




   
Sch 

GEMEENTE 

OMGEVINGSVISIE SCHAGEN 
  

GEMEENTE SCHAGEN X 

r 

Wanneer speel je in op waarden zoals zicht en ruimte? 
Zicht en ruimte hebben te maken met de openheid van het landschap en 
de mogelijkheid om ver te kijken. Zo'n waarde hoeft geen belemmering te 
zijn voor ontwikkelingen maar zegt wel lets over de manier van 
ontwikkelen. Stel dat u bijvoorbeeld een schuur wilt bouwen bij uw bedrijf in 
een open omgeving. Let bij uw plan dan op hoe u de schuur neerzet. Denk 
vanuit de wegen en paden waarvandaan mensen het landschap zien. Vaak 
is een plaatsing Ioodrecht op de weg of het pad beter dan in de 
lengterichting. En houd oak rekening met het zicht van uw buren. 
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