Projecten- en actielijst 'Langedijk ontwikkelt met water'
top watertafel sept/oktober

basis op orde
knelpunten in vaarroute

sluis
kwaliteit vaarwegen en oevers

gebieden met veel kansen

verbindingen met de regio
uitbreiding Museum BroekerVeiling
overig

verbinding Achterburggracht - Oosterdel
verbinding Veilingterrein - Oosterdijksloot
verbinding Vroonermeer - Twuijverhoek
verbinding Twuijvermeer - Twuijvermolen
verbinding Twuijvermeer - Broek op Langedijk
sluis omgeving Roskamhaven
sluis omgeving Twuijvermolen
knooppunt vaarwegen omgeving museum - Marktzicht
golfslag en snelheid thv Dorpsstraat 224-226
snelheid omgeving Schapenland
toezicht op vaarsnelheid algemeen
havengebied Broek op Langedijk
Oostrand
Geestmerambacht totaal
Geestmerambacht Groene Loper
Breekland II / Diepsmeerpark
gebiedsvisie knooppuntontwikkeling stationsgebied Heerhugowaard
recreatieve verbindingen stationsgebied Alkmaar Noord
integrale planvorming Museum Duizendeilandenrijk
op diepte baggeren van vaarroutes, o.a. Oosterdijksloot

overig
versterken ruimtelijke kwaliteit
verblijfskwaliteit toevoegen
versterken omgevingskwaliteit
monumenten

recreatieve functies versterken
knooppunten water-land

vervoer over water

uitbreiden overnachtingsmogelijkheden

uitbreiden aanlegplaatsen

hoog- en laaghangend fruit
winkelgebied Noord- en Zuid-Scharwoude
verbinding dorpsstraat - Achterburggracht
langs wandel-, fiets- en vaarroutes
route eerstelingenpad aantrekkelijker maken
actueel houden monumentenlijst
monumentenstatus voor Oosterdel
behoud werf 'Houdt moed', belangrijk voor MBV en algemeen belang

overstappunten Dorpsstraat-Achterburggracht
horeca aan doorvaarbaar water in lint en bij Vroonerplas
kortverblijf op eilanden mogelijk maken
winkelcentrum Broekerveiling
aanlegplaats thv Eecen, Oudkarspel
veerverbinding haven Broekhorn - Twuijvermolen
watertaxi haven Broekhorn - haven Broek op Langedijk - museum
rondvaart Kolhorn - Langedijk - Alkmaar
Hotel Zuiderdel
Kleinschalig in het lint
Camperplaatsen
B&B's
bijzonder overnachten
vakantiewoningen
kamperen bij de boer
aanlegplaatsen in openbaar gebied
kortdurende aanlegplaats

uitbreiden commerciele rondvaart
uitbreiden verhuurmogelijkheden
overige aanvullende recreatieve voorzieningen

verbindingen met de regio
te water laat plaats

app-ontwikkeling
overig

duurzame ontwikkeling
elektrisch varen

overig

promotie

hengelsport
kade Oosterheem als passanten aanlegplaats bestemmen
museum BroekerVeiling
particulier
fiets, e-bikes, kano's
particulier initiatief
versterken fiets-, wandelknooppuntennetwerk
waterfietsverhuur
haven Bijvoet opnemen in wandelknooppuntennetwerk, verbinding van dijkdelen
strandje Oostrand
versterken recreatieve voorzieningen strandje Noorderplas

ten zuiden van Broekerbrug aan Hhw-zijde vervangen als kano-opstapplaats
in haven Broekhorn toevoegen
in Alkmaar-Noord toevoegen
kano-oversteek Broekhorn - Oosterdel
bij de Lepelaar opknappen
parkeerplaats bij tewaterlaatplaats Vroonerplas
opname in sloepenroute.nl
sluistijden klantvriendelijker maken
verbinding station Alkmaar Noord - Sint Pancras versterken

alleen elektrisch varen op Vroonerplas
alleen fluisterbootjes in Oosterdel
in toekomst alleen fluisterbootjes in heel Langedijk muv varend erfgoed
e-bike verhuur
uitbreiden oplaadpunten elektrisch vervoer
versterken natuur- en recreatiewaarden Oosterdel
aandacht voor varend erfgoed
initiatieven op het gebied van duurzaamheid Museale Helling Broek op Langedijk
logo voor langedijk ontwikkelt met water
identiteit Langedijk zichtbaar maken met info-borden bij dorpsentrees
samenwerking Holland Boven Amsterdam
historische driehoek Oudkarspel o.a. door Museum BroekerVeling
informatieborden entrees dorpen en gedempte veert
informatiebord bij dijkje museum: veiling op afslag hier begonnen
Sint Pancras bij station Alkmaar Noord
samenwerking ondernemers Geestmerambacht - de dorpen versterken
samenwerking recreatieve ondernemers versterken
met de naam 'Langedijk' heel Langedijk promoten
organiseer evenement met regionale aansluiting
aansluiten bij Langedijkerdag, verbinden met lokale producten
aansluiten bij bestaande app ontwikkeling, b.v. Abellife
verbinden met groente en water/varen
gastvrijheid
richten op regiobezoekers
doelgroep jonge gezinnen met kinderen of oudere stellen

