Samenspel Centrumwaard
Het opstellen van de gebiedsvisie voor Centrumwaard is een traject dat de gemeente samen
met inwoners en ondernemers vormgeeft. In 2021 wordt de gebiedsvisie uitgewerkt in een
masterplan en een uitvoeringsprogramma. Ook dat traject doen we samen met inwoners en
ondernemers.
Het opstellen van de gebiedsvisie doen we vanuit co-creatie. De gemeente Heerhugowaard
neemt daarin een faciliterende positie in. Vanuit gelijkwaardigheid en vertrouwen werken
we met elkaar aan de gebiedsvisie waarin we antwoord geven op de vraag;
Hoe zorgen we ervoor dat Centrumwaard een vitaal centrumgebied is?
Met de werkgroep Democratische Innovatie en Participatie (DIP) is een aantal
uitgangspunten geformuleerd, dat de gemeente in dit proces hanteert.
UITGANGSPUNTEN / SPEELREGELS
A. In het samenwerkingstraject om te komen tot de gebiedsvisie hanteert de gemeente
op voorhand geen harde kaders. De gemeenteraad is bereid af te wijken van
vastgestelde (beleids)kaders, als de gebiedsvisie daar aanleiding toe geeft. (N.B. Dit
geldt voor reeds bestaande beleidskaders, beleidskaders in voorbereiding en
financiële kaders). Om af te wijken van bestaande kaders is wel een onderbouwing
nodig, zodat de gemeenteraad een afgewogen besluit kan nemen bij het vaststellen
van de gebiedsvisie.
B. Maatwerk is voor de invulling van de gebiedsvisie de norm.
C. De gemeente werkt mee om alle noodzakelijke wijzigingen in bestemmingsplannen
door te voeren om de realisatie van de gebiedsvisie Centrumwaard mogelijk te
maken. Zij neemt daarvoor het initiatief en neemt, met inachtneming van het
profijtbeginsel, de kosten op zich.
D. De speelregels (speelruimte & spelregels) worden alleen in dialoog met de
deelnemers aan het proces aangepast.
E. De werkgroep Democratische Innovatie en Participatie is actief betrokken bij het tot
stand komen van de gebiedsvisie. De werkgroep houdt toezicht op het proces en is
betrokken bij monitoring en evaluatie. Werkgroep DIP heeft in principe de rol als
toehoorder en procesbewaker, maar het staat hen vrij om tijdens het proces ook een
inhoudelijke inbreng te hebben.
F. De inhoud van de gebiedsvisie komt vanuit inwoners en ondernemers. Thema’s die
niet door hen worden aangedragen worden alleen ingebracht in samenspraak met
inwoners en ondernemers (de deelnemers aan het proces).
G. De gemeenteraad omarmt in principe de uitkomsten van het proces. In het kader van
het algemeen belang kan de gemeenteraad een voorgesteld besluit over vaststelling
van de gebiedsvisie bijstellen. Dit doet zij in dialoog met de deelnemers aan het
proces.
H. Dilemma’s waar de deelnemers aan het proces niet uit komen worden voorgelegd
aan de gemeenteraad.
I. Het proces van opstellen visie, opstellen masterplan en uitvoering is een gezamenlijk
proces. Co-creatie samen met inwoners en ondernemers doen we vanaf het begin tot
het eind. We evalueren ook samen gedurende het hele proces.

