
 

 

Verrslag van het overleg met mevrouw Jong, inwoner van Burgerbrug, op 24 februari 2021 inzake de 

ontwikkelingen met betrekking tot de Old Skoel. 

Aanwezig vanuit de gemeente: wethouder Jelle Beemsterboer en Joke Kruit, Nico den Otter 

(strategisch adviseur sociaal domein, Jos Broersen, strategisch adviseur vastgoed en Nico Nannes, 

beleidsadviseur sociaal domein. 

 

Wethouder Kruit heet de aanwezigen welkom en geeft aan dat mevrouw Jong heeft ingesproken in de 

vorige raadsvergadering over de vraagstukken die spelen rondom de Oldskoel te Burgerbrug. 

Aan de  raad is toegezegd dat er een gesprek met mevrouw Jong zal plaatsvinden. 

 

Mevrouw Jong deelt mee dat zij de aan raad heeft willen aangeven dat veel inwoners van Burgerbrug 

verbaasd zijn over de gang van zaken met betrekking tot de Old Skoel. De argumenten hiervan heeft zij 

ook schriftelijk per mail toegezonden. 

Mevrouw Jong vraagt zich af wat er precies is gebeurd en hoe het proces is verlopen. Met name het 

punt dat de inwoners van Burgerbrug niet zijn gehoord en blijkt dat de Old Skoel verhuurd wordt aan 

mensen van buiten Burgerbrug, is onbegrijpelijk.  Waar blijft de buurt/dorpshuis functie voor de inwoners 

en kunnen de financiële middelen niet anders ingezet worden. 

 

Wethouder Beemsterboer geeft aan dat de oude school al enige tijd leeg stond en hard achteruit ging. 

Vanuit enkele bewoners en in overleg met de dorpsraad is het initiatief ontstaan om het gebouw tijdelijk 

geschikt te maken voor maatschappelijke functies voor de inwoners van Burgerbrug. 

Hiermee  heeft het college ingestemd. 

Wethouder Kruit vult aan dat ruim een half jaar geleden het bestuur van de Old Skoel heeft gevraagd 

om het gebouw  te renoveren en of de Oldskoel in de toekomst onder het regime van dorpshuis zal 

kunnen vallen. 

De gemeente had geen urgentie om tot verkoop over te gaan, maar om de kosten van de renovatie 

te bewerkstelligen heeft  het bestuur van de Old Skoel bij diverse instanties en fondsen een 

subsidieaanvraag ingediend. Hieruit kwam naar voren dat dit alleen mogelijk was als het bestuur van 

de Old Skoel eigenaar was van het pand. Deze overdracht heeft eind vorig jaar in sneltreinvaart 

plaatsgevonden. 

 

Mevrouw Jong vraagt zich af waarom hier juist geen ruggenspraak over is geweest en dat over de 

tijdelijke invulling van het gebouw geen evaluatie heeft plaatsgevonden, terwijl dit wel was toegezegd. 

Aangegeven wordt dat vanwege de haast vanuit het bestuur van Old Skoel om subsidies te kunnen 

aanvragen voor renovatie de gemeente tot verkoop is overgegaan. Alleen als het pand in eigendom 

van de Stichting is kan subsidie worden verkregen. 

 

Op dit moment is de  relatie tussen dorpsraad en het bestuur van de Old Skoel niet ideaal. 

 

Wethouder Kruit deelt mee dat er overleg is geweest met de dorpsraad en het bestuur van de Old 

Skoel. Met hen is toen afgesproken dat men met elkaar in gesprek zou gaan en gezamenlijk aan 

verbetering van de verhouding zou werken.  

 

Wethouder Beemsterboer wil nogmaals benadrukken dat het bestuur van de Old Skoel van de 

gemeente geen subsidie ontvangt voor de renovatie van het gebouw. Dit moeten zij zelf bekostigen en 

als het niet lukt, valt het gebouw terug aan de gemeente. 

Wanneer het gebouw mocht gaan vallen onder  het regime van een dorpshuis, worden aan de 

subsidieverstrekking voorwaarden verbonden.  

Het doel van de gemeente is om het conflict op te lossen en verdient achteraf zeker niet de 

schoonheidsprijs. 

 



 

 

Wethouder Kruit stelt voor om de komende periode in gesprek te gaan met het bestuur van de Old 

Skoel om de grieven, die tot nu toe kenbaar zijn gemaakt te  bespreken. Verder zal de dorpsraad hierbij 

nauw worden betrokken. 

Haar conclusie is dat dit proces heel vervelend is verlopen. 

Zij vraagt aan mevrouw Jong of  zij kan instemmen met het traject wat door de gemeente wordt 

ingezet. 

 

Mevrouw Jong heeft  geen probleem met deze insteek maar voegt er nog wel aan toe dat het heel 

belangrijk is: “ wat willen de  inwoners van Burgerbrug zelf”. 

Daarnaast heeft ze nog een tip voor de gemeente om van te voren aan te geven wie aan het gesprek 

deelnemen. Dit was wel aangegeven bij het maken van de afspraak, maar kennelijk onvoldoende 

overgekomen. 

 

Wethouder Kruit dankt mevrouw Jong voor het gesprek. 

 

Schagen, 24 februari 2021 

 

                    


