
2e Participatiebijeenkomst Toekomstverkenning Rockanje 
 
Op 1 september 2022 vond in het gemeentehuis te Rockanje de tweede participatieavond 
over het de toekomstverkenning voor het centrumgebied plaats. Met bijna 60 bezoekers was 
dit een goed bezochte bijeenkomst. 
Na een openingswoordje van projectleider Eline Rood vertelde wethouder Lies van der Pol 
dat “het voor de toekomst van het dorp van belang is om de voorzieningen te versterken, 
verbindingen te verbeteren, het dorpsplein te verlevendigen en de Dorpsweg een facelift te 
geven. De verkenning die we nu doen is om een visie te maken die we door kunnen geven 
aan de nieuwe gemeenteraad. Het doel is om een inspirerend plan te maken voor het 
centrum van Rockanje waar we in de komende jaren uitvoering aan kunnen geven. 
Het bureau KuiperCompagnons heeft een aantal schetsen gemaakt die in de vorige 
bijeenkomst op 30 juni met inwoners en ondernemers besproken zijn. Hieruit is een 
voorkeursvariant gekomen die we in deze bijeenkomst met elkaar gaan bespreken. 
 

 
 

Uitwerking van de schets 
Jeroen van Doorn van KuiperCompagnons presenteerde de verdere uitwerking van de 
schets die in de vorige bijeenkomst is gemaakt. Hierin is gezocht naar samenhang en 
verbinding van het hart van Rockanje met de zee. Een boulevard -achtige aankleding kan dit 
benadrukken. Met een beperktere rol voor de auto en de bus kan het centrum leefbaarder 
gemaakt worden. Dit kan met parkeerplaatsen in het noorden en zuiden, net buiten het 
centrum. Het hart van Rockanje wordt verder ontwikkeld door de verblijfsruimte 
aantrekkelijker en levendiger te maken met zichtlijnen naar het omliggende landschap. Er 
worden ook meer betaalbare woningen en commerciële functies toegevoegd. In het centrum 
is plaats voor een tweede supermarkt en kan het plein worden vergroot. De sfeer wordt 



groener. Het dorpshart moet een bestemming zijn in de route van de zee via het dorp naar 
het landschap daar omheen. 
Door betere fietsroutes kan het centrum voor de fietser nog aantrekkelijker worden. 
In de voorkeursvariant krijgt het Raadhuisplein meer verblijfsruimte met winkels en terrassen 
aangekleed met groene beplanting in een strandsfeer. 
Ook wordt er nagedacht over verwijsborden met een eigen opmaak. 
 

 
 

Vervolg 
De eerste stap die nu gezet wordt is het doen van een verkeersonderzoek naar de 
mogelijkheden om het centrum autoluw te maken. Ook wordt voorgesteld om een beeld-
kwaliteitsplan op te stellen. Daarin staat hoe het uiterlijk van een gebouw en de omgeving 
eruit moet komen te zien, bijv. welke materialen en kleuren er gebruikt moeten worden 
Daarnaast worden er werkgroepen geformeerd met ondernemers en inwoners uit het 
centrum die mee gaan denken over bepaalde onderwerpen. De Dorpsraad in oprichting 
wordt hier ook in betrokken. 
 
De raadscommissie zal hierover op 3 oktober praten en later die maand wordt een besluit 
gevraagd over de vervolgonderzoeken. In het vierde kwartaal van 2022 worden de 
verschillende onderzoeken en werkgroepen opgestart. In 2023 zal een verdere 
besluitvorming plaatsvinden. 
 

Vragen 
Uit de vragen uit de zaal werd vooral duidelijk dat inwoners erg betrokken zijn bij het centrum 
van Rockanje. De meeste mensen hopen dat het deze keer wordt opgepakt en uitgevoerd. 
“Er zijn in het verleden al meer mooie plannen gemaakt voor dit gebied, maar nog niet een is 
er uitgevoerd. Wie zegt dat dit plan wel realiteit wordt? Als er zoveel verandert kan en wil ik 
hier dan straks nog (blijven) wonen? Krijgen toeristen meer ruimte in ons dorp dan de 
inwoners?” Vragen die we serieus nemen en waar we samen over na moeten denken. Dus 
blijf naar deze avonden komen en praat en denk met ons mee. We hebben u hierbij nodig! 
 



Panelen 
Voor het tweede deel van de avond stonden in de ruimte een aantal panelen opgesteld. Bij 
de panelen werd informatie gegeven over het plan, konden mensen een prioritering 
aanbrengen voor de grote lijn van de aanpak van de uitvoer van het plan en werden allerlei 
suggesties gevraagd. Dit leverde interessante gesprekken en veel informatie voor het 
vervolg van het proces op. 
De volgorde in de aanpak van het project werd 

1. Uitwerken van een verkeersplan en een beeldkwaliteitsplan 
2. Herinrichting van de Dorpsweg 
3. Transformatie van het centrum van Rockanje 
4. Herinrichting van de strandboulevard 
5. De verbinding van het Dorpsplein met de strandopgang verbeteren 

 

 
 

Reacties 
Na afloop van de avond konden de bezoekers een reactieformulier invullen. 36 personen 
hebben daar gebruik van gemaakt. In het onderstaande overzicht staan deze reacties op het 
plan vermeld. 
 

Bewoners in het centrum (16) 
Dorpsplein en -weg (14) 
Graag morgen afbreken en nieuw bouwen 
Mooi plan. Graag meer levendigheid 
Plan is echt top in combinatie met strand 
ik vind het een prima plan 
Maak het eenrichting, ook Dorpsweg (2x) 
Geen parkeerplaatsen in centrum 
Grootste probleem is gebrek aan woningen 
Mooi plan, maar ongerust over mijn woonplek 
Zorg voor communicatie en vertrouwen bij bewoners 
Angst onverkoopbare woningen bij onzekerheid door politiek 
Communicatie over voorrang keuze woningen 
Meer activiteiten, zoals ringsteken, braderie 



Supermarkt buiten het dorp 
Bankjes, bomen, kiosk op plein voor 3 ton 
Bezinepomp weg 
 
Anders (2) 
Maak dorp semi autovrij: rotonde Alardusdreef soms gevaarlijk 
Hoe gaat P Hoogvl. eruit zien? Laat het groen voor de kinderen 
 

Bewoners buiten het centrum (14) 
Dorpsplein en -weg (7) 
Maak het eenrichtingsverkeer (2x) 
Bus uit het centrum (3x) 
Parkeerplaatsen weg uit centrum 
Maak het nu al autoluw 
Begin met eenrichting Dorpsweg 
Maak hele dorp 30 km zone 
Maak gezellig plein: planten, bankjes 
Alle bebouwing vervangen 
Ondergronds parkeren gras Hoogvl. 
Graag 2e supermarkt aan rand (2x) 
Heel leuk plan, zin in 
Geweldig (2x) 
Heel mooi plan 
Graag doorpakken 
Laat strand opgangen zoals ze nu zijn 
Profiel A en C zijn een top idee (2x) 
Niet teveel horeca vanwege overleven stille winters 
Zichtlijnen naar kerk en meertje heel goed idee 
 
Anders (7) 
Hoogvlietlaan: laat het parkeren op gras 
Geen grote badplaats maar meer op natuurbeleving richten 
Stoepen zijn onvriendelijk voor minder validen 
Maak visie voor ‘Waddengebied’ 
Fam. Slingerland heeft te veel macht 
Presentatie graag via e-mail 
Presentatie op de website 
 

Ondernemers in het centrum (3)  
Dorpsplein en -weg 
Heel mooi plan. Graag nog een gesprek 
Mooi plan, maar hak ook eindelijk knoop door 
Snel uitvoeren en boel opknappen 
Centrum is vies, slecht onderhouden, te hoog onkruid 
Lantaarnpalen in andere kleur, maar geen blauw 
 

Overige aanwezigen en opmerkingen (3) 
Tegen de tijd dat dit wordt uitgevoerd is er geen strand meer. Denk daaraan. 
Laat de vlonder op de 2e Slag doorlopen en zorg voor betere toegankelijkheid 2e Slag 
Raadhuislaan moet gezelliger 
Dorpsplein moet autoluw en er moeten wegwijzers komen 
Alardusdreef is soms te gevaarlijk, te zwaar verkeer en fietspaden ontbreken 
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