
“Wat een fijne plek. Alle voorzieningen bij 
de hand, goede parkeerplek en zo op het 

dorpsplein.”

Ruime parkeerplaats, 
landschappelijk ingericht

Fietsroute door de 
vier kwadranten

Verzamelgebouw zorg + bezoekerscentrum
ouderenhuisvesting boven Deen 

Deen supermarkt 

Aantrekkelijke wandel- en 
fietsroutes naar het dorpsplein 

Ruimte voor nieuwe ondernemers 
in voornmalig pand Deen

wonen met voordeuren 
aan Rijpzicht

Noodlokalen vervangen door 
nieuwbouw (inclusief uitbreiding)

Centrale parkeervoorziening in 
plantsoen Bernardadus Hollanderstraat

naschoolse activiteiten

bibliotheek als onderdeel van de school 
en ook buiten schooltijden toegankelijk

alle daken hebben 
zonnepanelen

integraal kind centrum (IKC)

De Nicolaas Cromhoutlaan 
verbindt diverse recreatieplekken

De Nicolaas Cromhoutlaan eindigt in een groenstrook met een 
renplek voor honden én iets verderop een blote-voeten-pad. Het 
gebied is vlak en open, zonder bomen. Een deel van het gebied is 
graasweide voor diverse Beemsterbeesten.

Het ijsbaanterrein is nu een openbare 
ligweide met openluchtzwembad (in 
beheer bij de buurt)

Meer parkeervoorzieningen op de locatie 
van de voormalige gemeentewerf

De voormalige Plus-locatie is deels aangekocht en 
ingericht voor evenementen en buitensportactiviteiten

De bochten in de Bamestraweg 
worden overzichtelijk gemaakt

Jeu de boules in 
speeltuin bij Beejee

Nieuwe functie voor 
Ootje Tontel

Gebouw voor alle 
dorpsverenigingen

Ruime speelplaats
voor school en buurt

Sloop-nieuwbouw 
voor wonen

“Na school ga ik lekker 
naar de speeltuin.”

Ik fiets rustig en 
veilig door de buurt

Brug

Nieuwe functie voor 
bezoekerscentrum

De Insulindeweg wordt verbreed 
en opnieuw ingericht met een 
vijrliggend fietspad
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“Ik wandel zo naar 
Deen, leuk!”

“Ik mag alleen naar 
school fietsen.”

“Mijn eerste eigen woning, 
bij Breidablick.”

Ontsluiting vanaf nieuwe randweg 

Ontsluiting vanaf nieuwe randweg Noordoost

Deelauto’s

Parkeren aan de rand van De 
Keyser

Uitbreiding beschermd wonen

Ruimte voor sociale woningbouw

Bezoekerscentrum met parkeren 
bij de dorpsentree

Parkeerplaats voor bezoekers

Cluster ouderen- 
woningen

Gezondheids- voorzieningen 
geclusterd

Nieuwe functie
Ootje Tontel (wonen)

Dorpsplein autoluw

Blauwe parkeerzone 
bij winkels

Werkplaats en 
fietsverhuur

Plek voor ijsbaan

Nabij de winkelvoorzieningen
Openbare groenplek voor ontmoetenDeel van locatie aangekocht voor 

aanvullende parkeervoorzieningen 
en evenementen

Volkstuintjes en andere groene 
initiatieven (zonder bebouwing)

Aantrekkelijke wandelroute tussen  
dorpshart, winkelgebied en parkeren

Ruimte voor 
experimenteel wonen en 
zelfbouw

ontsluiting vanaf nieuwe 
randweg

Grote diversiteit aan 
(ouderen) huisvesting

“In dit hofje worden we 
samen oud.”

Basisschool + bibliotheek + Integraal Kind 
Centrum + openbare speeltuin / plein

Herverkaveling in kleinere kavels voor diversiteit 
aan werkfuncties (met bedrijfswoning)
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“Vanmiddag lag ik hier nog 
in de zon, vanavond train ik 
er met mijn korfbalteam.”

Auto te gast

terrasjes, bankjes

Minder bomen op het plein (meer licht)

Dependance van de basisschool 
in combinatie met integraal 
kindcentrum en bibliotheek

Bezoekerscentrum in Onder de Linden

Parkeren en 
kiss&ride

Wonen voor starters

Wonen voor ouderen

Ruimte voor fietsparkeren en 
opladen elektrische fietsen

Terrein meer intensief in gebruik 
voor sport, spel en events 

Nieuwe toegangsbrug 
(recht tegenover begraafplaats) 

Zorgfuncties onder één dak 
(huisarts, fysio, apotheek, tandarts, etc)

Vermindering van 
verkeeraantrekkend 
programma 

Tankstation van Middenweg op 
(deel) Plus-locatie

Plus-locatie herverkavelen in 
kleinere percelen 

Gemeentewerf wordt extra 
parkeerruimte

Parkeerplek voor school, zorgfuncties 
en dorpsbezoekers

Schoolkavel en aangrenzende 
kavels van huisarts en fysio 
wordt herontwikkeld voor 
ouderen- en jongeren-woningen

Voormalige bezoekerscentrum 
is nu een verzamelgebouw voor 
dorpsverenigingen en cultureel 
programma

Uitkijkpunt vanuit top kerktoren

Oefenvelden aan noordzijde 
Kloek wordt ruimte voor 
bedrijvigheid

plantsoen aan Jacob 
Grootstraat wordt 
aantrekkelijke verblijfsplek, 
gericht op ontmoeten en 
ontspannen 

“Op het dorpsplein zit ik 
uren naar voorbijkomende 

mensen te kijken.”

“Laten we een fiets huren 
om het dorp en de omgeving 

te verkennen.”

Werkplaats en fietsverhuur

De Insulindeweg wordt verbreed en opnieuw 
ingericht met een vijrliggend fietspad
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