3 penthouses, 10 herenhuizen en 14 
waterwoningen. Het plan kent een 
duidelijke baksteenarchitectuur passend 
binnen Driehuis en geïnspireerd op het 
naastgelegen monumentale Missiehuis. 
In 2020 wordt het project afgerond. 

KENMERKEN
• Herontwikkeling van voormalig 

verpleeghuis
• Appartementen en 

eengezinswoningen
• Mix van huur en koop

6. Zuidoostrand Driehuis

De Zuidoostrand van Driehuis is een 
beoogde woningbouwlocatie van 
2,3 hectare groot, waarbij in 2008 
werd gedacht aan zo’n 150 koop- en 
huurappartementen. Door de ecomische 
crisis heeft planvorming lange tijd 
stilgelegen. Bij nieuwe planvorming 
staat het aantal woningen ter discussie.  
De locatie sluit aan op de bestaande 
dorpsrand van Driehuis met twee grotere 
woonzorgcomplexen. 

De locatie is onderdeel van een groene 
verbindingszone van de provinciale 
ecologische hoofdstructuur en ligt buiten 
het bestaand stedelijk gebied. 

De samenwerking tussen partijen 
is in 2008 al gestart met aankoop 
van deze locatie door twee private 
ontwikkelaars, Amvest en Heijmans, die 
optreden als initiatiefnemers voor de 
gebiedsontwikkeling. 

In april 2018 is de koersnotitie door 
de gemeenteraad vastgesteld. In deze 
koersnotitie wordt een globaal beeld 
gegeven voor de invulling van het gebied, 
op basis waarvan het participatietraject 
door Amvest en Heijmans zal worden 
opgestart.

KENMERKEN
• Woningbouwlocatie
• Uitbreiding van het dorp
• Aantal woningen onbekend
• Mix van woningentypen
• Eigendom van Amvest/Heijmans
• Gestart in 2008 

7. Sportpark RKVV Velsen

De locatie is aangemerkt als toekomstige 
woningbouwlocatie. Volgens 
Ontwikkeladviseur BV biedt deze locatie 
de kans om een aanzienlijke bijdrage 
te leveren aan de woningbouwopgave 
van de gemeente Velsen. Daarnaast 
zou verplaatsing van RKVV Velsen naar 
sportpark Groeneveen een oplossing 
kunnen bieden voor de verkeersdrukte op 
piekmomenten in het dorp. 

Plannen van Ontwikkeladviseur BV laten 
zien dat de locatie ruimte biedt voor 200 
tot 300 woningen. Wat de mogelijkheden 
zijn is mede-afhankelijk van de uitkomsten 
van de Dorpsdialoog, maar bijvoorbeeld 
ook van provinciaal beleid.

KENMERKEN
• Beter benutten stationsomgeving
• Woningbouw op sportvelden
• 200-300 woningen 
• 30 procent sociale woningbouw
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IN GESPREK MET
LEDEN VAN DE
KLANKBORDGROEP

Roy Van Lieshout
Roy van Lieshout is 42 jaar en woont sinds 
2016 in Driehuis. Daarvoor heeft hij altijd 
in de regio gewoond. Hij woont in het 
zuidwesten van Driehuis. 

Els Daems
Els Daems is 60 jaar en woont al 7 jaar 
met haar vriendin in Driehuis. Hiervoor 
heeft ze in Amsterdam gewoond, waar ze 
ook geboren is. De gemeente Amsterdam 
is nog wel haar werkgever. Ze woont 
vlakbij de Engelmunduskerk aan de 
Driehuizerkerkweg in een twee-onder-
één-kapwoning. 

Sjaak Schoen
Sjaak Schoen is 66 jaar en woont al 14 jaar 
met veel plezier aan de Nicolaas Beetslaan 
in Driehuis. Hij is opgegroeid in Santpoort-
Noord. Daarna heeft hij gestudeerd en 
gewoond in Amsterdam. Toen bleek dat hij 
geen woning kon vinden in Amsterdam die 
aan zijn eisen voldeed, is hij daarbuiten 
gaan zoeken. In Driehuis vond hij een 
ruime hoekwoning. Sjaak is lid van het 
wijkcomité Driehuis.

Wat is u het meest bijgebleven van de 
startbijeenkomst in februari?

Roy
“De startbijeenkomst was goed voorbereid 
en de opkomst was hoog. Aanwezigen 
rekenden op een plenaire discussie, maar 
die kwam er niet gelijk. Het was goed 
dat aan het eind van de bijeenkomst 
nog ruimte voor vragen werd geboden. 
Plenaire discussies hebben altijd het 
risico dat een paar personen veel het 
woord hebben. Bij de borden was er 
voornamelijk discussie tussen bewoners 
en de gemeente. Het zou mooi zijn als het 
gesprek tussen de bewoners ook meer op 
gang komt. Het kan tot een beter inzicht 
leiden. Ik miste wel wat informatie vanuit 

de gemeente Velsen. Bijvoorbeeld over de 
ontwikkelingen rondom sportpark RKVV 
Velsen. De gemeente is aan het verkennen 
of de sportvelden verplaatst kunnen 
worden. Informatie over een mogelijke 
verplaatsing naar de groene bufferzone 
lezen we, via stichting Santpoort, wel op 
Facebook maar niet vanuit de gemeente 
Velsen.”

Els
“De gemiddelde leeftijd lag hoog. Ik heb 
weinig jongeren uit Driehuis gezien. 
Het ons kent ons gehalte lag ook hoog. 
Hierdoor voelde ik mij, als relatief korte 
inwoner van Driehuis, een beetje een 
buitenstaander. Bekenden gingen vooral 
met elkaar in gesprek en bevestigden de 
mening die ze al hadden. De bijeenkomst 
zelf was goed georganiseerd. De opzet 
met onderwerpen op panelen ook. Het 
gesprek tussen bewoners bij de panelen 
kwam nog niet helemaal op gang.“

Sjaak
“Gezien het aantal deelnemers was het 
een goede bijeenkomst waarin iedereen 
de ruimte kreeg om zijn mening te geven 
op de uitgestalde panelen. Ook was 
het goed dat er niet gelijk een plenaire 
discussie plaatsvond, dat is met 350 
mensen niet mogelijk. Het vraaggesprek 
met de wethouder over onder andere het 
Missiehuis was belangrijk. Aanwezigen 
konden hierin hun zorgen kwijt.”

Tijdens de startbijeenkomst 
hebben 25 bewoners uit 
Driehuis zich aangemeld 
voor de klankbordgroep. 
Deze klankbordgroep is op 
22 april voor het eerst – 
online – bij elkaar geweest. 
De klankbordgroep volgt het 
proces, denkt mee over de 
opzet van bijeenkomsten en 
ziet erop toe dat de juiste 
conclusies uit bijeenkomsten 
getrokken worden. Ook geeft 
de klankbordgroep aan wat 
er leeft en speelt in Driehuis 
en wat dit voor de procesgang 
van de Dorpsdialoog 
betekent. Afgesproken is 
dat de klankbordgroep na 
elke bijeenkomst terug- en 
vooruitkijkt. 

Op deze pagina is een aantal 
leden van de klankbordgroep 
gevraagd wat zij van de 
startbijeenkomst en het 
online voortzetten van de 
Dorpsdialoog vinden. 
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Els
“Het is belangrijk dat inzichtelijk wordt 
gemaakt wat de gevolgen zijn van 
de uitspraken die bewoners doen. 
Neem bijvoorbeeld de uitspraak: ‘geen 
hoogbouw in Driehuis’. Dit betekent dat 
het heel moeilijk wordt om woningen voor 
jongeren of ouderen te realiseren. Door 
dit soort gevolgen inzichtelijk te maken, 
kunnen bewoners kijken of de gevolgen 
van hun meningen ook passen bij het doel 
wat ze voor ogen hebben”. 

Sjaak
“Ik verwacht bij vervolgbijeenkomsten 
weer een grote opkomst. Er zijn veel 
zorgen over alle woningbouwprojecten 
die mogelijk in Driehuis uitgevoerd gaan 
worden. Daar moet over gepraat worden. 
Het is belangrijk dat Driehuizenaren hun 
zorgen kunnen uiten en echt mee kunnen 
denken over de toekomst van hun dorp. 
De gemeente moet ook een goed beeld 
geven van de status van die projecten: wat 
is al beslist, wat staat nog ter discussie, 
waar is nog inspraak mogelijk?”Sjaak

“Het is nodig dat de Dorpsdialoog online 
wordt voortgezet. Maar zorg ervoor dat 
bewoners die moeilijk of niet online 
mee kunnen doen ook de kans krijgen 
om hun mening te geven. Bijvoorbeeld 
door huis-aan-huis een enquête te 
verspreiden die ingeleverd kan worden 
in een postbus midden in het dorp. Ik 
merkte tijdens het videovergaderen met 
de klankbordgroep dat het moeilijk is om 
op die manier met een grote groep tot 
een goed gesprek te komen. Het is tijdens 
een fysieke vergadering of bijeenkomst 
toch gemakkelijker om een discussie te 
voeren en in gesprek te gaan, maar dat is 
voorlopig helaas niet mogelijk.”

Waar moet volgens u de nadruk op 
komen te liggen tijdens de online 
Dorpsdialoog?

Roy
“Creëer een platform waar online 
discussie gevoerd kan worden. Modereer 
dit ook. Hier krijgen minder assertieve 
bewoners de ruimte om te reageren. Op 
het platform ontstaat een onschatbare 
waarde aan informatie en inwoners 
discussiëren met elkaar in plaats van 
met de gemeente. Er moet ook een 
plek zijn waar Driehuizenaren die geen 
internet hebben of moeilijk online kunnen 
reageren. Biedt deze groep ook de ruimte 
om analoog een reactie te kunnen geven.”

Welke reacties hebt u van andere 
bewoners gehoord over de 
startbijeenkomst?

Roy
“Veel wisselende reacties gehoord. De één 
was positief en vindt dat er op plekken 
best gebouwd mag worden, maar liever 
niet in het zicht van hun woning. Anderen 
maken zich veel meer zorgen. Sommigen 
vragen zich af of de gemeente voldoende 
de regierol pakt. Zit de gemeente er 
voldoende bovenop? Op dit punt kan 
de gemeente het vertrouwen van de 
inwoners winnen. Ook zijn veel bewoners 
benieuwd wat nou precies de invloed van 
de Dorpsdialoog is.”

Els
“Bewoners die ik heb gesproken waren 
tevreden over de avond. Er staan grote 
ontwikkelingen op stapel. Mensen willen 
geïnformeerd en meegenomen worden 
over de toekomst van hun dorp. Het echte 
gesprek tussen de bewoners moet nog 
wel op gang komen.“

Sjaak
“Veel bewoners vonden de opzet goed 
passen bij de hoge opkomst. Van de 
mensen die ik gesproken heb, waren de 
meesten positief gestemd na de eerste 
bijeenkomst. Bij sommigen bleef het 
wantrouwen jegens de gemeente Velsen 
de boventoon voeren.”

Helaas is het voorlopig niet mogelijk om 
fysiek bij elkaar te komen. Hoe kijkt u 
aan tegen het voortzetten van de online 
Dorpsdialoog Driehuis?

Roy
“Dit is nu de enige manier om de 
Dorpsdialoog voort te kunnen zetten. Het 
is ook broodnodig, want ontwikkelaars 
staan niet stil. De Dorpsdialoog suddert nu 
wat rond in het dorp, bewoners zijn erg 
benieuwd wat er nu gaat gebeuren.”

Els
“In deze fase kan de Dorpsdialoog wat 
mij betreft online voortgezet worden. 
Zeker met het verslag dat er ligt van de 
startbijeenkomst zou dit goed moeten 
kunnen. Informatie geven in een 
informatiekrant vind ik belangrijk. Het is 
de eerste keer dat we concrete informatie 
direct van de gemeente Velsen krijgen. De 
informatiekrant dient ook als basis voor 
het verdere gesprek.”
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Stel: we mogen na de zomer weer 
fysieke bijeenkomsten organiseren. 
Wat is volgens u dan een mooie 
manier om de Dorpsdialoog af te 
sluiten?

Roy
“Ik vraag me af of we nu al kunnen 
spreken van het afsluiten van de 
dialoog, het gesprek is nog te weinig 
op gang gekomen. Verder denk 
ik dat mensen nog niet bij elkaar 
durven te komen. Waarschijnlijk 
zal de bijeenkomst nog online 
zijn. Hoop dat de gemeente met 
duidelijke antwoorden komt waarin 
niet alleen toekomstige belangen, 
maar ook de bestaande belangen 
goed vertegenwoordigd zijn. Laat 
bijvoorbeeld zien wat de resultaten van 
onderzoeken zijn en wat de gemeente 
Velsen al gedaan heeft op basis van 
de eerste reacties. Daarmee laat de 
gemeente zien dat ze de Dorpsdialoog 
serieus neemt.”

Els
“Ik hoop dat op de laatste bijeenkomst 
de kernwaarden van Driehuis scherp 
zijn. Dat uitgesproken is wat de 
verschillende posities van bewoners, 
gemeente en andere partijen zijn. Laat 
de gemeente duidelijk formuleren wat 
ze gaat doen met de uitkomsten. Welke 
conclusies trekt de gemeente, hoe 
onderbouwt ze die? Uit de resultaten 
moet duidelijk worden wat de 
gemeente de komende tijd gaat doen 
met Driehuis. Ik vind de planning van de 
Dorpsdialoog wel ambitieus. Hoop dat 
die gehaald wordt.“

Sjaak
“Ik weet niet of de dialoog dan al aan 
een afsluiting toe is. Maar bespreek op 
de laatste bijeenkomst in ieder geval de 
conclusies die de gemeente trekt uit alle 
informatie die is opgehaald. Wat gaat 
de gemeente ermee doen? Laat dat als 
gemeente zien en wees concreet.  Geef 
bewoners de ruimte om daar op te 
reageren.”

IN GESPREK MET
LEDEN VAN DE
KLANKBORDGROEP


