1.3.4 Wat is u mee gevallen? Noem de belangrijkste 3 punten.

Algemeen







De rust
Wij hebben het heel erg naar onze zin in Heiloo
Rust, anders dan andere dorpen in de buurt van de kust is Heiloo geen toeristisch dorp.
Tja Daar vraag je me wat ,
goede mogelijkheden om snel te kunnen starten op school en dagverblijf
Contact met gemeente naar oplossingen

Woning en woonomgeving










Dat ik me heel erg thuis voel in Heiloo, terwijl ik mijn hele leven in Amstelveen heb
gewoond. Dat alles lekker dichtbij is. Dat alles goed geregeld is.
Het echte dorpse karakter
Levendigheid in het dorp/ het centrum
Brede, mooie straten met veel groen
Treinverkeer is best geluidsarm
Mogelijkheden voor wandelen met de hond los
Het woont fijn. Mooie groenstroken en bomen in de wijk. Fijne rustige wijk waar kinderen
kunnen spelen
Onderhoud
buurt

Groen












de goed toegankelijke natuurgebieden
de fiets en wandelomgeving
Groene omgeving
Groen, hoewel de laatste jaren meer groen is verdwenen.
Dat het Heilooërbos nog bestaat.
Het vele groen.
"Groene karakter"
Heerlijke natuur, wandelen en fietsen is allemaal keurig voor elkaar.
Natuurbeleving
Verzorgde groene omgeving
Onderhoud gemeentegroen

Voorzieningen






Winkels
de goed voorzieningen
voldoende winkels voor dagelijkse boodschappen
Veel cultuur (ook voor jonge kinderen).
Aanbod restaurants



















De vele voorzieningen.
Dat er een theater is en een bioskoop.
Dat er een goeie boekwinkel was (helaas is die er nu niet meer)
Veel supermarkten"
Beschikbare scholen
Sport en winkel faciliteiten
gezellige centra omgeven door winkel- en uitgaansgebied. (stations centrum en 't Loo)
Voldoende onderwijsmogelijk heden.
Voldoende winkel mogelijkheden.
Veel basisscholen
Leuke sportverenigingen, fijne school,
Fijne gelegenheden om te winkelen en lunchen, koffie te drinken. Winkelbestand
Sportvoorzieningen
Winkels
glasvezel
behoud detailhandel en restaurants
invulling leegstand

Verkeer
Auto





dat de bereikbaarheid goed is
het parkeerbeleid
Verkeersdruk, ook zonder afslag A9
Bereikbaarheid Amsterdam

Fiets/voetganger


afstand tot Alkmaar op de fiets. Goed te doen en leuke routes.

Openbaar vervoer





De treinverbinding is prima vanuit Heiloo
Trein station en dienstregeling
dat de bereikbaarheid goed is
Bereikbaarheid Amsterdam

Sociaal





vrijwilligerswerk
De inzet van vrijwilligers op vele terreinen
"De vriendelijkheid van de mensen”
de mensen

