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“Karakteristiek Voorstraatdorp omsloten door open zeekleipolderlandschap, kreken en dijken..”
“Centraal gelegen - Goed bereikbaar aan de A59 met verschillende uitvalswegen - Voorzieningenfunctie voor omliggende buurtschappen
en dorpen - Basisvoorzieningen aanwezig - Rijk en hecht verenigingsleven met veel activiteiten - Ons kent ons: mensen letten op elkaar en
zorgen voor elkaar - Sociaal en gezellig dorp:, open en toegankelijk - Compacte kern versus open polderlandschap: buiten is altijd dichtbij Veel ruimte, rust en groen - Wandel- en fiets dorp: dijken en ommetjes.”

Opkomende vergrijzing

Digitalisering: online winkelen

Groeiend recreatief gebruik en toerisme

Vereenzaming

Ontgroening

Van spullen kopen naar ervaringen aanbieden

Kwaliteit van eigen leefomgeving is weer belangrijk

WAAR WAREN VEEL MENSEN HET OVER EENS?

Schaalvergroting en clustering

Aandacht voor lokaal en persoonlijk

Druk op bedrijfsopvolging

ENKELE IDEEËN

WAAROVER ZIJN DE MENINGEN VERDEELD?

Al dan niet verplaatsen van de supermarkt

DOOR U MEEGEGEVEN WENSEN EN OPGAVEN

Dorp heeft nieuwe energie nodig!

Mensen missen een gezellig dorpsplein/
centrale ontmoetingsplek.

Meer onderlinge samenwerking
tussen ondernemers, horeca,
winkels, supermarkten en
verenigingen (verbinden/koppelen:
gezamenlijke acties)

Voorstraat en dijk zijn (historisch)
belangrijke plekken, maar missen
(nog steeds) aantrekkingskracht. De
dijk is bovendien verkeersonveilig.

Groei recreatie en toerisme biedt
kansen voor Fijnaart: aantrekkingskracht
vergroten, fietsroutes verknopen met
het centrum, hogere verblijfskwaliteit
centrum, hotel, etc.

Ontmoeting, levendigheid en gezelligheid
is belangrijk in de toekomst.

Mensen vinden dat winkels en
horeca te verspreid en uit elkaar
liggen in het dorp, verbinding en
clustering van functies zou goed zijn.

Fijnaart mag meer trots uitstralen
en ambitieus zijn in plannen. Durf
op langere termijn te denken, niet
alleen even ‘stenen draaien’.

Dijk is nu een barrière richting Jumbo
en evenementenplein.

Landschapszijde kans om kwaliteit
aan centrum toe te voegen.

Fijnaart op de kaart zetten met
evenementen, historie en identiteit
versterken.

Loop- en fietsroutes veilig en
aantrekkelijk maken.
Zuidrand is een interessante
plek voor nieuwe winkels,
evenementen, horeca, en wonen.

Woningen voor starters en
senioren in het centrum.

Vernieuw de scholen (samen
onder 1 dak?) en maak zo meer
ruimte.
Centrum verbinden met de
polder: rondje dorp.

Meer lopen en fietsen
leidt tot meer contact en
ontmoetingen.

Wat is het dorpshart en waar
moet het liggen (in het historische
centrum, bij Parel en de voetbal, bij
Aldi)?
Wel of niet een toekomst voor winkelen
in het historische centrum?

Prettiger verblijfsklimaat
Voorstraat met minder blik,
meer groen, verblijfskwaliteit,
gezelligheid.

Invullingsmogelijkheden van de
verschillende ontwikkellocaties
(wonen, zorg, supermarkt, horeca,
Parel, scholen, etc.)

Haven weer zichtbaar maken
i.c.m. wonen en recreatie.

Wat is de betekenis van de Voorstraat
(winkelstraat, centrale ontmoetingsplek
met horeca en evenementen of woon- en
werkstraat)?

Parkeren wel of niet in de Voorstraat?
Mogelijke ontwikkellocaties in het dorp:
locatie scholen, grasveld achter/naast
woonzorgcentrum, ZNS-terrein, locatie
Maris, landschapszijde dijk...

GENOEMDE ONTWIKKELLOCATIES
De Parel verplaatsen naar
het centrum, zodat het
verenigingsleven (muziek,
een theaterzaal, etc.) een
centralere plek krijgen en voor
levendigheid zorgen.
Couleur lokaal:
verbinding lokale
ondernemers/achterland,
streekproducten,
streekinnovaties, etc.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jumbo
ZNS-terrein
Kassencomplex
Fendertshoeve
Wilhelminastraat/Fendertshof
Wilhelminastraat-Molenstraat
Julianaschool
Westkreekweg
Aldi

