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Premium

Spagaat voor wethouder in Groote Keeten. Jelle
Beemsterboer zit met verplichtingen, beloftes én
wensen (van inwoners) voor rust en ruimte

Stoelen moeten er bij in restaurant De Princen Keet voor de bewonersavond. In het midden staat wethouder Jelle
Beemsterboer.
© Foto Mediahuis/Ed Dekker
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Ed Dekker03/12/2019 om 22:46

GROOTE KEETEN

Rust, ruimte en beperkte woningbouw voor de jeugd. Deze wensen kreeg wethouder
Jelle Beemsterboer dinsdagavond te horen in Groote Keeten. Maar hij heeft ook te
maken met verplichtingen en beloftes naar recreatieondernemers. ,,Dat wordt een
hele puzzel”, verzuchtte hij.

’Indrukwekkend’ noemde Jelle Beemster de opkomst bij een bewonersavond van de gemeente in

De Princen Keet. Er moesten stoelen bij in het restaurant. ,,Wij zijn zeer begaan met de

leefbaarheid van ons dorp en laten dat graag zien. Het evenwicht tussen wonen en recreatie is

zoek. Aan deze scheefgroei moet iets worden gedaan”, betoogde een buurtbewoner.

Haaks op deze wens staat de toestemming van Schagen voor een hotel met twintig kamers aan de

Duinweg. Dat geldt ook voor een hotel met zestig kamers aan de Helmweg waaraan de gemeente

’in principe’ wil meewerken. En al helemaal voor 365 recreatiewoningen die Droomparken van de

gemeente mag bouwen in de Boskerpolder.

’Eerste belanghebbenden’

Met verplichtingen en beloftes naar commerciële ondernemers zit wethouder Beemsterboer in

een spagaat naar dorpsbewoners. Hij zou best Groote Keeten laten zoals het nu is, gaf hij te

kennen. ,,Ik heb daar geen echte moeite mee”, zei hij. ,,Het is niet in ons belang anders te doen

dan wat het dorp wil. Jullie zijn de eerst belanghebbenden.”

Die woorden gingen er in als koek, maar de praktijk is anders. Verplichtingen en toezeggingen

botsen met wensen. Bijna in één adem door gaf de wethouder te kennen bij twee projecten -

Boskerpark en het Duinweghotel - met handen en voeten te zijn gebonden. ,,Als wij nu nee

zeggen tegen Droomparken, kost ons dat miljoenen. Dat geld hebben wij niet.”

’Overvallen’

Veel dorpsbewoners voelen zich herhaaldelijk ’overvallen’ door plannen voor grootschalige

projecten. ,,Dan lees je weer iets in de krant en dan blijkt de gemeente al ver met een plan”,

klaagde een bewoner van de Achterweg. Hij beschuldigde de gemeente van een

’incidentenbeleid’.

In Groote Keeten wonen zo’n 140 mensen, exclusief het buitengebied. De leefbaarheid staat op

het spel, zo werd gisteravond duidelijk. Een uitgewerkte visie op de toekomst van het dorp

ontbreekt, bij de gemeente en de gemeenschap zelf. Met de nieuwe ’omgevingsvisie’ voor de hele
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Tip de redactie Reageer →

gemeente in aantocht kan dat volgens Beemsterboer veranderen. ,,Als eerste hebben wij daar op

10 januari inloopsessies over. Bewoners kunnen dan hun mening geven.”

De roep van een jongere voor betaalbare huisvesting in Groote Keeten kreeg alom bijval. De

wethouder suggereerde een COP-project, collectieve opdrachtgeverschap. Hij voelt voor deze

aanpak waarbij een groep jongeren gezamenlijk bouwer wordt.

’Racebaan’

Geen drempels in de Helmweg en Voorweg in Groote Keeten, wel borden waarop de snelheid

wordt aangegeven. Met een smiley voor wie zich houdt aan de snelheid. Verkeerswethouder Hans

Heddes zegde deze maatregel toe om de snelheid te temperen. ,,En dan stopt de gemeente een

euro in de dorpspot voor elke smiley.”

De Helmweg en de Voorweg zijn soms net ’een racebaan’, hoorde Heddes. Herinrichting van

beide wegen zit er de eerste jaren niet in. ,,Dat komt pas bij vervanging van de riolering in beeld.”

groote keeten

LEES MEER OVER

MEER NIEUWS UIT SCHAGEN E.O.

Bedrijven naar Kooyhaven? Eerst gaat Port of Den Helder in gesprek met
bewoners uit Breezand

Tweede coronagolf? Draaiboeken bij zorginstellingen in Noord-Holland
liggen klaar. ’Is de geest eenmaal uit de �es, dan is het heel moeilijk om die
er weer in te krijgen’

Premium

Noord-Hollandse modeketen Kelly Fashion failliet twee jaar na de kroon op
het werk in ’thuisstad’ Hoorn

Premium
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