Postbus 2571, 2002 RB Haarlem
Genieweg 46a, Velsen-Zuid
Telefoon 023 – 520 28 20
info@recreatienoordholland.nl
www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl
K.v.K. 34370323

Aan de bewoners/gebruikers van dit pand

Velsen-Zuid
Uw kenmerk
Ons kenmerk
Projectnummer
Onderwerp
Bijlage(n)
Behandeld door

: 16 januari 2017
: -:
: -: Uitnodiginging kennisbijeenkomst programmering en gebruik recreatiegebied De Buitenlanden
: -: Henny Scholten telefoon 06 - 513 097 32

Geachte heer/mevrouw,
Het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer wil met betrokkenen en belangstellenden in gesprek gaan
over de verdere ontwikkeling van het recreatiegebied De Buitenlanden. Indien u uw ideeën en standpunten
daarover wilt meegeven aan het recreatieschap en de gemeente Beverwijk, dan bent u van harte welkom op:
De kennisbijeenkomst inrichting en programmering recreatiegebied De Buitenlanden
Datum:

Maandag 13 februari 2017

Tijd:

Aanvang 19.15 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Afsluiting 21.30 uur (gelegenheid voor een drankje tot 22.00 uur)

Locatie:

Fort aan den Sint Aagtendijk, Vuurlinie 1, Beverwijk

Parkeren:

(nieuwe) parkeerplaats aan de Vuurlinie ca. 100 meter voor de hoofdingang

Toelichting op het programma en de aanwezigen
Het wordt informele (inter)actieve bijeenkomst. Na een korte centrale inleiding wordt u uitgenodigd om langs
de diverse thematafels te gaan en daar uw betrokkenheid, suggesties en standpunten kenbaar te maken.
Uw inbreng over onderwerpen als; het kenmerkende karakter / DNA van het gebied, de recreatieve
ontwikkelkansen/-wensen en kaders- en randvoorwaarden wordt zeer op prijs gesteld. De genodigden voor
deze bijeenkomst bestaan uit raad- en commissieleden van de gemeente Beverijk, bewoners en
ondernemers rond het recreatiegebied en overige belanghebbenden.

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Beverwijk,
Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad. Beheer- en informatiecentrum De Blankert is gevestigd te Uitgeest, Lagedijk 33.
Recreatie Noord-Holland NV verzorgt in opdracht van het bestuur van Alkmaarder- en Uitgeestermeer het beheer en onderhoud van het recreatiegebied.

Achtergrond
Zoals u wellicht weet werkt het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer samen met de omliggende
gemeenten en de provincie Noord-Holland aan de verdere ontwikkeling van het recreatiegebied De
Buitenlanden en het gehele landelijke gebied tussen Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk en Beverwijk (Tussen
IJ&Z).
In 2013 heeft de provincie € 1,3 miljoen uit eigen middelen beschikbaar gesteld voor de versterking van dit
landelijk gebied. De middelen zijn voornamelijk besteed om nieuwe fiets- en wandelpaden en kleinschalige
recreatieve voorzieningen te realiseren. Het gebied wordt daarmee steeds aantrekkelijker voor directomwonenden en toeristisch-recreatieve gebruikers van buiten de regio. Ook het vestigingsklimaat van
(verbrede agrarische) ondernemers heeft daarmee een extra impuls gekregen. De bijgesloten recreatiekaart
Tussen IJmond en Zaanstad geeft u een indruk van het bestaande recreatieve aanbod. En de stategische
ligging die het recreatiegebied De Buitenlanden in dit gebied gebied inneemt.
De basinrichting van het recreatiegebied de Buitenlanden is in 2009 gereed gekomen.
Overheidsbezuinigingen hebben de oorsponkelijke ambitie om te komen tot een recreatiegebied van ca. 100
hectare onmogelijk gemaakt. Het recreatieschap wil de actuele recreatiebehoefte en haalbaarheid van
explitatiemogelijkheden in en rond het 45 hectare grote recreatiegebied onderzoeken. Voordat het
recreatieschap gericht op zoek gaat naar initiatiefnemers die in het recreatiegebied willen investeren en
ondernemen, wil het meer duidelijkheid over actuele lokale en regionale recreatiebehoeften
en
randvoorwaarden. De kennisbijeenkomst is een eerste stap om de diverse meningen en ideeën te
inventariseren. Op basis van de uitkomsten wil het recreatieschap samen met de gemeente Uitgeest een
actueel programma van eisen en wensen voor de werving en selectie recreatieve initiatiefnemers opstellen.
Vervolg
Na afloop zal het recreatieschap de opbrengsten inventariseren en analyseren. De uitkomsten hiervan worden
openbaar bekend gemaakt en worden door het recreatieschap en de gemeenteraad van Beverwijk gebruikt
om de verdere ontwikkeling van het recreatiegebied De Buitenlanden en de bijbehorende beleidskaders verder
vorm te geven.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer,
Drs. H. Wijkhuisen
Programmamanager Recreatie Noord-Holland NV

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Beverwijk,
Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad. Beheer- en informatiecentrum De Blankert is gevestigd aan de Lagendijk 33 in Uitgeest.
Recreatie Noord-Holland NV verzorgt in opdracht van het bestuur het beheer en onderhoud van de recreatiegebieden.

