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1 Uitgangssituatie 
Timpaan gaat binnen de gemeente Koggenland een omvangrijke ontwikkeling aan: de Julianaweg in 

Hensbroek. Het project bevindt zich in de opstartfase. Er wordt gewerkt aan een stedenbouwkundig 

plan waarvoor de bestemming gewijzigd dient te worden van ‘Agrarisch’ naar (onder andere) ‘Wonen’. 
Om belanghebbenden in een vroeg stadium bij de ontwikkeling te betrekken is dit participatieplan 

opgesteld. 

Aan de rand van het stedelijk gebied van Hensbroek heeft Timpaan het perceel van de voormalige 

kwekerij Mak aan de Julianaweg 1 verworven. Timpaan heeft het voornemen hier circa 46 woningen 

te ontwikkelen. Het programma is volledig grondgebonden en bevind zich in verschillende categorieën 

en prijssegmenten:  

 10 smartwoningen1    

 5 rijwoningen (huur)     

 4 levensloopbestendige woningen  

 8 rijwoningen 

 12 twee-onder-een-kapwoningen 

 7 vrije kavels/vrijstaande woningen 

Met de toevoeging van bovenstaand programma aan Hensbroek draagt Timpaan bij aan de grote 

vraag naar diverse categorieën woningen in de gemeente Koggenland. 

Het ontwikkelgebied ligt aan de Julianaweg, naast de bestaande woningen aan de Roodeswerf en 

voetbalclub Apollo ’68 gelegen aan Het Ouwe Hof. Op het terrein zelf zijn nog kassen, een woning en 

enkele loodsen aanwezig welke tijdelijk in gebruik zijn. 

Timpaan is volledig eigenaar van het perceel Julianaweg 1. Timpaan is nog in gesprek over de 

verwerving van de groene ‘wig’ (en water) oostelijk gelegen ten opzichte van het huidige plangebied. 

Op dit stuk grond is op dit moment een park-omgeving opgenomen in het stedenbouwkundige plan. Er 

worden ook nog andere verkenningen uitgewerkt als stedenbouwkundig plan met een langzaam 

verkeersroute (fietsers en wandelaars) richting Apollo ’68 en de hoofdontsluiting direct op de 

Julianaweg. 

Parkeren wordt volledig op eigen terrein opgelost door middel van een sluitende parkeerbalans. 

Timpaan heeft de direct omwonenden in december 2020 per brief (zie bijlage 1) geïnformeerd over de 

verwerving van het perceel en het ondertekenen van de intentieovereenkomst met de gemeente. In 

deze brief is ook toegezegd dat wij direct omwonenden in januari 2021 nader zullen informeren en 

betrekken bij de verdere planontwikkeling. Naar aanleiding van de brief is er ook een artikel 2 in de 

krant verschenen over de intentie. 

Het aantal woningen, de typologie en de uitstraling van de buurt staan vast. De volgende stap is om in 

de komende maanden tot een definitief stedenbouwkundig plan te komen.   

  

                                            
1 https://www.smartwoningen.nl/ 
2 https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210111_50919723?utm_source=google&utm_medium=organic 
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2 Stakeholders 
Hier worden de belangrijkste stakeholders weergegeven: 

Stakeholder:        Categorie:   

1. Julianaweg 2, 2a, 2b, 2c,4, 4a, 4e, 5, 5a, 5b, 5c,6  bewoners / bedrijf 

2. Dorpsweg 21, 38, 42      bewoners 

3. Roodeswerf 1 – 41 (oneven)     bewoners 

4. Roodeswerf 2 – 54 (even)     bewoners 

5. Burgemeester Straathoflaan 8 – 17 (even + oneven)  bewoners 

6. ’t Ouwe Hof 1 – 50 en 99 – 100 (even + oneven)   bewoners / voetbalclub 

Het niveau van belang en invloed van alle bovenstaande stakeholders ziet Timpaan als één categorie, 

het zijn namelijk allemaal direct belanghebbenden die (nagenoeg) direct aan het plangebied grenzen. 

Alle stakeholders zullen onder andere qua uitzicht en/of verkeersdrukte wijzigingen gaan ervaren ná 

realisatie van het plan. 

Bovenstaande stakeholders zullen dan ook worden betrokken bij de participatie en hebben volgens 

ons onder andere invloed op: 

 Inspraak participatie; 

 Bestemmingsplanprocedure (zienswijzen, bezwaar, beroep); 

 Omgevingsvergunning (bezwaar). 

Naast de direct omwonenden zijn provincie en gemeente uiteraard ook stakeholders in het proces. 

Met de gemeente hebben wij structureel overleg via een projectteamoverleg en waar nodig 

informeert/consulteert de gemeente de provincie. Daarnaast zal Timpaan indien gewenst het college 

van Burgemeesters en Wethouders en de gemeenteraad actief informeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plangebied (oranje kader), mogelijke uitbreiding plangebied (blauw kader), stakeholders (rode stippellijn). 



 

Pagina 5 van 7 
Hensbroek, Julianaweg | Participatieplan 10-02-2021 

3 Doelstellingen 
Het doel is om met een participatietraject de gehele directe omgeving vroegtijdig en zorgvuldig te 

informeren over, en te betrekken bij, de beoogde ontwikkeling. 

 Timpaan staat open voor opmerkingen en suggesties die het plan optimaliseren. Denk hierbij 

aan de aansluiting op bestaande woonwijk en de inrichting van het openbaar gebied; 

 Eventuele weerstand tegen het plan wil Timpaan hiermee beperken, zodat de 

bestemmingsplanprocedure efficiënt doorlopen kan worden, zonder tijdsverlies vanwege 

bezwaren die met vroegtijdig onderling overleg voorkomen had kunnen worden; 

 Als nevendoel willen we tijdens dit proces al geïnteresseerden werven voor de nieuwe buurt. 

4 Randvoorwaarden 
Voor de participatie met de buurt geven we aan waar, bij welke onderwerpen, er ruimte zit om over 

mee te denken en bij welke onderwerpen een harde grens ligt. Dit zijn de randvoorwaarden voor de 

participatie. 

Programma 
Het aantal woningen en het programma staat vast, hiervoor zijn een aantal redenen: 

1. Het woningaantal is (kwantitatief) afgestemd met de provincie en reeds akkoord bevonden; 

2. De financiële haalbaarheid van het plan hangt samen met het aantal te realiseren woningen 

(en opbrengst hiervan) op locatie; 

3. Het aantal vrije sector (rij,- vrijstaande- en twee-onder-een-kap) woningen i.r.t. het aantal 

sociale en het aantal levensloopbestendige- en huurwoningen heeft ook samenhang en dient 

in deze verhoudingen behouden te blijven. 

Bouwhoogtes 
In het plan komen geen afwijkende bouwhoogtes i.r.t. de omgeving, grondgebonden woningen met 

maximaal 2 lagen met kap en geen appartementengebouwen. 

Aansluiting bestaande woonwijk 
Het beoogde plan sluit op drie plaatsen direct aan op de omgeving, dat is (1) aan de Roodeswerf, (2) 

aan de voetbalclub en (3) aan de Julianaweg. 

De bewoners van de Roodeswerf 19 – 41 hebben mogelijk interesse in een extra strook grond achter 

hun woning. In het huidige stedenbouwkundige plan is hier rekening mee gehouden (witte strook 

naast ‘wig’). de bewoners kunnen de strook rechtstreeks van de huidige eigenaar kopen En Timpaan 

neemt de wig af Informatie ophalen of daadwerkelijk alle bewoners hier interesse in hebben en zo ja, 

onder welke voorwaarden. 

De bewoner van Roodeswerf 11 is niet blij met de huidige situatie van de watergang naast het 

perceel, dit is namelijk een stilstaand stuk water met alle gevolgen van dien. Timpaan is voornemens 

deze watergang door te trekken en te verbinden met het water in de toekomstige groene wig.  

Bovenstaand is uiteraard alleen mogelijk indien dit perceel kan worden verworven. 

De voetbalclub wil medewerking verlenen aan de  inpassing van  de langzaam verkeersontsluiting. 

Nadere afstemming dient nog plaats te vinden. 

Entree / ontsluiting plangebied 
De voorkeursvariant is de (hoofd)ontsluiting via de groene wig zoals opgenomen in de huidige 

stedenbouwkundige variant, ook dit is afhankelijk van verwerving perceel. Een ander alternatief is 

ontsluiting via een bestaande ontsluiting aan de Julianaweg, dan dient er een rijbaan van de 

Julianaweg het plangebied ingetekend te worden, bijvoorbeeld tussen twee kavels en tussen de 

vrijstaande woning en de rijwoningen in. 
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Timpaan stelt voor alvast inzichtelijk te maken wat de verwachtte verkeerstoename is om 

omwonenden hier (eventueel later) over te kunnen informeren. 

Routes plangebied en parkeren 
Timpaan laat goed inzichtelijk maken hoe de routes binnen het plangebied lopen, van en naar de 

Julianaweg en naar de voetbalclub. Hiermee wordt aangetoond dat de nieuwe wijk verkeerskundig 

goed doordacht is. Ook de parkeermogelijkheden zullen worden toegelicht, zowel voor toekomstige 

bewoners als voor bezoekers van het plangebied. 

Inrichting openbaar gebied 
De inrichting van de groene wig is een goed onderwerp om omwonenden intensief bij te betrekken. Dit 

gaat immers over hun buurt. Timpaan stelt voor om met een compact comité van direct omwonenden 

te overleggen over de wensen, vervolgens een aantal inrichtingsvarianten uit te laten werken en deze 

vervolgens d.m.v. een stemming aan alle direct omwonenden voor te stellen en de variant met de 

meeste stemmen daadwerkelijk te realiseren. Hierbij valt te denken aan of – en wat voor soort – er 

straatmeubilair geplaatst moet worden, eventueel speeltoestel, wel/geen wandelpad door park, 

materialisering, etc. referentie is de inrichting van het openbaar gebied in De Tuinen van Ursem. 

(wellicht plaatje/foto). 

5 Participatieniveau 
In de participatie-aanpak wordt gebruikt gemaakt van de participatieladder (zie onderstaande 

afbeelding). Dit model voorziet in vijf niveaus, in basis informeren we de stakeholders over het plan. 

Op sommige onderwerpen bieden we een hoger participatie-niveau. 

 

participatieladder 

Participatieniveau per onderwerp: 

Onderwerp     Participatieniveau 

Programma     informeren 

Bouwhoogtes     informeren 

Aansluiting bestaande wijk   informeren / raadplegen 

Entree / ontsluiting bestaande wijk  informeren 

Routes plangebied en parkeren   informeren 

Inrichting openbaar gebied   adviseren / raadplegen 

6 Procesaanpak 
1. De stakeholders zijn reeds inzichtelijk gemaakt, zie hoofdstuk 2. 
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2. Er is reeds een eerste informerende brief aan de stakeholders verstuurd, zie ook toelichting 

hoofdstuk 1. 

3. Opstellen participatieplan (voorliggend document), afstemming met en goedkeuring van de 

gemeente. 

4. Eerste participatie bijeenkomst voor directe omgeving, digitale webinar (vanwege de corona-

maatregelen). Mogelijkheid tot het stellen van vragen, per chat of via e-mail. 

5. Oprichten projectwebsite met project e-mail adres voor nadere vragen. 

6. Opgehaalde informatie participatie bijeenkomst vastleggen in participatieverslag en deze 

samen met het plan presenteren aan gemeenteraad. 

7. Indien benodigd en mogelijk doorvoeren planaanpassingen naar aanleiding van eerste 

participatie bijeenkomst. 

8. Verder uitwerken plan en opstellen bestemmingsplan op basis van het plan. 

9. Aan het begin van de terinzagelegging van het bestemmingsplan wordt een tweede 

participatie bijeenkomst voor de directe omgeving georganiseerd. Hierin wordt het 

bestemmingsplan behandeld zoals het ter inzage zal worden gelegd en eventueel 

doorgevoerde planaanpassingen gepresenteerd. 

10. Verdere planuitwerking, vanaf dit moment wordt de status van het project en eventueel te 

melden nieuws via de projectwebsite gecommuniceerd. 

7 Communicatiemiddelen 
De communicatiemiddelen die wij gaan inzetten op basis van bovenstaande procesaanpak zijn: 

 Huis-aan-huis brieven; 

 Participatie bijeenkomsten: 1 algemene met plantoelichting en 1 bij terinzagelegging 

bestemmingsplan; 

 Berichten / nieuwsupdates op projectwebsite (en evt. aanverwante social media). 

8 Planning* 
 December 2020    huis-aan-huis brief directe omgeving (reeds gebeurd) 

 Februari 2021    eerste participatie bijeenkomst 

 Februari 2021    projectwebsite live 

 voorafgaand aan terinzagelegging BP** tweede participatie bijeenkomst 

* Bovenstaand betreft een streefplanning, e.e.a. afhankelijk van status planvorming. 

** Ook dit moment is afhankelijk van duur voorbereiden bestemmingsplan en daadwerkelijke datum terinzagelegging 

bestemmingsplan. 

9 Bijlagen 

1 Brief omwonenden, 17-12-2020 

 






