
 

 

Kortverslag van het overleg met het bestuur van Old Skoel op 25 februari 2021. 

Aanwezig namens Old Skoel: de heren Van Vleuten en Posch; 

Aanwezig namens de gemeente: wethouder Joke Kruit, Nico den Otter (strategisch adviseur sociaal 

domein) en Nico Nannes (beleidsadviseur sociaal domein). 

 

Wethouder Kruit heet de aanwezigen welkom. 

Zij geeft aan dat er raadsvragen zijn gesteld en dat een inwoner in de vorige raadsvergadering heeft 

ingesproken over vraagstukken die spelen rondom de Oldskoel te Burgerbrug. Er komen ook signalen 

vanuit het dorp Burgerbrug over de functie van de Old Skoel. 

De wethouder vindt het belangrijk om hierover ook de visie van het bestuur van de Old Skoel te 

vernemen. 

Een ander punt is dat in het verleden een verzoek om de jeugd een plaats te geven is afgewezen. 

 

De heer Posch deelt mee dat bij het vorige bestuur inderdaad ca. 3 jaar geleden een verzoek is 

geweest om een ruimte beschikbaar te stellen voor de jeugd. Het bestuur heeft destijds aangegeven 

hier open voor te staan, maar had wel een aantal voorwaarden gesteld, zoals toezicht, geen alcohol 

en geen vrij sleutelbeheer. 

Het gebouw was de verantwoording van het bestuur en wilde dus alleen onder de gestelde 

voorwaarden het gebouw beschikbaar stellen. Op basis hiervan werd er afgezien van het gebruik. 

Het huidige bestuur vindt het juist heel belangrijk om de jeugd/jongeren te betrekken bij de Old Skoel. 

 

De heer Posch geeft verder aan dat het jammer is dat het bestuur niet rechtstreeks wordt benaderd als 

er vragen zijn met betrekking tot de Old Skoel. Het bestuur is altijd bereid om tekst en uitleg te geven 

over de stand van zaken. 

De verhouding met de dorpsraad is goed. Door Covid 19 is de presentatie over de achtergronden en 

vorderingen van de plannen een aantal malen uitgesteld. Het bestuur heeft richting dorpsraad 

aangegeven of zij op een andere manier informatie kunnen aanbieden, bijvoorbeeld door een on-line 

presentatie. Daarnaast wordt regelmatig een update verstrekt in het plaatselijke dorpsblad van 

Burgerbrug. 

 

Het huidige bestuur is in juni 2019 aangetreden na benadering en op verzoek van het vorige bestuur. 

Vanaf 2017 was het gebouw in bruikleen van de gemeente, maar was toen al sloopwaardig. Er zijn 

gesprekken gevoerd over de mogelijke voortzetting van de Old Skoel, maar hiervoor moest het pand 

wel gerenoveerd worden. 

Hiervoor is een plan geschreven om de financiering rond te krijgen via fondswerving. 

 

De heer Van Vleuten wil ook benadrukken dat zij Old Skoel niet gaan uitbaten en er zeker geen horeca 

aangelegenheid van willen maken. Het is juist de bedoeling om de horeca te betrekken en e.v. 

catering te laten verzorgen. 

Het bestuur heeft de handen vol om het plan te kunnen realiseren. Zij willen het bestuur ook graag 

uitbreiden en meer inwoners van Burgerbrug betrekken bij het bestuur en bij de activiteiten van de Old 

Skoel. 

Zijn boodschap is dan ook “kom naar het bestuur toe als er vragen of onduidelijkheden zijn”. 

In het overleg wordt aangegeven dat een informatiebijeenkomst voor raadsleden veel meer 

duidelijkheid kan geven over het gebeuren rond Old Skoel. In overleg met de griffie zal gekeken 

worden naar een mogelijkheid om dit te organiseren. 

 

Wethouder Kruit dankt het bestuur voor het gesprek. 

 

Schagen, 25 februari 2021 


