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Vraag of opmerking: 

Ik woon in hoogwoud maar moest betalen voor cenrum opmeer helaas weggegooid geld.  

Zeker een supermarkt erbij, 

Hoop dat er naar de dorpsbewoners geluisterd gaat worden. 

test 

Maak het aantrekkelijk met besef voor historische waarde, waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten 

Er mag wel eens een goede snackbar komen 

Slechte enquête 

Het centrum van Opmeer is heel druk en onveilig.  
Door de toename van de bevolking is er behoefte aan een goed winkelbestand om ervoor 
te zorgen dat de inwoners van Opmeer hier hun inkopen kunnen doen. Het vertrek van 
DEEN en de onvrede over AH heeft ervoor gezorgd dat veel bewoners hun boodschappen 
elders doen. Een tweede populaire supermarkt zou heel welkom zijn. 

Ik hoop alleen dat er nu echt naar de mensen geluisterd wordt die in onze gemeente 
wonen. 

Hele dorp beter onderhouden. Ziet er armzalig uit het groen. Veel onkruid. 
Meer aandacht om bomen te planten. 
Wijken in Amsterdam zijn groener. 

Graag in het gehele centrum meer groen, niet in van die kleine plantenbakken. Meer 
perken. 

Er is veel groen en tuintjes die de voetpaden overgroeien en zo het voetpad smaller maken 
. Het sportpark in Hoogwoud vrij van honden ! want in de periode wel toegankelijk niet 
toegankelijk doet de handhaving helemaal niets . honden lopen los en geen BOA te 
bespeuren . Gewoon totaal verbod ! 

De Wuiver autovrij maken van Koenis tot de apotheek. 
De winkels aan de oostzijde komen niet uit de verf. Als de auto’s weg zijn kunnen er 
misschien wat zitjes gemaakt worden wat het centrum gezelliger maakt. 



 

 

Al het prachtige oud op de breestraat en bij Koenis niet slopen!!! 

Niet alleen moet het “centrum “ veiliger, ook de kernen zoals bijv Aartswoud daar moet het 
veiliger. 
Dat kan oa door de maximale snelheid te verlagen naar 30 km p uur. 

Jammer dat je slechts per optie 1 plek kon aanwijzen. Ik denk dat menigeen meer dan 1 
idee heeft.  Positief negatief of kans. 

Meer groen,  beter handhaven op parkeren en ondernemers ondersteunen 

Geef voorrang aan voetgangers fietsers natuur, sociale cohesie. In opmeer rijden autos  als 
gekken. Al meerdere malen bijna ongeluk meegemaakt. Deze enquete: Kaart invullen is 
best lastig btw. 

Alle winkels bijelkaar  winkels op de breestaat verplaatsen naar het centrum, cappelof 
wuiver 

Zebrapad tussen Etos en AH. 
Drempels tegen snelverkeer. 

Hou (ons) als feedback-gevers goed op de hoogte van voortgang 

Zouden de parkeerplaatsen op 't wuiven niet weg kunnen? Alleen parkeren op de grotere 
parkeerplaatsen. Hierdoor wordt de omgeving rustiger en oogt het veel mooier. Nu 
stoppen alle auto's daar oog constant vanwege het zoeken naar een parkeerplaats wat zeer 
storend is. 

Kunnen jullie vaker controleren op parkeerplekken?  
Er staan namelijk heel vaak auto’s verkeerd geparkeerd in dorpen dit levert hinder op aan 
anderen. Het gaat met name dan om de parkeerplekken voor de AH, er is daar voor het 
pand van de bakker op het hoekje een soort halve parkeerplek, maar dat is geen 
parkeerplek. Mensen zetten hier alsnog hun auto neer en dit levert gevaarlijke situaties op.  

Probeer een centrale ruimte te houden voor evt. evenementen o.i.d. 

Hou rekening met de vergrijzing 

Zet em op 

Terrassen lijkt mij leuk 

De verkeersstromen verdienen aandacht. Zorg voor een soort rondweg. En neem de wegen 
eromheen mee, zoals de Koninginneweg. 

Kan er een top 5 van mooie dorpskernen in Nederland samengesteld worden. Dan kunnen 
de burgers zelf een keuze maken en is het makkelijker voir te stellen. Met deze enquête 
verzamel je ideeën maar nog geen beeld. 

Mijn verbeterpunten en de kansen die ik zie zijn vooral gericht op het nog meer 
ondersteunen van de natuur / insecten lokaal. Wereldwijd gaat het niet zo best met de 
insecten en de biodiversiteit. Het zou mooi zijn als het centrum van Opmeer wel een 
uitstraling heeft dat het de natuur / insecten lokaal stimuleert en ondersteunt. Daarbij 
geeft het ook een fijnere ervaring om daar te zijn. 

Een of meerdere restaurants met een gezellig terras zou helemaal niet misstaan in het dorp 

Maak een goed plan voor het gehele gebied. Nu willen jullie hoogbouw plaatsen tegen 
Koninginneweg 95. Ik woon daar en vind het belachelijk dat zo hoog tegen een kavel wordt 
gepland te bouwen. Ik weet dat veel eigenaren in het gebied tussen action en Koenis  
welwillend zijn voor een mooi ontwikkelingsplan. Ga eens langs de deuren om te 
informeren bij de bewoners en winkeleigenaren. 

Winkelpromenade buiten het dorp, zoals in Zwaagdijk 

Net als winkelcentrum Zwaagdijk buiten het centrum. Goed bereikbaar en veel 
parkeergelegenheid.. 



 

 

Wanneer is het inspraakmoment over de herinrichting van de Koninginneweg? 

Verkeersdrukte Koninginneweg ontlasten. Beter spreiden over uitvalswegen. 

Het gebied wat aangewezen is als centrum van opmeer is alleen toekomstbestendig als  het 
gaat fungeren als wijkwinkelcentrum. Daarmee vergroot je de trekkracht en maak je het 
toekomst bestendig. Kijk een naar Nieuwe Niedorp. Als ik daar mijn wekelijkse 
boodschappen die (door komst AH) dan loopt hier heel wat uit opmeer rond op dit 
moment. En met de verbouwingen wordt het daar alleen maar beter. 

Volgens mij vraagt de totale verkeerssituatie in ons dorp  aandacht. Die eventuele 
aanpassingen beïnvloeden ook het centrumplan. 

Zou graag een autovrij  grorer winkel centrum zien . 
Met meer groen, plekken waar je kan zitten maar ook uitgedaagd wordt iets samen te doen 
ook voor kinderen bijv een waterpartij van fontijnen 

Nogmaals het pleintje aan de hrenweg als je van het burg. de Leeuwplein afkomt is een 
mooie plek om kleine evenementen aan te wijzen 

een dorps cafe in het centrum 

Rabo bank gebouw,inrichten voor openbaar publiek. 
Sociaal contact,ondersteuning. 
Terras,dorpsplein. 

Leefbaarheid door verkeersluwe oplossing wuiver vergroten en vooral veiligheid 
waarborgen 

Als jullie een extern buro inschakelen, neem er dan een die er echt verstand van heeft.  

doe aub iets aan het vele veel te hard rijdende verkeer en de fietsers e.d. die op de stoep 
rijden ivm het gevaar in de koninginneweg!!!! 

Leuk dat het grote publiek op deze interactieve manier mee kan denken met de toekomst. 
Vaker doen. 

In de inleidende tekst staat de tijdsspanne van het maken van het beleid. Maar wanneer 
gaat er iets GEDAAN worden? 

Horeca op het plein bedoel ik niet het nacht leven maar voor dagjes mensen. En het is een 
pracht punt voor live muziek. 

Als geheel maakt het centrum een rommelige, ongezellige  indruk. 

Ik ben tot 23 juli afwezig i.v.m. vakantie. Ik blijf wel graag op de hoogte en wil meedenken 

De stoep bij boerderij terhoogte van Action is beroerd en verschrikkelijk ongelijk door 
boomwortels . daar mag nu wel eens een verbetering worden toegepast .  

Op het bankje bij de lindeboom (bij bloemenzaak de Kaag) zitten mensen mooi, maar met 
de rug naar elkaar toe. Dit zorgt ervoor dat je niet in contact komt helaas. 

Graag goed naar de bewoners luisteren en niet te moeilijk denken/doen, vlotter handelen 
soms. 
Daarbij zouden wij graag meer handhaving binnen het dorp zien voor te hard rijdend 
verkeer/tegen de draad in/parkeren voor AH.  
Niet om de blauwe zone te controleren en te beboeten. 

De verkeersveiligheid kan beter en ik zou graag een biologische winkel willen.  

De dorpskern moet meer winkels krijgen zodat er meer concurrentie ontstaat en het 
aanbod van producten vergroot. Bij bouw van appartementen gebruik maken van 
parkeerkelder en beganegrond winkelruimtes voor middelgrote winkels. Zo ontstaat een 
regio functie voor ons mooie Opmeer 

Succes, er is veel van te maken. De uitdaging zal vanwege financiële haalbaarheid wel zitten 
in combinaties van ambities en meekoppelkansen.  Ik vind het opvallend dat er een 



 

 

ogenschijnlijke discrepantie bestaat tussen de verblijfskwaliteit van het dorp en de sterke 
sociale verbinding jong en oud die aanwezig is. Dit zou elkaar zo nog meer kunnen 
versterken. Verminderen eenzaamheid 

Maak van het De leeuwplein iets meer  dan alleen een driehoekig plein, maak hem rond 
met meer ruimte voor publiek gebruik 

Begin eens met het vermijden van het benoemen van een cetrum voor twee dorpen. 
Gemeente Opmeer kent een plaats een enkele dorpen / buurtschappen plaats Opmeer 
wordt helaas doorsneden door 1 gevaarlijke N-weg. Waardoor mogelijk Het gevoel bestaat 
dat er twee centra. Stel vast voor welke diensten er twee centra nodig zijn. En voor welke 
diensten volstaan kan / moet worden uit financien) 1 centrum 

Ik heb me in het verleden aangemeld voor de nieuwsbrief van de gemeente. Ik lees nu in de 
DVG over deze enquete. Niet in een nieuwsbrief gelezen en inde DVG stond het ook lekker 
op tijd. Moet je niet raar opkijken als er weinig response is. 

Zijn er beperkingen aan het geluid wat een brommer/scooter mag maken? Als ze 
langsrijden kun je elkaar in de woonkamer niet verstaan, zeker met de balkondeur open 
niet. 

Waarom niet meer in vaste kleuren uitwerken en met meer ouderwetse uitstraling zodat 
het gezelliger overkomt als je er gaat winkelen. Het aan trekken en mogelijk maken van een 
bruin café met terras,  restaurants en een toko, dan trek je ook mensen van buiten af.  
Het uitbreiden van de markt en organiseer iets van thema dagen om de mensen meer met 
elkaar in contact te laten komen 

Centrum autoluw maken aub. 

Kruising Koninginneweg/Hogeweg Hertogwilmsweg/Pade veiliger maken. 

We zijn erg blij met ons bescheiden centrum waar je toch alles kunt vinden wat je nodig 
hebt. Een korte boodschap is snel gedaan. Maar voetganger vriendelijk is het niet, dat is 
het grootste knelpunt. 

Een v.n.l. overdekt autoluw centrum met daarnaast een eenrichtingsroute Waterkant, 
Wuiver, Gruttostraat, Pastoor Meriusstraat 

Helaas is deze enquete maar 5 dagen beschikbaar en is het eigenlijk niet naar voren 
gebracht, bijvoorbeeld via reclame. En dat terwijl verkeersveiligheid erg belangrijk is.  

Ik wist pas op zeven juli dat er een enquête was en deze heeft zo te zien maar vijf dagen 
online gestaan. Dit lijkt mij wat kort 

Zonde van het ongelooflijk mooie pand aan de breestraat, dat hier een caravan tegenaan 
staat inmiddels en dat er appartementen gaan komen. Heel jammer van zo een mooi 
gebouw. Ook heel onhandige plek ivm met de drukte op een nu al te drukke weg. 
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