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STAP 1 - 6 september 2021 
Kick-off voor het project met geïnteresseerde en betrokken rondom acties uit het "Dorpsplan" 
 
Space&Matter heet tijdens de sessie thematafel “Toekomst Accommodaties’ geleid.  
Aan de hand van een gebiedsfoto hebben wij aan de mensen die aan het gesprek deel namen 
gevraagd welke kansen en bedreigingen zien zij in en rondom het plangebied en herontwikkeling ervan. 
N.a.v. de gespreksronde kwam er duidelijk na voren dat men het plangebied kansrijk vindt voor een 
nieuwe woningbouw en dat de kansen liggen in het bundelen van functies die momenteel verspreid zijn 
over diverse locaties.  
Als grote bedreiging kwam werd het kwijtraken van de duinen genoemd. Men vindt planlocatie een 
bijzondere plek, met veel kwaliteit. Behoud van deze uitstraling als mede de natuur is erg belangrijk. 
Er werd gesproken over belang van participatieproces omdat de bewoners zelf mee willen denken over 
de toekomst van zijn dorp en liever niet de kansen en grond weggeven aan ontwikkelaars. 
 
Aan het einde van de tafelronde kwamen wij gezamenlijk tot 3 acties:  

• initiatief bij mensen houden / ontwikkelaars weghouden 
• functies mengen / met Heliomare praten 
• natuur inclusief en sociaal inclusief bouwen 

Deze drie acties willen wij verder uitwerken en bespreken in het vervolgtraject van ons project Wijk aan 
Zee 2.0 



 

 

 



STAP 1 – 14 en 15 september 2021 
Op 14 en 15 september vonden gesprekken met belanghebbenden en inschrijvers voor de subsidie 
plaats. Space&Matter kon op deze manier iedereen apart spreken over de ambities, verwachtingen en 
zorgen die er leven om beter kennis t maken met de opgave en mensen die hierbij betrokken zijn. 
Wij hebben de eerste sessie met alle geïnteresseerde van een nieuwe laag kunnen voorzien door ook 
de partijen die met eigen initiatieven bezig zijn te kunnen bevragen wat zijn lange termijnplannen 
inhouden en hoe zij zich verhouden tot de 3 acties die wij van de bewoners hebben meegekregen.  
 
De twee onderstaande beelden met opvallende quotes zijn een goede samenvatting van de 
gesprekken: 

 
 

 



STAP 2 - 4 oktober 2021 
De eerste plenaire (workshop) sessie heeft plaats gevonden in het Dorpshuis in Wijk aan Zee met een 
bijzonder goede opkomst van ca. 40 - 50 mensen. 
 

    
 
Space&Matter heeft het avondprogramma in 2 delen gesplitst: 
 
Deel 1: opgave en proces + workshop 
Na een korte toelichting over hoe Space&Matter als bureau te werk zou gaan volgde een analyse van de 
locatie. Wij hebben een uitleg gegeven over de mogelijkheden die het huidige bestemmingsplan 
voorziet en duidelijk gemaakt dat er geen grootschalige ontwikkelingen mogelijk zijn. Wel liggen er veel 
kansen om de bestaande kwaliteiten van het dorp te versterken mits men ook de potentie voor de 
toekomstige ontwikkelingen rondom Dorpsduinen zou omarmen.  
 
Hierna volgde een workshop waarin wij hebben gevraagd om mening te geven over de waarde van 
huidige gebouwen, plekken en ruimtelijke oplossingen rondom Dorpsduinen. Wij hebben gepeild welke 
nieuwe stappen men goed zou vinden voor dit deel van Wijk aan Zee. 
 
Deze foto’s geven een samenvatting hiervan: 

 
 
Deel 2: 3 acties + workshop 
Space&Matter heeft een toelichting gegeven hoe er in de toekomst gewerkt kan worden aan de drie 
hoofdthema’s die zowel als kans en als bedreiging gezien werden.  
De stelling van het ontwerponderzoek is: 

- door de nieuwe ontwikkelingen men niet meer natuur krijt raakt maar door goed hiermee om te 
gaan meer voor terug krijgt 

- de kansen zijn om collectief te ontwikkelen en op een innovatieve wijze samen te voldoen aan 
de vraag van de bewoners en zodoende niet het land vrij te geven aan speculanten 

- door de functies te bundelen en betere organisatie modellen op te zeten voor efficiëntie zorgt 
waardoor in de toekomst veel voorzieningen kans krijgen om behouden te kunnen worden 

 



In de workshop hebben wij gevraagd om te kiezen welke type ontwikkeling past bij het aangezicht van 
het dorp en daarna welke mogelijke koppeling en/of verplaatsing van de huidige functies men goed 
vindt rondom Dorpsdunien. 

Deze foto’s verbeelden het workshop-proces: 

Aan de hand van deze informatie gaat Space&Matter ruimtelijke scenario’s ontwikkelen voor 
Dorpsduinen die zo veel mogelijk belangen bijeenbrengen. 

De scenario’s worden eerste met de belanghebbende besproken en getoetst op haalbaarheid. Daarna 
worden ze gepresenteerd in een plenaire sessie met alle geïnteresseerden en opnieuw verbeterd. 

N.a.v. de eerste plenaire sessie van 4 oktober zijn er een aantal hoofdspeerpunten die wij 
(ontwerpers) op dit moment aan het vertalen zijn tot de ruimtelijke scenario’s:

- bundelen van zorg functies op een plek
- meer woningen (zorg, jongeren) toevoegen
- behouden van natuur die beter tot zijn kracht komt in het gebied van Dorpsdunien
- school mag niet verdwijnen uit Wijk aan Zee,  echter mag wel op andere plek indien nodig
- goede en kwalitatieve oplossing voor parkeren / liefst dubbelgebruik in combinatie met 

bestaande parkeerruimte van diverse organisaties
- kleinschalig bebouwing rondom Dorpsduinen
- verbeteren van het aangezicht van de opgang naar het strand
- knarrenhof idee voor ouderen
- Heliomare een kans geven om dichterbij het dorp te komen
- combineren met dagbesteding van Hartekamp met andere zorg organisaties

Eerstvolgende sessie vindt plaats in het Dorpshuis op 26 oktober a.s. 2021. 
Waar wij met stakeholders/belanghebbende de scenario’s bespreken en gezamenlijke keuzes maken 
voor de meest realistische scenario’s. 

Op 2 november vindt een plenaire sessie plaats met alle geïnteresseerden en dan laten we de gekozen 
scenario’s ook door dorpsbewoners toetsen en horen wij aan welke keuzes het meest optimaal zijn voor 
het dorp. 




