
From: Griffie
Sent: Wednesday, March 17, 2021 11:41:42 AM
To: postbus8
Cc: Griffie 
Subject: mail nav 021 Raadsinformatiememo Old Skoel

Beste postbus 8,

Graag verwerken in corsa voor het betreffende team en de griffie als kopiehouder i.v.m. raad 30/3

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Marja de VriesAdriaanse

Medewerker griffie

gemeente Schagen

Mobiel: 0647584708

Griffie  ?

Bezoekadres: Laan 19, 1741 EA Schagen
 ?Postadres: Postbus 8, 1740 AA Schagen
 ? Tel.: (0224) 210 400
 ? Fax: (0224) 210 455

 ?Bespaar papier -? Is het echt nodig om deze e-?mail te printen?

Disclaimer:
Informatie verzonden met dit e-?mailbericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien deze informatie niet voor u bestemd is, wilt u dan de afzender berichten en dit document uit uw bestanden verwijderen? De gemeente 

Van: Helga Wagemaker <helga.wagemaker@outlook.com> 

Verzonden: woensdag 17 maart 2021 10:02

Aan: Marjan van Kampen <burgemeester@schagen.nl>

CC: Griffie <griffie@schagen.nl>

Onderwerp: FW: 021 Raadsinformatiememo Old Skoel 

Geacht College, beste Voorzitter, 

Beste raadsleden in CC (via de griffie), 

Lange tijd heb ik mij met betrekking tot de verkoop van de oude St. Josephschool in Burgerbrug op de achtergrond gehouden (omdat ik naast inwoner van Burgerbrug ook fractiesecretaris van PvdA Schagen 

ben), maar graag reageer ik toch op RIM 021 en de inhoud ervan. 

Van 2016 tot 2020 was ik voorzitter van de Dorpsraad in Burgerbrug en daardoor ook nauw betrokken bij alles wat er rondom de oude St. Josephschool te doen is geweest. Toen het pand van de oude school 

leeg stond is inwoners van Burgerbrug d.m.v. een enquête gevraagd wat zij op de plek van de oude school graag gerealiseerd wilden zien. De overgrote meerderheid van het dorp zag hier graag (starters)

appartementen verschijnen. Er was al een aannemer die hiervoor tekeningen had gemaakt en er waren ook andere geïnteresseerde partijen. Zij hadden zelf contact met de gemeente om een prijsindicatie 

voor het pand/perceel te ontvangen, maar ook de Dorpsraad heeft hier verschillende keren om gevraagd. E.e.a. liep op niets uit omdat de gemeente niet met een prijs over de brug kwam en er volgens de 

gemeente geen vergunningen voor bouw konden worden afgegeven. In de Factsheet (bijlage d) staat dat de belangstellenden vanuit de bouwwereld zijn "afgehaakt", maar dat is iets te simpel gesteld; er 

werd vanuit de gemeente geen actie ondernomen waardoor de aannemers geen concreet businessplan konden opstellen. Vanwege passiviteit van de gemeente zijn deze contacten op niets uitgelopen.

Omdat het gebouw verloederde, heeft de Dorpsraad toen gevraagd of het tijdelijk als jeugdhonk gebruikt kon worden. Kort daarna meldden ook de initiatiefnemers van de OldSkoel zich en is in overleg 

besloten het pand een tijdelijk maatschappelijke invulling te geven, die na 3 jaar geëvalueerd zou worden.

In de gespreksverslagen die in de RIM zijn toegevoegd wordt steeds benadrukt dat de relatie tussen de stichting OldSkoel aan de ene kant en Dorpsraad en inwoners van Burgerbrug aan de andere kant niet 

goed zou zijn. Wethouder Kruit probeert partijen om tafel te krijgen om tot wederzijds begrip te komen. Echter, daar gaat het in deze kwestie helemaal niet om. Zowel PvdA en Seniorenpartij in hun 

schriftelijke vragen als mevrouw Jong tijdens het inspreken in de raadsvergadering hebben aangegeven dat er vragen zijn over het proces rondom de verkoop van het pand aan de stichting OldSkoel. 

Als inwoner van Burgerbrug maak ik mij zorgen over de gang van zaken rondom de verkoop van de oude school aan de stichting OldSkoel: de wensen van de inwoners van Burgerbrug heeft de gemeente 

naast zich neergelegd en ook heeft een toegezegde evaluatie niet plaatsgevonden. 

Afgelopen vrijdag was ik bij mevrouw Jong op bezoek. Zij liet mij weten ook erg ontstemd te zijn over de gang van zaken rond haar inspraak in de raad en het gesprek dat daarna heeft plaatsgehad. Ook 

vertelde zij dat zij het gespreksverslag dat in deze RIM is bijgesloten als concept had toegestuurd gekregen. Zij had enkele aanvullingen op het verslag, maar deze zijn hierin niet verwerkt. De desbetreffende 

ambtenaar gaf hiervoor als reden dat haar opmerkingen door wethouder Kruit mondeling zouden worden toegelicht aan de raad. Echter, dit is niet gebeurd. Omdat haar aanvullingen ook betrekking hadden 

op het proces van de verkoop en de vraag waarom andere partijen geen mogelijkheid hadden het oude schoolgebouw voor een symbolisch bedrag te kopen, lijkt het erop dat er zaken worden 

achtergehouden en de raad niet volledig wordt geïnformeerd. In Burgerbrug is bekend dat wethouder Beemsterboer in de familiaire sfeer verbonden is met de initiatiefnemers van de stichting OldSkoel. Het 

heeft er nu alle schijn van dat hier sprake is van "vriendjespolitiek" en dat wordt door vele inwoners in Burgerbrug ook zo ervaren.

Concreet willen inwoners van Burgerbrug weten:

• Waarom de toegezegde evaluatie niet heeft plaatsgevonden

• Waarom andere partijen niet de mogelijkheid hebben gehad het pand/perceel voor een symbolisch bedrag te kopen

• Waarom over de verkoop geen overleg is geweest met de dorpsraad en inwoners van Burgerbrug

• Waarom niet is geïnventariseerd of er überhaupt behoefte is aan een "dorpshuis" in Burgerbrug

Met belangstelling kijk ik uit naar uw reactie en graag kom ik e.e.a. samen met enkele inwoners van Burgerbrug toelichten.

Hartelijke groet,

Helga Wagemaker

Van: Griffie <griffie@schagen.nl>

Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 13:18

Onderwerp: 021 Raadsinformatiememo Old Skool

Beste raads en steunfractieleden,

Deze raadsinformatiememo ontvangt u van het college in het kader van de actieve informatieplicht. Technische vragen kunt u stellen aan de ambtenaren, Rinda de Goede en Nico den Otter (rinda.degoede@schagen.nl 0224

210597 / nico.denotter@schagen.nl 0224210780)

Wilt u inhoudelijk over de raadsinformatiememo praten dan kunt u dit melden bij de Griffie (uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan de oordeelsvormende vergadering). Deze memo is tevens te vinden via de app Notubox. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Met vriendelijke groet,

Gert Meijer,

griffier van de gemeente Schagen

0224210642

Griffie  ?

Bezoekadres: , 
 ?Postadres: Postbus 8, 1740 AA Schagen
 ? Tel.: (0224) 210 400
 ? Fax: (0224) 210455

 ?Bespaar papier -? Is het echt nodig om deze e-?mail te printen?

Disclaimer:
Informatie verzonden met dit e-?mailbericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien deze informatie niet voor u bestemd is, wilt u dan de afzender berichten en dit document uit uw bestanden verwijderen? De 
gemeente Schagen sluit het gebruik van e-?mail uitdrukkelijk uit voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetrekkingen.
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