
Inleiding: 

Op 12 oktober heeft de Seniorenpartij Schagen de onderstaande vraag gesteld over de opknapbeurt 

van de parkeerplaats van de volkstuinenvereniging Schagen. Dit volkstuinencomplex is gelegen aan de 

Nes, naast de N241. De aanleiding om het parkeerplaats deels op te knappen was enerzijds om te 

voorkomen dat ouderen met de fiets ten val kwamen op de puinverharding. Anders zou een 

afwateringsprobleem verholpen moeten worden.  

 

Vraag: 

Lopende het jaar 2018 zijn meerdere keren ambtenaren van de gemeente Schagen in overleg 

geweest met het bestuur van de Volkstuinvereniging (VTV) Schagen over de ‘opknapbeurt’ van de 

parkeerplaats van de VTV Schagen aan de Nes in Schagen. Dit zou ook zijn toegezegd door de 

burgemeester tijdens een bezoek aan het complex van de VTV Schagen. Ambtenaren van de 

gemeente Schagen zijn ook ter plaatse geweest om te kijken hoe de ‘opknapbeurt’ van de 

parkeerplaats het beste uitgevoerd kon worden.  

 

Groots was dan ook de verbazing bij het bestuur van de VTV Schagen dat, na bekendmaking van de 

Raadsinformatie memo “ Huisvesting fusievereniging SRC-VV Schagen”, de ‘opknapbeurt’ van de 

parkeerplaats niet meer doorging. 

Mondeling was aan het bestuur van de VTV Schagen toegezegd, dat voor de ‘opknapbeurt’ van de 

parkeerplaats, budget beschikbaar was uit het “gelukspotje” en dat dit potje ‘leeggemaakt’ moest 

worden. 

 

De Seniorenpartij Schagen wil graag van de verantwoordelijke portefeuillehouder weten, waarom de 

toezegging aan de VTV Schagen over de ‘opknapbeurt’ van de parkeerplaats, na bekendmaking van 

de Raadsinformatiememo “Huisvesting fusievereniging SRC-VV Schagen ” is ingetrokken. 

 

Antwoord: 

De gemeente wil nog steeds een pad op het parkeerterrein aanleggen, zodat ouderen niet zo maar 

ten val kunnen komen. Ook het afwateringsprobleem wordt opgepakt. De uitvoering van de 

werkzaamheden zou binnen enkele weken gaan starten, toen bekend werd dat deze locatie een 

mogelijke locatie is voor de eventuele herhuisvesting van de sportvelden. Om geen tweeledig signaal 

naar de volkstuinenvereniging af te geven, is toen besloten om eerst af te wachten wat er gebeurd 

met de mogelijke herhuisvesting van de sportvelden. Dit is vorige week telefonische besproken met de 

voorzitter van het volkstuinencomplex. 

 

Deze week is dit besproken met de portefeuillehouder. Besloten is om de werkzaamheden alsnog zo 

snel mogelijk te laten uitvoeren. De voorzitter van het volkstuinencomplex wordt hierover geïnformeerd. 

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Hans Heddes 

 


