
Dorpenavond Ankeveen    Datum bijeenkomst: 13 november 2019 
 
Hoe duurzaam wordt mijn dorp? (Samenvatting input)  
 

Wat in 2030-2040 Hoe Afdeling 
We verwarmen onze huizen en 
koken niet meer op fossiele 
brandstoffen 
 
 
 
 
 Mix van collectieve (liefst) en 
individuele oplossingen voor 
warmte en energie 
 
 
We maken optimaal gebruik van de 
natuurlijke bronnen voor warmte, 
elektriciteit en koeling 
 
 
Andere wijze afval scheiden:  

- Windmolen, maar op een goede 
locatie 

- Kernenergiegebruiken 
- Goede voorbeelden gebruiken 
- Gasleidingen gebruiken 
- Niet zelf opwekken 
- Waterstof hiervoor gebruiken 
-  Buurtwarmte  

 
 
- Water 
- Energieopwekkend wegdek 
- Openbare daken zoeken 
- Geen molens wel evt. turbines  
- De techniek gaat daarbij helpen 
- Niet al die bakken 

 

We rijden bijvoorbeeld op 
waterstof  

- Gasleidingen gebruiken 
- Goede voorbeelden gebruiken  
- Informatie over de gevolgen – eerlijke 

info  
- Lokaal eigenschap  

 

We hebben betere en veilige 
fietspaden 

- Ook voor 45 km/h  
- Paden veiliger 
- Beleid voor verkeersregels  
- Minder asfalt, meer klinkers 
- Onderhoudskosten 

 

Ankeveen is bereikbaar met auto - OV is niet realistisch, zoals nu met 
bussen  

- Metroverbinding  
- Betere verbinding Bussen Zuid  

 

We hebben zonnepanelen op onze 
daken 

- Esthetisch verantwoord behoud van 
historisch karakter 

- Regels vaststellen over hoe en wat 
- Informatie verschaffen over wat mag 

en kan 
- Niet focussen op huidige techniek, 

wat brengt de toekomst? 

 

We scheiden ons afval, maar is dit 
dan nog zinvol en 
gebruiksvriendelijk? En we hebben 
zorgen over oplosbaarheid van het 
afvalprobleem 

- Informatie verstrekken  
- Moeten industrie en overheid 

oplossen 
- Belonen vs. Straffen  
- Minder afval leveren – naar de 

groenteboer of lokaal kweken  
- Faciliteer lokaal aanbod en/of markt 
- Luiers ook scheiden, composteren  

 



- Fabrikanten aanspreken op plastic 
gebruik 

We hebben alle huizen (voor zover 
nog niet) geïsoleerd 

- Meer ropl adviezen   

Centrale hub pakketten  - Huidige plekken zijn te ver   

Meer bomen planten/gebruiken - Onttrekken industrieterreinen aan 
het zicht dmv bomen 

 

Waterberging/vasthouden - Onder de parkeerplaats 
- Groter gemaal/afvoer 
- Actiever omzetten steen in groen 

(Steenbreek) 

 

De gemeente heeft zijn groene 
karakter behouden 

- Zuinig zijn op wat je hebt 
-  Authentiek houden (look & feel) 

 

 
 
Hoe ziet mijn dorp er in de toekomst uit? Wat heb ik nodig, wat wil ik behouden? Wat komt er in mijn DOP 
te staan?  
Samenvatting input over fysieke leefomgeving, DorpsOntwikkelingsPlan en  het(leef)klimaat in het dorp.  
 

Wat in 2030-2040 Hoe Afdeling 
Er is aandacht voor de leefbaarheid 
in het dorp 

- Basisschool en voor- en naschoolse 
opvang  behouden 

- Cultuurinstellingen, verenigingen 
behouden  

- Overloop naar Utrecht, A’dam, 
Hilversum tegengaan  

- Eigen karakter, kenmerken behouden 
- Authentieke gevoel bewaken 
- Cultuurwaarden 

behouden/koesteren 
- Er zijn sportvelden 
- Er zijn genoeg vrijwilligers 
- Er is een winkel/supermarkt 

 

Er is een ontmoetingsplek voor 
iedereen 

- Bijvoorbeeld een ouderensoos 
opzetten 

- Sociale cohesie verder uitdiepen 
Horeca jong & oud  

- Aantrekkelijk maken voor eigen + 
vreemdeling  

- Vrijwilligers werven, kroeg & 
Dillewijn 

- SRV 
- Verenigingsleven 
- Multifunctioneel 

 

Er is aandacht voor de verkeer en 
mobiliteit in het dorp: 
 
Snelheid beperkende maatregelen  
 
 

 
 
 

- Chicanes 
- Handhaven 

 



 
 
We willen verkeersveiligheid  
 
 
 
 
 
 
 
 
Minder vrachtverkeer  
 
 
Auto is te gast 
 
 
 
Begaanbaar houden van voetpaden 
en fietspaden 

- Rondweg  
- Flitspaal  
- Extra fietspad langs de Kwakel 
- Weg met de hobbels, flitspaal is 

beter 
- Parkeren onder maaiveld 
- Parkeren op eigen terrein 
- Middenberm/scheiding rijbanen   
-  Inhaalverbod 
- Geen doorgaand verkeer in het dorp 
- Herinrichting langzaam verkeer en 

bestemmingsverkeer 
-                                                     
- Geen groot verkeer door Ankeveen 
- Moeilijker maken voor vrachtverkeer 
- Meer ruimte voor wandeling en 

fietsen 
- Terugschroeven groen 

Er is aandacht voor behoud natuur - Natuur er laten zijn 
- Scherp houden dat het blijft 
- Niet nog meer recreatie, goede 

afwegingen maken 

 

Er is een zorgpost voor iedereen - Centraal in dorp 
- Onafhankelijk in eigendom gemeente 
- Inwoners zelf organiseren met zetje 

gemeente 
- Mogelijke locatie: Stichtse kade 1a of 

VSK (Vriendschapskring) 

 

Er is een divers  en gevarieerd 
woningaanbod 

- Voor jong/oud, duur/goedkoop en 
huur en koop. 

- Hollands End uitbreiding hoogbouw- 
driehoog  

- Meer hoogbouw in algemeenheid  
- Woningen op het water  
- Doorstroom woningen  
- Sociale woningbouw behouden 
- Eigen behoefte peilen   
- Nieuwe woningen (sociaal en 

betaalbaar) 
- Herenweg groei (beperkt) 
- Voorrang gezin met kinderen 
- Toewijzingsregels  
- Bezetting woning omhoog  
- Seniorenwoningen  
- Kerk ombouwen naar appartementen 

voor ouderen – kerk laten staan 
Elisabethhof buitenplaatsen 
woningbouw realiseren 

- Hofje Marktplein  
- Tiny Houses 
- Kerktuin 

 



- Voetbalveld verplaatsen en daar 
bouwen  

- Gemeente faciliteren makkelijker 
splitsen woningen 

- Aanpassen toewijzingsbeleid 

Er is goed openbaar vervoer - Elektrisch 
- Kleinschalig/taxi-achtig 
- Zeer gericht/nabij  
- Fijnmazig 
- Aanvullend 
- Flexibel (geen vaste lijnen) 
- Inzet vrijwilligers 
- Beter indelen/slimmer gebruik van 

maken: vraagt samenwerking met 
andere dorpen  

- Autonoom vervoer 
- Greenwheels 
- Buurtbus  
- Plaatselijke bezorgdienst 
- Plaatselijk vervoer 
- Uber automaatje  
- Uberbootje  

 

De Herenweg is aangepakt - Te snel verkeer 
- Vrachtverkeer weren of aanpakken  
- Overlast omwonenden verminderen  
- 30 km/h invoeren en/of handhaven 

 

De gemeente heeft de bestemming 
gewijzigd op  div. locaties 

- Kassencomplex (nu caravans) 
- Gebouw muziekvereniging 

combinatie maken 
- RK-kerk slopen of als wooncomplex 

oid inrichten 

 

Er is ondersteuning bij digitalisering - Sneller internet/glasvezel  

Aandacht voor jongvolwassenen - Digitale marktplaats voor Ankeveen  

Er is een school 
 

- Betrokken zijn/vrijwilligers stimuleren 
- Toewijzingen woningen, zodat 

mensen niet wegtrekken 
- Ouders en jeugd tijdig betrekken  
- Welkom heten nieuwe bewoners  
- Ook voor- en naschoolse opvang 

 

We houden ons aan de normen & 
waarden 

- Regels & handhaving 
- Camera’s (toezicht) 
- Durven aanspreken: ‘’redzame’’ 

communicatie  

 

We gaan slim om met de 
beschikbare bedrijventerreinen 

- Bundelen/concentreren (in Weesp is 
leegstaand) 

 

 


