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Reeds vele jaren zetten de Dorpsraad Waarland, Waarland Bouwt Zelf en Bouwend 
Waarland BV zich in voor nieuwe woningbouw in Waarland, dit ter ondersteuning van de 
leefbaarheid van hun dorp. Deze drie partijen hebben besloten samen te werken om tot 
nieuwe vraaggestuurde woningbouw in Waarland te komen. 

Waarland is met ruim 2500 inwoners op dit moment de vierde kern van de gemeente 
Schagen. Waarland is door zijn solitaire ligging van oudsher een hechte gemeenschap 
met een grote mate van zelfredzaamheid en gemeenschapszin. De meer dan honderd 
Verenigingen, Stichtingen en andere organisaties in Waarland zetten zich daar 
belangenloos voor in. Een participatiesamenleving pur sang en precies de samenleving 
waar de gemeente Schagen met haar nieuwe beleid ook actief naar toe stuurt. 
Waarland kan in onze ogen deze verantwoordelijkheid dragen maar dat kan niet zonder 
dat de gemeente Schagen het dorp daarin met duidelijk beleid faciliteert. 

Voor de leefbaarheid in Waarland is een goed voorzieningenniveau van essentieel 
belang. De winkelvoorzieningen, sociaal/maatschappelijke, medische - en sport- en 
onderwijsvoorzieningen staan onder druk. Voor een duurzame instandhouding daarvan 
is een groei van het inwoneraantal en een evenwichtige leeftijdsopbouw van groot 
belang. Ouderen moeten zo lang mogelijk in Waarland kunnen blijven wonen en 
jongeren moeten de kans krijgen om in het dorp op zichzelf te gaan wonen en een leven 
op te bouwen. Waarland bevindt zich met een inwoneraantal van 2500 voor veel 
voorzieningen op een kritische minimale grens. Perspectief op een geleidelijke 
doorgroei van het inwoneraantal is van essentieel belang. 

Wij begrijpen dat Schagen in de woningprogrammering in aantallen moet krimpen 
vanwege de gewijzigde woningmarkt maar accepteren niet dat de woningbouw 
hoofdzakelijk aan Schagen en Warmenhuizen/Tuitjenhorn wordt toegewezen. 

Onze inzet is dat komende jaren in ieder geval elke generatie Waarlanders die in 
hun dorp willen (komen en blijven) wonen, daartoe in staat moeten worden 
gesteld * een beperkte aanwas. 

Omdat de gemeente een vraagestuurd woningbouwprogramma wenst hebben wij 
besloten deze vraag voor Waarland begin 2015 met een woningbouwenquete in beeld 
te brengen. 



Op basis hiervan willen Waarland Bouwt Zelf en Bouwens Waarland, in samenspraak 
met de Dorpsraad en de gemeenschap vraagestuurde woningbouw in onder andere 
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) in Waarland gaan ontwikkelen. 

Wij zullen de resultaten van de enquête aan u aanbieden, plannen ontwikkelen en u 
verzoeken daar samen met ons aan mee te werken. 

Graag horen wij uw reactie, 

Met vriendelijke groet, 

Ĺ 

Stichting Dorpsraad Waarland, Ruud Bakker (voorzitter) 
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Stichting Waarland Bouwt Zelf, Mirjam van Musscher 

Bouwend Waarland b.v., Theo Wever 

Met steunbetuiging van: 

KBO Waarland, Johan Hoetmer 

Basisschool Sint Jan, Jan de Boer (directeur) 

Voetbal/Handbal/omnivereniging Con Zelo 

Stichting Dorpshuis Waarland, M. Gielens (voorzitter) 


