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Betreft: Zienswijze ontwerp wijziging bestemmingsplan Westerpark te Schagen
IMRO-idn: NL.IMRO.0441.BPWESTERPARK-ON02
Aantekenen
Geacht College van de gemeente Schagen,
İ

Namens de Vereniging van Eigenaars Decor Westerpark 49 t/m 123 en Vereniging
van eigenaars Podium Westerpark 72 t/m 118, vertegenwoordigd door beheerder
Blaauw Vastgoed ontvangt u deze zienswijze.
Ter inzage ligt het ontwerp wijziging bestemmingsplan voor de realisatie van een
appartementencomplex met 35 appartementen op het Westerpark in Schagen.
Er zijn 2 presentaties geweest over dit plan en op de laatste bijeenkomst 7 november
jl. in het gemeentehuis werd duidelijk dat de plannen al in vergevorderd stadium
zijn.
De presentatie van het voorgetelde bouwplan wat aanleiding is voor deze
bestemmingsplanwijziging is een deceptie voor de huidige bewoners, het uitzicht zal
voornamelijk bestaan uit steen en parkeerplaatsen. De volledige uitsluiting van een
doorkijk dat er nu wel is, kan niet opgelost worden met een glazen trappenhuis. De
hoogte van het complex zal overheersen. Tevens is de aansluiting op het huidige ISD
gebouw de oorzaak dat er een bastionachtige constructie gaat ontstaan op het
Westerpark, waar aan beide zijdes van de huidige weg stenen te zien zijn.
In het plangebied is op 20 november 2013 door de raad vastgesteld bestemmingsplan
'Woongebieden Kern Schagen'.
In het huidige bestemmingsplan zijn de gronden aangewezen voor 'Groen'. In het
bestemmingsplan is geen wijziging- of afwijkingsmogelijkheid opgenomen om het
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bouwen en gebruiken van de gronden ten behoeve van wonen alsnog mogelijk te
maken.
Nauwelijks 5 jaar later wil de gemeente dit nu herzien en stelt u een
bestemmingsplan wijziging voor dit gebied? Het voorstellen van een wijziging van
het bestemmingsplan heeft alleen zin als daar integraal ook de bestaande bebouwde
omgeving wordt meegenomen.
Als het beleid van de gemeente Schagen erop is ingericht dat alleen een ingediend
plan wordt bekeken en niet de omgeving, is de vaststelling van een Woongebieden
Kern plan een wassen neus en staan de huidige bewoners opnieuw voor een
voldongen feit. Waar is de onderbouwing en de toekomstvisie vanuit de gemeente
Schagen voor het gehele Westerpark?
Door de wijziging van het bestemmingsplan om de realisatie van dit appartementen
complex mogelijk te maken is er tevens een verdere verharding in het genoemde
plangebied aan de orde. Er is wel onderzoek gedaan naar de waterhuishouding in
het plangebied zelf, maar niet naar de gevolgen in het omliggende gebied dat al
bebouwd is.
De beloofde bomen en groen door de gemeente Schagen wordt bijna in elk plan
opgenomen, maar is in de praktijk niet terug te vinden. Door een verdere verstening
van het Westerpark zal er straks ook geen groen meer mogelijk zijn.
Ten tijde van het aanleggen van de eerste appartementen complexen op het
Westerpark is er geen rekening gehouden met eventuele toekomstige bebouwing en
is het nu aanwezige rioolstelstel daar niet op berekend. De huidige eisen die gesteld
worden aan een gescheiden afvoer van hemelwater en riool worden niet
doorgevoerd in de omliggende omgeving. De nu aanwezige Wadi's in het gebied
zullen dan niet voldoende zijn.
Tijdens de bijeenkomst op 7 november jl. is door de aanwezige ambtenaar gewezen
op een ander plan dat voorgelegd gaat worden aan de raad om de parkeerdruk op
het Westerpark te verlagen. Deze extra parkeervoorziening zou dan plaats moeten
bieden aan ongeveer 25 auto's en is ingetekend aan de noordzijde van de gevel van
Westerpark 81 t/m 123. Als dit plan wordt uitgevoerd, betekent dit dat de daar
aanwezige Wadi verdwijnt en heeft dit als gevolg dat er nog minder wateropvang is
in dit gebied. In een klimaat dat voorspelbaar veranderd en grotere regenval kan
verwachten, brengt dit op termijn een overlast situatie met zich mee.
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Met het voornemen om daar parkeerplaatsen te realiseren komt een ander probleem
mee en dat is de verkeersveiligheid op het Westerpark. Er is vanwege de krappe
indeling van het Westerpark al sprake van een onoverzichtelijke situatie en zal juist
op de ingeplande locatie een in en uitgang voor de parkeerplaats gerealiseerd
moeten worden? Dit is niet verantwoord!
De verkeersveiligheid op het Westerpark in zijn algemeenheid;
- Er is geen ontsluiting op het Westerpark, nog afgezien van de grote problemen die
te wachten staan tijdens een bouwperiode, heeft de gemeente ook bij een eerder
bouwplan hier geen afdoende oplossing voor kunnen vinden.
- De huidige weg die door het Westerpark loopt is nu niet voldoende breed om 2
voertuigen langs elkaar te laten passeren, bij calamiteiten is er een groot probleem, de
Veiligheidsregio zal hier kritisch naar moeten kijken.
- In een brief van 14 juni 2012 van de gemeente Schagen waarin de aanleg voetpad,
parkeerplaatsen en parkeerverbod zone wordt aangegeven, blijkt ook dat er vanuit
de gemeente Schagen bevestigd wordt dat het anders moet qua veiligheid op het
Westerpark.
- Met de komst van nog meer appartementen en de daarmee verbonden
verkeersbewegingen, neemt de veiligheid sterk af.
Het is een bekend probleem bij de gemeente Schagen dat er dagelijks veel fietsende
scholieren door het Westerpark komen. Er is geen voetpad aanwezig en daardoor
zijn er ook veel voetgangers op de weg zelf aanwezig.
Waar ligt de verantwoording van de gemeente Schagen voor alle (toekomstige)
bewoners en gebruikers van het Westerpark?
De beide VvE's kunnen zich niet vinden in de voorstelde bestemmingsplan wijziging
en vragen het college om met duidelijke antwoorden te komen op de in deze brief
gestelde vraagstukken en suggesties.

Met vriendelijke groet,
Namens de leden van VvE Decor en VvE Podium,
Blaauw Vastgoed
Mevr. J. Dammers-Meurs
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