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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 dat tot aan de 
zomer van 2020 is voorgesteld. 

Tevens zijn reacties gevraagd op 
specifieke onderwerpen. Aan het eind 
van de bijeenkomst is stilgestaan bij 
enkele zorgen en twijfels die leven bij 
aanwezigen.

In dit verslag worden de belangrijkste 
uitkomsten van deze startbijeenkomst 
samengevat. 
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De gemeente Velsen start een Dorpsdialoog in Driehuis. 
Doel van deze dorpsdialoog is om met bewoners, 
ondernemers, organisaties in Driehuis en anderen in 
gesprek te gaan over wat de kwaliteiten en kenmerken 
van Driehuis zijn. Welke zorgen en verwachtingen 
leven er en hoe wordt Driehuis voorbereid op de 
toekomst. In deze Dorpsdialoog gaat het om concrete 
onderwerpen, zoals extra woningen, de verkeerssituatie 
in en rondom Driehuis, het groen, de leefbaarheid 
en verduurzaming, maar nadrukkelijk ook om deze 
en mogelijk andere onderwerpen in samenhang met 
elkaar te brengen. De resultaten van de Dorpsdialoog 
dragen bij aan de actualisatie van de Visie op Velsen: het 
toekomstperspectief voor de gehele gemeente en de 
specifieke kernen.

Voorzien zijn vier bijeenkomsten, met een 
startbijeenkomst op 25 februari 2020. Door maatregelen 
vanwege het coronavirus, is het niet mogelijk om tot 
1 september bijeenkomsten te organiseren. Daarom 
wordt er gewerkt aan een Dorpsdialoog die digitaal kan 
plaatsvinden. Exacte datums, specifieke werkvormen en 
het gebruik van apps of tools worden nader bepaald. 
Randvoorwaardelijk is dat bewoners, ondernemers en 
andere belanghebbenden in Driehuis laagdrempelig hun 
mening kunnen geven en goed gehoord worden. De 
gemeente Velsen informeert de inwoners van Driehuis 
over de opzet van de digitale Dorpsdialoog.

Opzet bijeenkomsten
De startbijeenkomst – met een opkomst van ruim 
350 belangstellenden – is vooral bedoeld om te 
horen wat voor zorgen er leven, welke vragen en 
verwachtingen er leven en welke ideeën er zijn. Tevens 
staat de startbijeenkomst in het teken van het te volgen 
proces, wordt er geïnventariseerd of er belangstelling 
is voor deelname aan de klankbordgroep en wordt 
informatie gedeeld over specifieke onderwerpen 
zoals de besluitvorming over het Missiehuis en de 
woningbehoefte. 

De uitkomsten van de starbijeenkomst worden en 
hierover gaan we vervolgens verder in gesprek gegaan. 
Deelt men de kernwaarden van Driehuis? Herkent men 
de plekken die als mooi gezien worden, maar ook die om 
verbetering en bijzondere aandacht vragen? Ziet men 

voor Driehuis, op basis van een inventarisatie van zorgen, 
ideeën en ontwikkelingen, voor specifieke opgaven 
gesteld? En lenen locaties die in ontwikkeling genomen 
kunnen worden zich voor deze opgaven? 

Om te zorgen dat de dorpsdialoog goed te volgen is en 
er zorgvuldig wordt omgegaan met de uitkomsten, zal 
actief gecommuniceerd worden. Een digitaal platform 
is gelanceerd, waarop de uitnodigingen en verslagen 
komen. Via dit platform kan men ook reageren. Daarnaast 
wordt men via andere kanalen – zoals sociale media – 
geïnformeerd over het verloop. 

Klankbordgroep
Tijdens de startbijeenkomst is een oproep gedaan om 
deel te nemen aan een klankbordgroep. Hiervoor hebben 
zich tijdens deze bijeenkomst 25 belangstellenden 
aangemeld. Doel van deze klankbordgroep is om na elke 
bijeenkomst het verloop te evalueren en met elkaar in 
gesprek te gaan over de opzet van de vervolgbijeenkomst. 
De klankbordgroep houdt zo een vinger aan de pols voor 
een navolgbaar en zorgvuldig proces. 

Samenvatting
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Wethouder Sebastian Dinjens heet alle aanwezigen van 
harte welkom. Hij geeft aan dat de hoge opkomst duidt op 
een grote betrokkenheid in Driehuis, maar ook op zorgen 
die er leven. Eén van de zorgen is dat ontwikkelingen in 
en rondom Driehuis niet in samenhang worden gebracht 
door de gemeente. Een andere zorg is dat er veel 
woningen bij komen, wat ten koste gaat van het groen en 
waardoor de verkeerssituatie verder verslechtert. 

De Dorpsdialoog beoogt juist om verschillende 
onderwerpen in samenhang te bespreken. Hierbij zullen 
de potentiële ontwikkellocaties waarover gesproken 
wordt en extra woningbouw onderwerp van gesprek zijn. 
Maar de Dorpsdialoog zal zich niet beperken tot deze 
locaties en de woningbouwopgave. In het belang van de 
woon- en leefkwaliteit zullen ook andere onderwerpen 
aan de orde komen, zoals de verkeerssituatie, groen, 
verduurzaming, zorg en de voorzieningen. Over sommige 
onderwerpen zal een grote mate van overeenstemming 
ontstaan, zo verwacht Sebastian Dinjens. Over andere 
onderwerpen zullen de meningen meer uit elkaar lopen, 
maar ook dat hoort bij een dialoog.
 

Dat bij sommige bewoners twijfel is over de Dorpsdialoog, 
is bij de wethouder bekend. De plan- en besluitvorming 
over het Missiehuis heeft hieraan bijgedragen en zo 
zijn er ook andere ontwikkelingen in Driehuis die voor 
sommigen niet naar wens verlopen zijn. Deze ervaringen 
kunnen niet worden teruggedraaid. Wel kunnen we met 
elkaar, gedurende de komende bijeenkomsten meer en 
beter met elkaar in gesprek gaan. Dat is wat Sebastian 
Dinjens hoopt en hiervoor zal hij zich, mede namens het 
gehele college van B en W, inzetten. 

Opening door wethouder Sebastian Dinjens





Guido Wallagh, extern begeleider van de dorpsdialoog, 
geeft een toelichting op het proces. Het proces ziet er als 
volgt uit:

• Bijeenkomsten: er zouden vier bijeenkomsten 
georganiseerd worden. Vanwege het coronavirus 
is dit op korte termijn niet mogelijk. Daarom zal de 
Dorpsdialoog digitaal verdergaan. De gemeente 
Velsen zal de bewoners van Driehuis hierover 
informeren.

• Online platform: vanaf de startbijeenkomst is er een 
digitaal platform online (www.samenspelvelsen.nl). 

• Actieve communicatie: tussendoor wordt er actief 
gecommuniceerd. 

• Klankbordgroep: tijdens de startbijeenkomst is 
gevraagd of aanwezigen belangstelling hebben 
deel te nemen aan een klankbordgroep. Doel van 
deze klankbordgroep is om de bijeenkomsten te 
evalueren en voor te bereiden. De belangrijkste 
opgave is deze bijeenkomsten zo te organiseren dat 
zij inspirerend zijn, dat duidelijk is wat er met eerdere 
uitkomsten gedaan is en de juiste tussentijdse 
conclusies getrokken worden. Tevens is het doel van 
de klankbordgroep de ‘ogen en oren’ van Driehuis te 
zijn: wat leeft en speelt er en wat betekent dit voor de 
dorpsdialoog?

Toelichting op het proces

http://www.samenspelvelsen.nl




Het is de bedoeling om aan de hand van de 
Dorpsdialoog naar voren te halen wat belangrijk is 
voor de leefbaarheid en de toekomst van Driehuis. 
De uitkomsten hiervan dragen bij aan de actualisatie 
van de Visie op Velsen. Om zo’n dialoog goed 
te voeren wordt gestart bij het inventariseren 
van kwaliteiten, kwesties en kansen. Wat zijn 
mooie plekken in Driehuis, waar moeten plekken 
verbeterd worden en welke plekken worden als 
onaangenaam ervaren? Hoe zien aanwezigen de 
woningbehoefte, de belangrijkste doelgroepen die 
een woning zoeken en het bijbouwen van woningen 
in Driehuis? Welke kernwaarden passen bij Driehuis? 
Maar ook: wat zijn uw zorgen, voor welke opgaven 
vindt u dat Driehuis staat en wat zijn uw dromen? 
In vervolgbijeenkomsten wordt besproken hoe 
omgegaan moet worden met de kwaliteiten, kansen 
en kwesties. Hierbij gaan we in samenhang een 
beeld vormen over de toekomst van Driehuis, maar 
ook wat dit betekent voor specifieke locaties en 
opgaven. 

In de toelichting op het proces wordt geschetst aan 
welke voorwaarden een dorpsdialoog moet voldoen, 
wil het voor iedereen duidelijk, navolgbaar en van 
toegevoegde waarde zijn. Dan moet het doel van 
de dialoog duidelijk zijn. Duidelijk moet zijn wat er 
met de inbreng vanuit Driehuis gedaan wordt bij 
het afwegen en prioriteren van onderwerpen door 
college en raad. Over de tussentijdse resultaten 
moet goed gecommuniceerd worden, zodat 
iedereen weet wat er eerder gezegd is en wat ermee 
gedaan is. Dan moet duidelijk zijn wat de status 
van de diverse ontwikkelingen is, zoals sportpark 
Waterloo, Zuidoostrand Driehuis, Nieuw-Velserduin, 
sportpark RKVV Velsen, Missiehuis, Witte Kinderhuis 
en Parochietuin Engelmundus. En er moet ruimte 
zijn om de dorpsdialoog aan te passen als het 
participatieproces daar aanleiding toe geeft. 

Tot slot wordt stilgestaan bij een aantal belangrijke 
momenten in de ontwikkeling van Driehuis. 
Aanwezigen wordt gevraagd om de geschiedenis 
van Driehuis verder aan te vullen. Onderdeel van de 
ontwikkeling van Driehuis is de bouw van woningen. 
Aan de hand van een overzicht wordt geschetst 

wanneer er gebouwd is en dat in de afgelopen jaren 
de woningbouwproductie beperkt is gebleven. Dit 
verklaart, in combinatie met een grote algemene 
behoefte aan extra woningen, het gegeven dat de 
vraag naar extra woningen groot is. Aan de hand 
van een analyse van Funda geeft Guido Wallagh een 
indicatie van de behoefte aan koopwoningen. Tevens 
wordt aangegeven dat het gemeentebestuur recent 
(januari 2020) de Woonvisie heeft vastgesteld, 
waarin gesteld wordt dat de gemeente Velsen zich 
inzet om tussen nu en 2030 in de gehele gemeente 
zo’n 1.900 woningen bij te bouwen. In het bijzonder 
voor de groepen waar de woningbehoefte het 
grootst is (starters, jonge gezinnen en ouderen). Een 
verdeling hiervan naar de verschillende kernen is nog 
niet gemaakt, maar in IJmuiden zal een substantieel 
aandeel nieuwbouw komen. De verwachting is dat 
ook een aandeel van de extra woningen in Driehuis 
komt. Waar, hoeveel en in welke vorm is onderwerp 
van de Dorpsdialoog. 

Na de opening van Sebastian Dinjens en een 
toelichting op de Dorpsdialoog start het gedeelte 
waarin aanwezigen hun meningen kunnen geven 
op de vragen, zoals hiervoor kort geïntroduceerd. 
Hierna worden, in tekst en beeld, de belangrijkste 
reacties op deze vragen weergegeven. 

Programma startbijeenkomst 
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Op een informatiepaneel wordt de aanleiding en 
het doel van de Dorpsdialoog weergegeven.Tevens 
worden de vier bijeenkomsten, geschetst. 

• 25 aanwezigen hebben zich opgegeven voor 
de klankbordgroep. Deze klankbordgroep zal 
vooruitblikken op het vervolgproces.

• Sommige bewoners geven aan dat de opening 
te optimistisch was en wilden graag plenair 
hun zorgen delen met de wethouder. Zij 
vonden het niet goed dat hiervoor geen ruimte 
geboden werd. Andere bewoners geven 
juist aan dat de opzet – met een algemene 
toelichting en vervolgens gesprekken met zo’n 
20 vertegenwoordigers van de gemeente aan 
de hand van vragen/informatiepanelen – beter 
werkt dan een plenair gesprek in een zaal met 
ruim 350 aanwezigen.

• Veel bewoners geven aan dat er een stap 
overgeslagen wordt in de dorpsdialoog. Eerst 
zou de vraag aan de orde moeten komen of 
er sowieso wel bijgebouwd moet worden in 
Driehuis.  

• Een bewoner geeft als advies om een ‘Vraag 
& Antwoord’ op te stellen, waar op een 
overzichtelijke manier antwoord wordt gegeven 
op de meest gestelde vragen. 

• Sommige bewoners vragen zich af of de 
gemeente wel voldoende tegengas heeft 
gegeven bij de provincie, toen de provincie 
vaststelde hoeveel extra woningen er in Velsen 
bij mogen komen. 

Reacties op voorgesteld proces
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Reacties op geschiedenis van Driehuis

Om een goed begrip te krijgen van de ontwikkeling van 
Driehuis zijn belangrijke momenten in de geschiedenis 
van het dorp op een informatiepaneel voorbereid. Vraag 
is of aanwezigen zich herkennen in deze belangrijke 
momenten of dat ze aanvullingen hebben. De reacties 
hierop zijn: 

• Was Westerveld het eerste crematorium in 
Nederland?

• Ook werd de trein vanuit Amsterdam gebruikt voor 
een begrafenisstoet naar Westerveld. 

• De sluiting van de spoorlijn is het slechtste besluit dat 
ooit is genomen. De trein had naar het strand moeten 
worden doorgetrokken.

• In Driehuis bevinden zich 32 rijksmonumenten, 
waarvan 20 op Westerveld. 

• De identiteit van Driehuis wordt ontleend aan de 
vroegere landgoederen. Hier horen brede profielen 

met bomenrijen bij. Hoogbouw en inbreiding zullen 
deze identiteit aantasten. 

• Aan de Driehuizerkerweg worden 40 en niet, zoals op 
het paneel staat, 35 woningen gebouwd. 

Overige reacties die bij dit informatiepaneel gegeven 
zijn en meer betrekking hebben op zorgen dan op de 
ontwikkelingsgeschiedenis, zijn: 

• Problemen met de riolering: veel overstromingen. 

• ’s Avonds rijden er illegaal auto’s over de busbaan. 

• Het verkeer loopt snel vast als er iets in de Velser- of 
Wijkertunnel gebeurt.  

• Is het paadje langs de Lindenlaan openbaar? 

• Het Missiehuis kan worden afgebroken. Het is een 
lelijk gebouw. 



Wat zijn de mooie plekken, 
verbeterplekken en lelijke plekken?

Bij een grote luchtfoto van Driehuis en de omgeving ervan 
is aan aanwezigen gevraagd ‘vlaggen te planten’. Met één 
vlag kon men aangeven welke plekken aantrekkelijk zijn 
en waarom. Aan de hand van een andere vlag kon men 
aangeven welke plekken verbetering behoeven of lelijk 
zijn. De reacties hierop zijn: 

• Als mooiste plekken zijn genoemd: kerk en 
parochietuin Engelmundus (67 vlaggen), 
Beeckesteijnpark (41 vlaggen), omgeving sportpark 
Waterloo (27 vlaggen), duingebied (23 vlaggen), 
Zuidsoostrand Driehuis (16 vlaggen) Westerveld (12 
vlaggen), RKVV Velsen (12 vlaggen) en Missiehuis (8 
vlaggen)

• Als verbeterplekken of lelijkste plekken zijn genoemd: 
Station Driehuis en tunnel Van den Vondellaan (33 
vlaggen), Van den Vondellaan (25 vlaggen) de rotonde 
bij het IJspaleis (23 vlaggen) en Nieuw-Velserduin (5 
vlaggen).

• Bij het benoemen van mooie plekken zijn de nodige 
toelichtingen gegeven, zoals:
• Er is veel waardering voor de Engelmunduskerk en 

de tuin er omheen.
• Er is waardering voor het vrijliggende fietspad 

langs de busbaan, maar de oversteek bij 
de Nicolaas Beetslaan (Bushalte Driehuis, 
Westerveld) wordt door sommigen als gevaarlijk 
gezien.

• Het park langs de Aagtevonklaan wordt 
gewaardeerd, mede omdat hier bijzondere 
momenten gevierd worden zoals Koningsdag. 

• Een bewoner vindt het gebied rondom 
de ‘Tankval’ in het Duinbos wat rommelig 
overkomen, maar volgens hem is dat juist 
aantrekkelijk voor de jeugd. 

• Er is waardering voor het Missiehuis en men vindt 
dat dit zo veel mogelijk behouden moet blijven.

• Bij het benoemen van verbeterplekken zijn eveneens 
de nodige toelichtingen gegeven, zoals:  
• Verschillende bewoners willen dat bomen worden 

behouden. Men is teleurgesteld over de kap 
rondom het Missiehuis. 

• Enkele bewoners geven aan dat zij een goede, 
grote speeltuin missen.

• Een kleine speeltuin met maar twee 

speelelementen wordt gewaardeerd maar mag 
uitgebreid worden. 

• Een bewoner zou graag meer ontmoetingsplekken 
zien, zoals een kroeg, buurthuis en/of terrassen. 

• Bewoners geven aan erg blij te zijn met het 
station, maar vinden dat het nodig moet worden 
opgeknapt, er absoluut liften nodig zijn en de 
veiligheid ook verbeterd moet worden. Als een 
goed voorbeeld wordt station Santpoort-Zuid 
genoemd. 

• Een bewoner geeft aan dat de Driehuizerkerkweg 
bij het IJspaleis autoluw gemaakt mag worden.

• Een bewoner geeft aan dat de Engelmunduskerk 
wel beter onderhouden moet worden. De 
containers ernaast (Schaepmanlaan) verpesten 
het beeld.

• De Boerderij van Schuyt wordt als mooi ervaren, 
maar verdient veel beter onderhoud.  

• Bij het benoemen van lelijkste plekken worden ook de 
nodige toelichtingen gegeven, zoals: 
• De verkeerssituatie bij het IJspaleis: te weinig 

parkeerplekken voor de auto en de fietser en een 
verkeersonveilige situatie voor auto, fietser en 
voetganger.  

• Veel aanwezigen wijzen op de enorme 
verkeersdruk en verkeersonveilige situaties op 
de Van den Vondellaan. Zij vrezen dat bij meer 
woningbouw deze situatie alleen maar verder 
verslechtert. 

• Veel aanwezigen vinden de rotonde bij de 
Nicolaas Beetslaan erg onoverzichtelijk. 

• De waterwoningen in Nieuw-Velserduin worden 
door sommige aanwezigen erg lelijk gevonden.
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Reacties op de woningbehoefte

In de plenaire opening is aangegeven dat er een grote 
behoefte aan extra woningen in Driehuis is. De redenen 
hiervoor zijn in de opening genoemd: de algehele 
behoefte aan extra woningen in de regio, het gegeven dat 
in de afgelopen jaren relatief weinig bijgebouwd is, de 
aantrekkelijkheid van Driehuis om er te willen wonen en 
een mismatch tussen de woningvoorraad en doelgroepen 
die een bepaalde woning zoeken (jongeren, ouderen). De 
reacties op de opening en het informatiepaneel zijn: 

• Veel bewoners trekken de woningbehoefte, 
opgemaakt uit de gegevens van Funda, in twijfel. 
Men geeft aan dat de behoefte aan woningen altijd 
aanwezig is geweest. Dit is momenteel niet veel 
anders dan voorheen. Bewoners kijken via Funda 
naar woningen, maar daaruit kan geen conclusie over 
een (grote, stijgende of stabiele) behoefte getrokken 
worden.

 
• Sommige bewoners zijn kwaad over de 

woningbehoefte, opgemaakt uit de gegevens 
van Funda. Men geeft in de gesprekken bij dit 
informatiepaneel aan dat deze informatie misleidend 
is en de dorpsdialoog negatief beïnvloedt. 

• Sommige bewoners geven aan dat, ongeacht welke 
woningbehoefte, dit nog niet betekent dat er extra 
woningen bij moeten komen in Driehuis. De huidige 
behoefte in Velsen, de regio en andere delen van 
het land is in belangrijke mate gecreëerd door de 
Rijksoverheid. Laat de Rijksoverheid dan maar met 
oplossingen komen, zoals het bouwen van nieuwe 
steden en het aanleggen van openbaar vervoer naar 
deze nieuwe steden. Dat bestaande kernen, zoals 
Driehuis, moeten opdraaien voor de woningbehoefte, 
is niet terecht, aldus sommige bewoners. 

• Sommige bewoners geven aan dat Driehuis fysiek 
op slot zit door het Noordzeekanaal, de omringende 
industrie en de natuurgebieden. Hierdoor kan er niet 
of nauwelijks uitgebreid worden. Maar dan moet 
ook niet de toevlucht gezocht worden in inbreiding. 
Immers, daarmee gaat het unieke van Driehuis – de 
ruimte, het groen, het ‘ademen’ – verloren. 

• Sommige bewoners geven aan dat er wel degelijk 
een woningbehoefte is, zonder dit te kunnen 
kwantificeren. Men geeft aan dat ouderen zoeken 
naar passende woningen en jongeren eveneens 
zoeken naar een woning in Driehuis. Door voor 

ouderen te bouwen, komen bestaande (eengezins)
woningen vrij en ontstaat er ruimte voor (jonge) 
gezinnen. Besteed meer aandacht aan deze vormen 
van doorstroming, aldus sommige bewoners. 

• Sommige bewoners geven aan dat er ook uit Driehuis 
zelf een woningbehoefte is, maar dat nieuwbouw 
vaak niet verhuurd of verkocht wordt aan de lokale 
bewoners. Men verwacht dat nieuwbouw alleen 
bewoners van elders – zoals uit Haarlem – aantrekt. 

• Enkele bewoners geven aan dat niet het aantal 
woningen, maar de stijgende woningprijzen het 
grootste probleem is. 

• Enkele bewoners relativeren de woningbehoefte. 
Die is er misschien wel, maar dat hoeft nog niet te 
betekenen dat deze behoefte ook gehonoreerd moet 
worden. Vroeger was het heel gebruikelijk dat je als 
starter een aantal jaren bij een hospita of op een 
kamer ging wonen. Waarom nu meteen zorgen voor 
een eigen, passende woning? 

• Enkele bewoners geven aan dat bepaalde plekken 
in Driehuis beter benut kunnen worden, zoals het 
ombouwen van bunkers tot woningen en meer 
ruimte bieden aan het delen van woningen. 

• Een bewoner vraagt zich af of de woningen in Velsen-
Zuid bij het totaal aantal woningen is opgeteld. 

• Verschillende bewoners wijzen op andere urgenties 
dan de woningvraag, namelijk: de verkeersdruk, de 
verkeersonveiligheid en de parkeerdruk (van auto’s, 
maar ook van fietsers bij het station). Verkeer door 
Driehuis heen, en het nodige sluipverkeer, zorgen 
voor veel overlast en aantasting van de leefbaarheid. 
Hier is niets aan gedaan en daar zou juist nu wel de 
prioriteit moeten liggen. 
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Reacties op potentiële woningbouwlocaties

Bewoners vragen zich bij dit bord af waarom er niet op 
andere plekken gebouwd kan worden, zoals in Santpoort. 
Ook vragen bewoners zich af waarom er zoveel woningen 
in Driehuis bij moeten komen. Daarnaast zijn er nog een 
aantal specifieke vragen over de woningbouwlocaties in 

IJmuiden. Bijvoorbeeld wanneer projecten opgeleverd 
worden, voor welke doelgroepen er gebouwd wordt 
en of het om sociale huur of koopwoningen gaat. Een 
bewoner wil graag een CPO-project starten in Driehuis, 
bijvoorbeeld op sportpark Waterloo.



Voor wie bouwen we woningen?

Aan de bewoners wordt gevraagd voor wie zij denken 
dat de woningen nodig zijn. Hiervoor kunnen ze een 
vlag planten op een cirkeldiagram met vier doelgroepen: 
starters, gezinnen, ouderen en bijzondere doelgroepen. 
Daarnaast kunnen ze aangeven of er voor de lokale, 
gemeentelijke of regionale behoefte moet worden 
gebouwd. De uitslag staat in tabel 1. Ook zijn er 
aanvullende opmerkingen gemaakt door de bewoners.

• Een aantal bewoners gaf aan dat er behoefte is aan 
woningen voor ouderen die kleiner willen gaan 
wonen. Op dit moment woont deze groep in een 
vrijstaande of twee-onder-één-kapwoning. Deze 
groep overweegt om hun grote woning in te ruilen 
voor een kleiner appartement of serviceflat, maar 
er zijn geen goede opties in dit segment. Bewoners 
willen een goede en karakteristieke woning. Geen 
identiteitsloze, homogene of troosteloze serviceflat of 
appartementencomplex.

• Als ouderen verhuizen ontstaat er vanzelf 
doorstroming, omdat de woning die ze achterlaten 
vrijkomt voor gezinnen. Verschillende jongere 
bewoners gaven dit ook aan.

• Een ander deel van de bewoners geeft aan geen 
meerwaarde in verhuizen te zien. Ze hebben een 
ruime woning met vaak afbetaalde hypotheek. De 
waarde van de woning is in de loop der jaren flink 
gestegen. Verhuizen naar een serviceflat zou hoge 
kosten met zich meebrengen. De groep vindt het 
dan ook niet nodig dat er extra woningen in Driehuis 
komen. Dan wordt er alleen nog maar gebouwd voor 
mensen die niet uit Driehuis komen.

• Een bewoner doet een suggestie om een enquête te 
houden onder de bewoners, om te onderzoeken wat 
de lokale woonbehoefte is.

• Een aantal bewoners vindt dat er voor starters 
te weinig keuze is. Voornamelijk ouders die 
kinderen hebben gaven dit aan. Er is behoefte aan 
starterswoningen, ook om Driehuis wat te verjongen 
en bruisender te maken.

• Een andere bewoner geeft aan dat het helemaal 
niet erg is dat er weinig starterswoningen zijn. Later 
gaat iedereen toch meer geld verdienen en dan 
kunnen ze alsnog een woning in Driehuis kopen. Dat 
Driehuis veel dure woningen heeft is onderdeel van 
de identiteit.

• Jongeren trekken weg uit Driehuis om te gaan 
studeren en te werken en willen later weer 
terugkomen naar het dorp. Voor die groep zijn 
woningen in Driehuis nodig. Andere jongeren komen 
juist niet meer terug omdat ze liever op een andere 
plek willen wonen. Sommige bewoners geven aan dat 
het fijn zou zijn als hun kinderen in hetzelfde dorp 
kunnen wonen.

• Er is behoefte aan eengezinswoningen, maar daar 
heeft Driehuis er ook al veel van. Er mag van een 
aantal bewoners wel wat meer diversiteit in het type 
eengezinswoningen.

• Iemand die zijn woning had verkocht viel het op dat 
het eigenlijk niet te betalen is voor gezinnen. De prijs 
van woningen is simpelweg te hoog.

• Kan er een eerlijk doorgeefsysteem voor 
Driehuizenaren komen? Jonge gezinnen kunnen dan 
voor een betaalbare prijs een woning van een oudere 
kopen.

• Van een aantal bewoners mag het dorp wel 
diverser en socialer worden. Het percentage sociale 
huurwoningen is te laag. Andere bewoners willen juist 
niet dat er extra sociale huur gebouwd wordt. Dit past 
volgens hen niet in een dorps karakter. 

• Een bewoner vindt dat sommigen teveel voor eigen 
parochie preken en te weinig rekening houden met 
andere groepen. 

• Sommige bewoners vinden het jammer dat er geen 
statushouders in het Missiehuis zijn gekomen. 

• Voor iedereen bouwen is volgens een aantal 
bewoners nodig. Voor elke doelgroep zijn nieuwe 
woningen nodig. Ze willen diverse groepen nieuwe 
inwoners aantrekken.

Starters Gezinnen Ouderen
Bijzondere 

doelgroepen en 
begeleid wonen

Driehuis 20 19 47 12

Gemeente Velsen 7 8 18 3

Regio 9 20 8 7

Tabel 1 - Resultaten voor wie bouwen we woningen?
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Kernwaarden van Driehuis

Bewoners geven aan dat de belangrijkste kernwaarden 
van Driehuis de dorpse sfeer, rust, natuur en het 
treinstation zijn. Deze waarden kregen de meeste stickers. 
Alle kernwaarden die met groen te maken hebben 
scoren goed. Alleen tuinen kregen weinig stemmen. 
Kernwaarden rondom de woningen, voorzieningen en 
leefbaarheid kregen de minste stemmen. In tabel 2 staat 
de complete uitslag. Bewoners hebben ook nog een 
aantal kernwaarden aangevuld. Dit zijn:

• De goede ligging van Driehuis.
• De ruime opzet van het dorp.

• Sociale veiligheid.
• De kerktuin van Engelmundus.
• Jaren ‘30 laagbouw.
• Cultuurhistorie als levendig hart. 

Ook werden er drie zorgen/opgaven genoemd bij dit 
paneel.

• Vandalisme op het station moet aangepakt worden.
• Driehuis moet een dorp blijven met een kerk, kroeg, 

café en groene plekken.
• Horeca is een kans voor Driehuis.

Kernwaarde Aantal stickers Kernwaarde Aantal stickers

1. Dorpse sfeer 132 16. Elkaar kennen 15

2. Rust 102 17. Ontmoeting 12

3. Natuur 78 18. Winkels 11

4. Treinstation 77 19. Cultuurhistorie 11

5. Duingebied 54 20. Fietsroutes 10

6. Parken 46 21. Gezelligheid 9

7. Landgoederen 38 22. Veiligheid 9

8. Looproutes 31 23. Parkeren 9

9. Architectuur 27 24. Wegen 9

10. Sport 27 25. Nabuurschap 6

11. Buslijnen (HOV) 25 26. Tuinen 2

12. Kerken 25 27. Verenigingsleven 1

13. Evenementen 18 28. Divers aanbod 1

14. Scholen 17 29. Betaalbaar 0

15. Horeca 16

Tabel 2 - Resultaten kernwaarden van Driehuis
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Uw zorgen

Bij de zorgen springen er vier thema’s uit. Dit zijn 
bereikbaarheid/verkeersveiligheid, hoogbouw, 
woningbouw en parkeren. Bewoners maken zich, 
volgens de reactie op de panelen, het minst zorgen over 
onduidelijkheid en status van de woningbouwplannen, 
betaalbaarheid en nieuwe bewoners. In tabel 3 staan 
de complete resultaten. Hieronder zijn de gemaakte 
opmerkingen gecategoriseerd naar thema’s.

Groen

• Zorgen over dat groene ecologische zones worden 
aangetast door verplaatsing van sportvelden.

• Zorgen over het verlies van het groene karakter in 
Driehuis.

• Verdwijnen van groen en openbare ruimte in 
Driehuis.

• Zorgen over verdwijnen van bomen als er nieuwe 
woningen komen.

• Er zijn te weinig speeltuinen en plekken waar je elkaar 
kunt treffen.

Woningbouw

• Een toekomstvisie waarbij er niet meer dan 20% 
inwoners bijkomen is wenselijk. Dit moet vastgelegd 
worden in de plannen.

• Door komst jonge gezinnen stijgt het aantal leerlingen 
op scholen en neemt de kans op overvolle klaslokalen 
toe.

• Zorg over dat er wordt gebouwd zonder vergunning.
• Als er nieuwe woningen komen, zorg voor passende 

architectuur die hoort bij een dorps karakter. 
• Dat er wordt gebouwd op het terrein van 

sportcomplex RKVV.
• Als er woningen worden gebouwd, zijn er zorgen over 

dat ze teveel in één segment worden gebouwd.
• Meer woningen, betekent extra inwoners, maar ook 

meer honden die overlast geven.
• Verlies dorpse karakter Driehuis.
• Zorgen over dat er te weinig voor eigen bewoners 

wordt gebouwd.
• 50 procent extra woningen erbij in Driehuis is niet 

wenselijk.

Verkeer

• Zorgen over dat er enkel naar verkeersintensiteit 
wordt gekeken en niet veiligheid van wegen.

• Van den Vondellaan moet ontlast worden.
• Er is teveel verkeer waardoor het onveilig is.
• Van Maerlantlaan is nu al te druk, extra woningen 

zorgen ervoor het daar alleen nog maar drukker.
• Er zijn nu al weinig parkeerplekken, door 

toevoegen nieuwe woningen wordt het tekort aan 
parkeerplekken groter.

• Parkeren wordt steeds lastiger, waardoor er irritaties 
ontstaan.

• Er zijn nu al teveel auto’s in Driehuis, wat gebeurt er 
als er nieuwe woningen bijkomen?

Uw zorg Aantal stickers Uw zorg Aantal stickers

1.
Bereikbaarheid/
verkeersveilig-

heid
217 6. Klimaat en 

duurzaamheid 26

2. Hoogbouw 157 7. Voorzieningen 22

3. Woningbouw 150 8. Onduidelijkheid 19

4. Parkeren 114 9. Betaalbaarheid 11

5.
Levensloop-
geschiktheid 

woningen
57 10. Nieuwe 

bewoners 9

Tabel 3 - Resultaten van uw zorgen
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• Hoe worden de elektrische laadplekken ingepast? 
Gaat dat ten koste van parkeergelegenheid voor 
voertuigen met een verbrandingsmotor?

• De kern van Driehuis voelt aan als een snelweg.
• Zorgen over parkeersituatie bij het Missiehuis tijdens 

piekmomenten. Onder andere RKVV Velsen werkt als 
een parkeerdrukverhogende factor.

• Meer woningen toevoegen aan de stationsomgeving 
leidt tot een knelpunt bij de aansluiting van de Wolff 
en Dekenlaan op de (drukke) Van den Vondellaan. 

• Onoverzichtelijkheid van de kruising Nicolaas 
Beetslaan/Driehuizerkerkweg/Duin- en 
Kruidbergerweg vanwege de (asymetrische) vorm en 
geparkeerde voertuigen.

• Ergernis over te hard rijden op de Driehuizerkerkweg 
en de Nicolaas Beetslaan (met name tijdens het in- en 
uitgaan van de scholen).

• Op het fietspad langs de busbaan rijden geregeld 
brommers. Hierop wordt niet gehandhaafd.

• Overal wordt maar lukraak geparkeerd en er is geen 
handhaving:
• Auto’s blokkeren vaak de opritten van de trottoirs.
• Trottoirs worden te smal door geparkeerde auto’s.

• Bij het IJspaleis wordt nog steeds geparkeerd, wat 
heel onhandig is bij de rotonde.

• Zorgen over parkeren als woningen Missiehuis erbij 
komen.

• Er zijn wel al bouwplannen, maar nog geen 
ontsluitingsplan voor het verkeer.

• Openbaar vervoer is voor mensen die aan de 
oostkant van Driehuis wonen verder weg.

• Op de Van den Vondellaan zijn vaak opstoppingen 
door bussen die stoppen bij de halte en bij de school.

• Er moet in elk geval een oplossing worden bedacht 
voor de rotonde Hagelingerweg / Santpoortse Dreef.

Overig

• Communicatie tussen de gemeente en bewoners is 
niet goed. Teveel nieuws krijgen bewoners te horen 
via het wijkcomité in plaats van rechtstreeks via de 
gemeente.

• Geluidsoverlast door vliegverkeer.
• Sommige trottoirs zijn slecht bestraat.
• Pakketbezorgers zorgen met hun rij- en parkeergedrag 

voor overlast.







Opgaven

De vier belangrijkste opgaven zijn volgens de aanwezige 
Driehuizenaren het behouden en versterken van het 
groene karakter, een goed bereikbaar dorp met OV, auto 
en fiets, behouden en versterken goede woonkwaliteiten 
en voldoende parkeervoorzieningen in het dorp. In 
tabel 4 staat de complete uitslag. Daarnaast zijn ook 
andere opgaven benoemd, die hieronder per thema zijn 
geclusterd.

Verkeer

• Zorg voor een veilige infrastructuur en een goede 
doorstroming.

• De watertaxi naar Amsterdam moet terugkomen.
• De Lodewijck van Deijssellaan kan een aparte 

ontsluiting krijgen.
• Eenrichtingsverkeer in sommige wegen kan een 

oplossing bieden voor de verkeersdrukte.
• Ontsluit Driehuis met een ringweg.
• De busbaan openstellen voor auto’s moet serieus 

onderzocht worden.

Woningbouw

• Bouw veel levensloopbestendige woningen.
• Creëer een levendige dorpskern.
• Bouw voldoende staterswoningen en appartementen. 
• Bouw woningen voor eigen inwoners. Ga niet de 

problemen voor Amsterdam oplossen.

• Er moeten meer betaalbare huur- en 
koopwoningen komen voor een meer diverse 
bevolkingssamenstelling. 

• Woningen voor starters zijn hard nodig.

Groen

• Het groen en het landschap zouden de basis 
voor alle ontwikkelingen moeten zijn, niet de 
woningbouwbehoefte.

• Bewaak de balans tussen wonen, groen en openbare 
ruimte. 

• Maak van de parochietuin een park en ontwikkel er 
geen woningen.

• Grote woningen, maar geen grote tuinen. Maak de 
woningen kleiner zodat er grotere tuinen ontstaan 
(en dus meer groen).

Overig

• Zet in op opslag van CO2.
• Behoud en versterk de dorpse charme.
• Zorg voor een kleine Albert Heijn in het dorp.
• We moeten rekening houden met mensen met een 

beperking.
• Kerstboomverbranding stoppen.
• Als er gebouwd moet worden voor ouderen, 

moeten er ook voorzieningen voor ouderen komen. 
Bijvoorbeeld (toegankelijke) winkels. 

Opgaven Aantal stickers Opgaven Aantal stickers

1. Groen 175 7. Zorg 38

2. Bereikbaarheid 139 8. Speelplaatsen 26

3. Leefbaarheid 105 9. Voorzieningen 24

4. Parkeren 66 10. Duurzaamheid 17

5. Vergrijzing 42 11. Wonen 13

6. Jongeren 41 12. Klimaat 10

Tabel 4 - Resultaten van de opgaven voor Driehuis
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Uw dromen

Bij het laatste paneel is gevraagd naar dromen. Hieronder 
staan alle dromen die zijn opgeschreven. 

Sociale cohesie

• Driehuis blijft een vriendelijk dorp.
• Ondanks groei blijft Driehuis een knus, gezellig en 

rustig dorp.
• Dorp waar jong en oud zich prettig en veilig voelt.
• Driehuis blijft een sociaal dorp.
• Dorp met kansen voor alle leeftijden. 
• Gemeenschap die oog heeft voor elkaar en elkaar 

helpt. 
• Mensen die elkaar gedag zeggen op straat.
• Levendig dorpshart waar mensen elkaar ontmoeten. 
• Dorp voor iedereen, waar mensen met respect voor 

elkaar wonen.

Woningbouw

• Levensloopbestendige woningen om oud in te 
worden.

• Betaalbare woningen voor iedereen.
• Nieuwbouw op plein 1945.
• Eiland in de zee voor woningbouw, zoals in Dubai ook 

gebeurt.
• Ruimte voor wooncoöperaties en CPO.
• Durf te veranderen, maar behoud de kwaliteiten.
• Laagbouw.
• Geringe hoeveelheid nieuwbouw 100-300 woningen. 
• Bouw voor starters.
• Jong en oud woont door elkaar.
• Ruimte voor meervoudig gehandicapte 

zorgwoningen. 
• Ruimte voor verschillende bevolkingsgroepen en 

leeftijden.
• Nieuwbouw in de sfeer van het dorp.
• Frissere bebouwing voor het Missiehuis.

Groen

• Dorpspark achter de Engelmunduskerk.
• Herstel van de boomgaard bij het Missiehuis.
• Natuurspeelplaatsen. 
• Dat er nog net zoveel vogels zijn in de tuin als nu.
• Dorpspark creëren.
• Groenverbinding tussen natuurgebieden maken.
• Groene randen om het dorp.

Bereikbaarheid

• Autoluw dorp.
• Goede ontsluitingswegen voor nieuwbouw en het 

dorp.
• Vondellaan ondergronds. 
• Geen drukke weg die het dorp doormidden snijdt.
• Autovrije Van den Vondellaan.
• Al het verkeer over de busbaan.
• Zo min mogelijk autogebruik – meer OV/ fiets.
• Betere parkeergelegenheden voor elektrische auto’s.
• Parkeren buiten het dorp.
• Veilig verkeer voor kinderen.
• Bootverbinding naar Amsterdam.
• Goed doordacht verkeersplan.

Duurzaamheid

• Klimaatneutraal dorp (minstens voor nieuwbouw).
• Van het gas af (met hulp van gemeente).
• Gemeente met laagste CO2-uitstoot van Nederland.
• Ruimte voor initiatieven voor energietransitie 

(collectieve WKO).
• Aanplanten van groen i.v.m. CO2-probleem.
• Dorp voor de toekomst: zonnepanelen, goed 

bereikbaar met OC, elektrische deelauto’s.

Voorzieningen

• Uitbereiding winkelaanbod.
• Meer speeltuinen. 
• Winkels voor de dagelijkse behoeften.
• Sloop de kerk en maak een gezellig plein.

Behouden en versterken

• Behoud van het dorpse karakter en de cultuur.
• Behoud van de groene dorpskern.
• Behoud rust groen en ruimte.
• Geen (grootschalige) woningbouw.
• Behoud van de kwaliteiten (rust & groen).
• Laat Driehuis een dorp blijven.
• Voorkom dat Driehuis vastgroeit aan de andere 

kernen.
• Behoud van de Engelmunduskerk.
• Driehuis moet blijven zoals het is.
• Geen hoogbouw.
• Verrommeling voorkomen.
• Driehuis blijft in balans (rust en ruimte).
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Korte terugblik en afsluiting

Gezien de grote opkomst is de startbijeenkomst zo 
opgezet dat de gesprekken vooral gevoerd zijn in kleiner 
verband aan de hand van de 20 informatiepanelen. Zie 
hiervoor het voorgaande verslag. 

Na de plenaire opening en tijdens deze gesprekken in 
kleiner verband is echter door verschillende aanwezigen 
ook gevraagd om verder met de wethouder in gesprek te 
gaan. Deels is dit al in kleiner verband gebeurd rondom 
het informatiepaneel over het Missiehuis. Deels vond dit 
gesprek met de wethouder ook plaats aan het eind van 
de avond. 

Dit gesprek met wethouder Sebastian Dinjens startte 
met een bevinding van de externe begeleider van 
de dorpsdialoog. Hoewel hij de indruk kreeg dat de 
gesprekken rondom de 20 informatiepanelen goed 
verlopen zijn en er veel reacties, ideeën en zorgen 
benoemd zijn, heerst bij een aantal deelnemers ook 
twijfel, scepsis en gebrek van vertrouwen over de 
Dorpsdialoog. Kan de wethouder aangeven waar dit 
vandaan komt?

Sebastian Dinjens geeft aan dat in algemene zin deze 
vraag lastig te beantwoorden is, maar hij begrijpt dat 
de verkeersdruk in Driehuis, de indruk dat de busbaan 
geopend wordt voor autoverkeer en discussies over 
specifieke woningbouwlocaties in Driehuis (zoals die over 
het Missiehuis) ervoor zorgen dat sommige bewoners 
sceptisch staan tegenover de Dorpsdialoog. Toch is de 
Dorpsdialoog juist bedoeld om met elkaar in gesprek te 
gaan over zorgen, ervaringen en verwachtingen, waarbij 
ook moeilijk liggende onderwerpen – zoals woningbouw – 
betrokken moeten worden. Hij spreekt de hoop uit dat dit 
vertrouwen groeit gaandeweg de dorpsdialoog. 

Ten aanzien van het Missiehuis loopt er een apart 
besluitvormingstraject, waarover tijdens deze 
startbijeenkomst ook specifiek geïnformeerd is. Sebastian 
Dinjens licht toe waarom de plannen voor het Missiehuis 
aangepast zijn en hoe over deze aanpassingen nu 
verder door de gemeenteraad gesproken wordt. Naar 
verwachting zal op 27 februari 2020 een definitief besluit 
genomen zijn. De argumenten die geleid hebben tot 
aanpassing van het plan, komen bij sommige bewoners 
als oneigenlijk over. 

Ten aanzien van het openen van de busbaan voor 
autoverkeer geeft wethouder Dinjens aan dat dit 
niet het geval is. Op een vraag vanuit de zaal of het 
gemeentebestuur de garantie kan geven dat de busbaan 
nooit geopend wordt voor autoverkeer, geeft de 

wethouder aan dat het niet eerlijk zou zijn als hij deze 
garantie uitspreekt. Dit komt wellicht als onbevredigend 
over voor sommige aanwezigen, maar van het huidig 
gemeentebestuur kan niet verwacht worden dat het voor 
toekomstige gemeentebesturen al een uitspraak doet. 
 
Ten aanzien van extra woningen in Driehuis is de 
Dorpsdialoog bedoeld om hierover verder in gesprek 
te gaan en dit vooral in samenhang met andere 
ontwikkelingen in het dorp te bespreken, zoals de impact 
op het groen en de verkeerssituatie. Tegelijkertijd geeft 
de wethouder aan dat het gemeentebestuur recent in 
de Woonvisie vastgesteld heeft dat er tot 2030 extra 
woningen in de gehele gemeente bij moeten komen. Een 
groot deel hiervan zal in andere delen van de gemeente 
worden gerealiseerd, maar ook in Driehuis is sprake van 
een behoefte aan extra woningen. Op een vraag vanuit de 
zaal hoeveel extra woningen er in Driehuis gaan komen, 
geeft de wethouder aan dat dit nog niet bekend is. In 
de Woonvisie is benoemd dat er tot 2030 1.900 extra 
woningen nodig zijn in de gemeente. In IJmuiden zijn 
circa 1.000 extra woningen voorzien, in Hofgeest zo’n 400 
en ook enkele andere kleinere locaties in de gemeente 
kunnen in aanmerking komen voor extra woningen. 

Een andere vraag uit de zaal is of de extra woningen die 
gebouwd gaan worden in Velsen, ook bestemd kunnen 
worden voor woningzoekenden uit Velsen. Sebastian 
Dinjens geeft aan dat geen enkel gemeentebestuur in 
Nederland de juridische mogelijkheden heeft om alleen 
voor de lokale woningbehoefte te bouwen. Tegelijkertijd 
geeft de wethouder aan de vraag goed te begrijpen. Er is 
immers ook een behoefte aan woningen vanuit Driehuis 
zelf. 

Een van de aanwezigen geeft aan dat woningbouw 
voorzien is op de sportvelden, maar dat niet duidelijk is 
waar deze sportvelden vervolgens naartoe verplaatst gaan 
worden. Dat geeft volgens hem aan dat de gemeente 
vooral denkt aan extra woningen en geen samenhangend 
beeld voor ogen heeft. 

Na deze plenaire discussie sluit de externe begeleider van 
de dorpsdialoog de startbijeenkomst af. Iedereen wordt 
bedankt voor zijn/haar komst. 
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Vervolg

Vanwege de maatregelen die zijn 
genomen om besmetting met het 
coronavirus te voorkomen, is het tot 1 
september niet mogelijk om fysiek bij 
elkaar te komen. Op dit moment wordt 
er gewerkt aan een nieuwe opzet van de 
Dorpsdialoog die deels digitaal zal zijn. 
Randvoorwaardelijk in het nieuwe proces 
is dat iedere bewoner, ondernemer 
en belanghebbende in Driehuis de 
mogelijkheid moet hebben om zijn 
mening te geven en goed gehoord te 
worden. 

De gemeente Velsen zal u spoedig 
informeren over de digitale Dorpsdialoog. 

 






