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Eigen_aanhef, 

 

 

Hieronder treft u de beantwoording aan van de vragen van de CDA Schagen-fractie, gedateerd 31 

oktober jl., met betrekking tot het Ontwerp Bestemmingsplan De Groene Traverse (Jozef Israëlsstraat). 

 

1. Kan de wethouder toelichten waarom er toch gekozen is om op de huidige plek te gaan 

bouwen ondanks alle bezwaren die al spelen? 

 

Antwoord: De locatiekeuze voor de gymzaal is gebaseerd op een collegebesluit dat met 

instemming van de scholen tot stand kwam in 2018. 

Het voorliggende bouwplan past prima in de destijds gemaakte afspraken en biedt zowel de 

Ark als de Aloysius school de mogelijkheid om het bewegingsonderwijs goed in te vullen. De 

ligging van de nieuwe gymzaal ten opzichte van beide scholen is daarbij van belang; voor 

het bewegingsonderwijs is bepaald dat de afstand van de school tot de betreffende 

voorziening niet groter is dan 1.000 meter. 

 

2.  Is er n.a.v. de ingevulde briefjes, van de bezoekers op de informatieavond over deze 

gymzaal, wel serieus actie genomen om te bezien of het eventueel toch anders kan? 

 

Antwoord: Van een ‘informatieavond over deze gymzaal’ is geen sprake geweest. Wel is er 

op 8 juni 2022 een informatieavond georganiseerd door de ontwikkelaar waar het bouwplan 

de Groene Traverse (inclusief het bouwplan voor de gymzaal) werd gepresenteerd. Bij deze 

informatieavond waren ook vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig voor de 

beantwoording van vragen. 

Naast de mondelinge reacties ontvangen tijdens de informatieavond, zijn er ook schriftelijke 

reacties ontvangen. Op 8 juni 2022 konden aanwezigen hun reacties noteren op 

zogenaamde reactieformulieren. De inhoud van de ontvangen reactieformulieren is 

opgenomen onder het kopje ‘participatie’ bij het ontwerp bestemmingsplan. 

De ingevulde reactieformulieren gaven geen aanleiding actie te ondernemen ‘om te bezien 

of het eventueel anders kan’.    
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3. Zijn er in de tussenliggende periode wel gesprekken gevoerd met de huidige besturen om te 

bezien of de gymzaal toch op de locatie van de huidige (oude) gymzaal kan worden 

gebouwd?  

 

Antwoord: De locatiekeuze voor de gymzaal is gebaseerd op een collegebesluit dat met 

instemming van de scholen tot stand kwam in 2018. 

De gemaakte afspraken betekenen concreet dat de nieuw te bouwen gymzaal uiterlijk op 10 

juni 2025 in gebruik genomen moet kunnen worden.  

Ter toelichting: op 10 juni 2022 werd de Nieuwe Ark opgeleverd door de bouwer. Dat 

betekent dat er op 10 juni 2022 ook een ‘teller’ is gaan lopen, immers met de Nieuwe Ark 

werd overeengekomen dat de nieuw te bouwen gymzaal binnen 3 jaar na oplevering van 

de Nieuwe Ark, gereed zal zijn voor gebruik en de bestaande gymzaal (nu een sta-in-de-weg 

voor de Nieuwe Ark!) aansluitend wordt gesloopt. Eerst na sloop van de bestaande gymzaal 

kan de nieuwe Ark over haar speelterrein beschikken.  

Gelet op de staat van onderhoud van de oude gymzaal zal elke kans door de gemeente 

worden aangegrepen om de nieuwe gymzaal eerder te realiseren. 

 

 

Als over de inhoud van deze brief onduidelijkheden zijn kunt u contact opnemen met Thom Wolf van 

de afdeling Ruimtelijke Projecten, te bereiken via bovenstaande contactgegevens. Voor overige 

vragen kunt u contact opnemen met de heer S. Kruijer, wethouder Portefeuillehouder 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen 

 

 

De heer A.S. Meijer 

gemeentesecretaris 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

burgemeester 

 

 

 


