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 Thematafel Sociaal Economische Ontwikkeling
 

Wat wil je versterken? Waar word je blij van (kansen) 

• Water, en waterbeleving vooral de aandacht bijvoorbeeld bij maaien van de 
rietkragen 

• Groen 
• levendigheid  
• Ruimte, Niet te dicht bebouwd (ondanks opmerkingen over zicht op Duin) 
• Ruimte voor jeugd in het Cascadepark en andere plekken 
• Leuke activiteiten (schaapskudde) voor iedereen 
• ruimte voor en de vele burgerinitiatieven 
• Rust 
• Unieke plek om te wonen 
• Mogelijkheid tot nieuwbouw 
• Afstand tot de randstad 
• Gelijkvloers wonen 
• Openbaar vervoer 
• Eigen huis kunnen bouwen 
• Wijksamenstelling/diversiteit van de bewoners 
• IBA bouwen 
• Strandstad 
• Afstand tot polder en Gooi 
• Ecologisch  

Wat mis je? 

• een echt  winkelcentrum, een winkelstraat met cafeetjes, terras, krantje 
• (Liever niet als muziekwijk (althans de uitstraling van een gesloten doos)  
• vulling van de Homerusmarkt, Supermarkt, 
• een weekmarkt  
• Grotere winkelketens als HEMA, Blokker 
• Men mist een dierenweide 
• Men mist een artistiek hart/culturele broedplaats 
• Men mist netwerken om mensen bijeen te brengen bij goede ideeen en initietieven, 

waar vind men elkaar 
• Gemis van kleinschalige winkeltjes die van origine in het HK centrum waren voorzien. 

Het is namelijk niet aantrekkelijk genoeg gemaakt. 
• Men mist speeltoestellen voor kleine kinderen 
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Waar erger je je aan (knelpunten) 

• Angst voor leegloop Europalaan 
• wegen en bouwen in Cascadepark 
• De mogelijkheid om zelfstandig te ondernemen 
• Versnippering van winkels 
• geen boulevard in Duin 
• Niet gewenste ontwikkeling van de Europalaan 
• geen sportvereniging die je op de fiets kunt bezoeken, afhankelijkheid van de auto bij 

sport  
• gebied tussen spoorbaan en water wordt afgesloten gebied, omdat men elders werkt 

en recreert en alleen daar slaapt 
• leleijke afvalcontainers voor ieders deur 

Oplossingsrichtingen (o.a. quick wins):  

• Homerusmarkt onder 1 verhuurder brengen, nu is de versnippering te groot 
• Benader de Homerusmarkt “thematisch” om traffic te genereren. Maak het 

onderscheidend. (vega of Bio) 
• Hoe krijgen we rol van strandstad van de Randstad weer terug?  
• Uitbreiden aanbod posseidonsingle 
• Rubriek in poortnieuws plaatsen waar mensen met ideeen elkaar kunnen vinden 
• Prikbord in Homerusmarkt of heilig Boontje 
• Wijkaanjager weer actief 
• Insteken op cohesie in de buurtjes 
• Ecologisch toerisme naar Poort versterken 
• Streekmarkt ala kemphaan op de europalaan op zondag 
• Meer bedrijvigheid en leisure in port , meer werkgelegenheid zodat mensen niet 

allemaal naar Randstad gaan om te werken 
• Betere ontsluiting Homeruskwartier, stimuleert ondernemers 
• Centrale plek in de wijk waar je binnen kunt lopen en mensen ontmoeten 
• Bewoners nog meer uitdagen hun eigen Poort te maken 
• Meer van dit soort bijeenkomsten organiseren 
• Ander afval systeem 

 

 


