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Omgevingsvisie Hoorn samengevat 

Wat is de Omgevingsvisie Hoorn? 

De omgevingsvisie van de gemeente Hoorn beschrijft de keuzes die we vandaag moeten maken, om in 2040 

als stad nog sterker, mooier en duurzamer te zijn. Een belangrijke keuze die we maken is om ‘Meer stad’ te 

worden. We gebruiken de omgevingsvisie als zogenoemde ‘stip op de horizon’ bij het uitwerken van onze 

plannen en ideeën. Een omgevingsvisie gaat over de ruimte om ons heen, bijvoorbeeld over landschap, 

natuur, water, milieu, verkeer en vervoer, wonen, economie en cultureel erfgoed. We maken dus keuzes over 

onze omgeving. Deze keuzes gaan over wat we waardevol vinden en willen beschermen. De keuzes gaan ook 

over wat voor nieuwe ontwikkelingen we willen en waar deze moeten komen. We hebben de omgevingsvisie 

samen met inwoners, ondernemers, organisaties en partners van de gemeente gemaakt. 

 

Luchtfoto van een deel van Hoorn vanaf het Markermeer 

 

Kwaliteiten van Hoorn 

Hoorn vervult als hoofdstad van Westfriesland belangrijke functies voor de regio. Denk daarbij bijvoorbeeld 

aan vermaak in en om de binnenstad, werk bij de Hoornse bedrijven of leren bij scholen en zorg in het 

ziekenhuis. Door de goede verbindingen via snelweg en spoorlijn gaan er dagelijks veel mensen en goederen 

vanuit Hoorn naar Amsterdam. 
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Rondom Hoorn zijn het prachtige Westfriese landschap en het weidse Markermeer belangrijke kwaliteiten. 

Ook binnen de gemeente zijn de oude landschappelijke kwaliteiten nog herkenbaar. Denk daarbij 

bijvoorbeeld aan de stolpboerderijen met bijbehorende groene erven, de groene kavels, de wegsloten en de 

oude bomen langs de linten. Het Keern verbindt de historische binnenstad met de lintdorpen Zwaag en 

Blokker. Ook de nieuwere parken, groengebieden en waterwegen zijn belangrijke kwaliteiten. Deze 

bestaande kwaliteiten op het gebied van cultuurhistorie, groen, water en regionale functies zijn in de 

kwaliteitskaart opgenomen. 

 

Collage van kernkwaliteiten van Hoorn. Hoorn als regionale schakel met centrumfuncties, een rijke geschiedenis en cultuur en een 

bijzondere groen-blauwe omgeving. 

 

Opgaven van Hoorn 

Er is weinig ruimte in onze gemeente die nog niet gebruikt wordt. We gaan dan ook zorgvuldig en creatief 

met de ruimte om. Om te komen tot een gewenst ideaalbeeld voor onze gemeente hebben we voor Hoorn 

vijf opgaven uitgewerkt. Samen vormen de vijf opgaven onze aanpak voor de koers tot 2040. Dit zijn: 

1. Aantrekkelijke stads- en woonwijken (nieuw en bestaand) 

2. Voortbouwen op economische en toeristische kansen 

3. Bereikbaarheid via weg, spoor en water verbeteren 

4. Werken aan een socialere, gezondere en veiligere omgeving  

5. Verder verduurzamen en vergroenen 
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1. Aantrekkelijke stads- en woonwijken (nieuw en bestaand) 

Collage van aantrekkelijke woonwijken in Hoorn. Dit zijn energiezuinige woningen en groene tuinen, intensieve menging van wonen 

en werken, voldoende groen in openbare ruimte, 100% bouwen binnen bestaande stad en het verbeteren van bestaande wijken. 

 

 

 

Een belangrijke sleutel om onze gemeente nog krachtiger, completer en leefbaarder te maken ligt in het 

stedelijker maken van Hoorn. Dit doen we om lokale voorzieningen in stand te houden, reisafstanden te 

verkleinen en te zorgen voor een efficiënter gebruik van infrastructuur. De stad wordt hierdoor ook 

levendiger en we dragen hiermee bij aan een hoger veiligheidsgevoel.  

 

We bouwen tot 2040 ongeveer 10.000 tot 12.000 woningen erbij. Dat is nodig, omdat vooral jongeren en 

jonge gezinnen moeilijk een geschikte woning kunnen vinden. We bouwen de juiste woningen op de juiste 

plek en voor de juiste doelgroep. Daarbij stellen we voor iedere locatie hoge eisen aan de bouw- en 

beeldkwaliteit, openbaar groen en verbindingen met openbaar vervoer. Met name dichtbij de treinstations 

komen in de toekomst verschillende typen nieuwe stadse wijken. Deze stadse wijken verschillen ten opzichte 

van de bestaande woonwijken. Hier is werken en wonen gemengder.   

 

Het gaat hierbij niet alleen om de nieuwe stadswijken. We werken ook aan het verbeteren van bestaande 

woonwijken. Dat doen we samen met inwoners en partners. Dit doen we bijvoorbeeld door te zorgen voor 

goed werkende winkelcentra in de buurten, beter verlichte fiets- en wandelpaden, energiezuinigere 

woningen en groenere tuinen, straten en pleinen. 
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2. Voortbouwen op economische en toeristische kansen 

Collage van economie en gastvrijheid in Hoorn. Dit betekent de binnenstad als huiskamer met verschillende functies. Verbinding 

tussen de binnenstad en de wijken, aantrekkingskracht vergroten en bedrijventerreinen aanpassen. 

 

 

 

We zorgen voor banen die passen bij het ‘Meer stad worden’. Voor ieder bedrijventerrein beslissen we wat 

voor soort bedrijven we daar willen hebben. De terreinen passen we daarop aan. Ook houden we voldoende 

ruimte over voor (zware) bedrijven die echt thuishoren op een bedrijventerrein, bijvoorbeeld omdat ze veel 

geluid maken. De binnenstad verandert langzaam naar een ‘huiskamer’ van de stad. Behalve winkels is er 

ook ruimte voor andere functies, zoals horeca, ambacht, kunst en cultuur, kantoren, evenementen en 

wonen. Verder versterken we de verbinding van de binnenstad met andere delen van de stad. Dit alles doen 

we natuurlijk met respect voor de geschiedenis van de stad.  

 

Ook willen we meer aandacht voor onze mooie stad. We benutten de economische kansen die zich voordoen 

in de schil rondom de binnenstad. We richten ons vooral op toeristen die zorgen voor een verantwoorde 

ontwikkeling van de stad (dus geen massatoerisme). Dit komt op gang als we de aantrekkingskracht van de 

stad vergroten. 
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3. Bereikbaarheid via weg, spoor en water verbeteren 

Collage van bereikbaarheid van Hoorn. Schone mobiliteit, fiets- en voetpaden, bereikbaarheid auto's, deelmobiliteit door laadpalen 

voor elektrische auto's en openbaar vervoer van hoge kwaliteit. 

 

 

In de aankomende jaren verandert er veel in de manier waarop we ons van A naar B verplaatsen. Hierbij 

werken we samen met onze inwoners toe naar het gebruik van schone vervoersmiddelen die geen CO2 

uitstoten. Er komt in het straatbeeld meer ruimte voor fietsers en voetgangers en minder ruimte voor de 

auto, maar we houden de autobereikbaarheid op peil. Het is belangrijk om in Hoorn te zorgen voor goede 

fiets- en voetpaden, met een duidelijke route en uitstraling. Ook zorgen we bijvoorbeeld voor voldoende 

laadpalen voor elektrische auto’s.  

 

Verder ligt in deze zogeheten ‘mobiliteitstransitie’ de nadruk op vernieuwende manieren van vervoer, zoals 

deelauto’s en de elektrische fiets. We zetten ons in voor een openbaar vervoer (OV) van hoge kwaliteit, met 

de mogelijkheid om makkelijk over te stappen naar een ander vervoersmiddel. Dit betekent dat je nadat je 

uit de treint stapt, snel en gemakkelijk de mogelijkheid hebt om een deelfiets, of deelauto te pakken. 



Pagina 6 van 7 

 

 

4. Werken aan een socialere, gezondere en veiligere omgeving  

Collage van een gezond en veilig Hoorn. Een gezonde leefomgeving door sportvoorzieningen in openbare ruimte. Een prettige 

groene leefomgeving met ruimte voor samenkomen. Een veilige leefomgeving door verlichte wandel- en fietsroutes. Alle 

maatschappelijke voorzieningen zijn bereikbaar voor iedereen. 

 

 

In de wijken en buurten is het belangrijk dat inwoners zich prettig voelen, gezond kunnen leven, dagelijks 

goed kunnen functioneren en waar inwoners betrokken zijn met elkaar. De inrichting van de leefomgeving 

helpt inwoners om gezond te zijn en zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen, ook kwetsbare inwoners. 

Daarom richten we de openbare ruimte zo in dat deze ‘uitnodigt tot bewegen en ontmoeten’. Hiermee 

bedoelen we bijvoorbeeld dat er voldoende speel- en sportplekken voor jong en oud zijn, men graag in de 

openbare ruimte verblijft en dat we in de openbare ruimte zoveel mogelijk prioriteit geven aan wandelaars 

en fietsers.   

 

Het is ook van belang dat we ervoor zorgen dat de sociale en maatschappelijke voorzieningen zoals 

bijvoorbeeld gezondheidscentra, scholen, culturele centra en buurthuizen, meegroeien met het aantal 

inwoners, werknemers, scholieren en bezoekers. Ze moeten op de juiste plek aanwezig zijn en goed 

bereikbaar.  

 

Het is belangrijk dat de wijken en buurten in de gemeente Hoorn veilig zijn. Het aantal inbraken, 

vernielingen en voorvallen met geweld is in de afgelopen jaren gelukkig gedaald. Deze positieve lijn zetten 

we graag door. Bij wijkvernieuwing hebben we extra aandacht voor de invloed van de omgeving op de 

veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan goede straatverlichting, het aanpakken van overlastlocaties (openbare 

portieken bijvoorbeeld) en het herinrichten van ‘achteraf steegjes en straten’. 
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5. Verder verduurzamen en vergroenen  

Collage van het energieklimaat in Hoorn. Klimaatneutraal door schone energie. Circulaire bedrijven die geen afval produceren met 

slimme bedrijfsprocessen. Versterken van biodiversiteit en meer water opnemen door meer groen en bloemrijk groen.  

 

 

In Hoorn dragen we ons steentje bij om de gevolgen van de wereldwijde klimaatcrisis af te zwakken. Dit 

betekent dat we werken aan de doelstelling om klimaatneutraal te worden. We gaan op zoek naar schone 

energiebronnen. In de gemeente Hoorn kijken we vooral naar de mogelijkheden om zonnepanelen te 

plaatsen. Ook gaan we aan de slag met het aardgasvrij maken van alle wijken en buurten en we 

onderzoeken de kansen voor het opwekken van aardwarmte. Verder moedigen we bedrijven aan om in de 

toekomst ‘circulair’ te worden. Dit betekent dat bedrijfsprocessen slim zijn ingericht en afval niet meer 

bestaat.  

 

Ook gaat Hoorn zich voorbereiden op het veranderende klimaat. Dit betekent vooral dat we de leefomgeving 

in onze gemeente gaan ‘ontstenen’ door extra bomen en sierlijke beplanting aan te brengen. Voldoende 

groen zorgt er namelijk voor dat de omgeving beter bestand is tegen hitte en het neemt regenwater op en 

houdt het langer vast. Ook verhogen we het vermogen van ons rioolsysteem. 


	Omgevingsvisie Hoorn samengevat
	Wat is de Omgevingsvisie Hoorn?
	Luchtfoto van een deel van Hoorn vanaf het Markermeer

	Kwaliteiten van Hoorn
	Collage van kernkwaliteiten van Hoorn. Hoorn als regionale schakel met centrumfuncties, een rijke geschiedenis en cultuur en een bijzondere groen-blauwe omgeving.

	Opgaven van Hoorn
	1. Aantrekkelijke stads- en woonwijken (nieuw en bestaand)
	Collage van aantrekkelijke woonwijken in Hoorn. Dit zijn energiezuinige woningen en groene tuinen, intensieve menging van wonen en werken, voldoende groen in openbare ruimte, 100% bouwen binnen bestaande stad en het verbeteren van bestaande wijken.

	2. Voortbouwen op economische en toeristische kansen
	Collage van economie en gastvrijheid in Hoorn. Dit betekent de binnenstad als huiskamer met verschillende functies. Verbinding tussen de binnenstad en de wijken, aantrekkingskracht vergroten en bedrijventerreinen aanpassen.

	3. Bereikbaarheid via weg, spoor en water verbeteren
	Collage van bereikbaarheid van Hoorn. Schone mobiliteit, fiets- en voetpaden, bereikbaarheid auto's, deelmobiliteit door laadpalen voor elektrische auto's en openbaar vervoer van hoge kwaliteit.

	4. Werken aan een socialere, gezondere en veiligere omgeving
	Collage van een gezond en veilig Hoorn. Een gezonde leefomgeving door sportvoorzieningen in openbare ruimte. Een prettige groene leefomgeving met ruimte voor samenkomen. Een veilige leefomgeving door verlichte wandel- en fietsroutes. Alle maatschappel...

	5. Verder verduurzamen en vergroenen
	Collage van het energieklimaat in Hoorn. Klimaatneutraal door schone energie. Circulaire bedrijven die geen afval produceren met slimme bedrijfsprocessen. Versterken van biodiversiteit en meer water opnemen door meer groen en bloemrijk groen.




