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      Schagen 

Inleiding 

De economie trekt weer stevig aan, waardoor we de crisis voorlopig weer 

achter ons kunnen laten. De aantrekkende economie heeft ook een positieve 

invloed op de begroting die hierdoor er in elk geval voor 2019 positief uit ziet. 

Minder positief is dat groepen inwoners niet van de aangetrokken economie 

profiteren door het achterblijven van de uitkeringen  en de lonen. In de praktijk 

gaan bewoners erin feite op achteruit door de stijgende OZB, de hogere kosten 

van de afvalverwerking en de stijgende waterschapslasten. En daar komen de  

stijgende energieprijzen , hogere belastingen op energie en hogere BTW nog 

bij. De door het kabinet aangekondigde stijging van het besteedbaar inkomen 

zal er in de praktijk een wassen neus blijken. Het Nibud meldde recent 

bijvoorbeeld dat het besteedbaar inkomen van veel  Aow’ers er de afgelopen 

jaren meer dan 10% op is achteruit gegaan. Dat zal voor veel mensen met een 

modaal inkomen of lager niet veel anders zijn.  De OZB steeg in Schagen tussen 

2014 en 2018 met meer dan 20%! 

 Het is daarom teleurstellend dat Schagen de  trendmatige verhoging van de 

OZB ook dit jaar weer door voert. De SP heeft in het verleden  gepleit voor het 

bevriezen van dit automatisme, maar daar is in de raad geen steun voor 

gevonden.  

Weliswaar heeft Schagen een vangnet voor mensen met een laag inkomen: 

inwoners met een laag inkomen kunnen een beroep doen op onder andere  het 

ouderenbudget, het kind budget, bijzondere bijstand en het geluk budget. De 

SP vindt het nauwelijks acceptabel  dat mensen als het ware met de pet in de 

hand om zo’n aanvulling op hun inkomen moeten vragen. Mede doordat bij het 

aanvragen van een dergelijke de hele doopceel van de aanvrager  gelicht moet 

worden. Dit legt  een behoorlijke drempel waardoor mensen mogelijk afzien 

van het aanvragen van een gemeentelijke toeslag. De SP krijgt in elk geval die 

signalen. 

Uit de eerste cijfers die het CBS liet zien over het gebruik van de inkomens 

aanvullende uitkeringen bleek dat toch heel wat inwoners geen gebruik 
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maakten van deze mogelijkheden. In de komende tijd zullen nieuwe cijfers 

bekend worden, als er nog steeds sprake is van onderbesteding zal de SP 

daarop actie ondernemen. 

Geluk 

De afgelopen collegeperiode stond in het kader van het “Geluksbeleid”. De SP 

is tevreden met het nauwelijks nog voorkomen van “geluk” in de 

begrotingsstukken. De SP stelt zich op het standpunt dat de gemeente als 

bureaucratische, kille en afstandelijke organisatie, slechts een marginale rol kan 

spelen met betrekking tot het geluk van de inwoners. Ondanks pogingen om 

vriendelijk en klantgericht over te komen blijft elke gemeente,  ook Schagen, 

een bureaucratische, kille regeluitvoerder en -bewaker. De kerntaak van de 

gemeente is wat de SP betreft een fundament leggen voor het welzijn van de 

bewoners door te zorgen voor veiligheid, goede wegen, 

inkomensondersteuning, mooi groen,  goede voorzieningen en betaalbare 

woningen. Verder heeft de gemeente  op het individuele geluk van de 

bewoners  nauwelijks of geen invloed. 

Trots 

Wat blijkbaar voor geluk in de plaats komt bij dit college is “trots”.  Burgers 

moeten  trots worden op Schagen. Nu ontbreekt het volgens ons in het geheel 

niet aan het trots zijn van de burgers op de eigen “kern”. De ervaring leert dat 

inwoners van een kern uitermate trots zijn op de kern waar zij wonen. Van 

trots zijn op de Gemeente Schagen is, behalve in de kern Schagen, nauwelijks 

sprake. De gemeente Schagen zegt de inwoners van de kernen niet zo veel, het 

is voor hen toch een beetje een “ver van mijn bed show”. De SP vindt dat 

begrijpelijk en tegelijkertijd ernstig. In de media uitingen en de aandacht van de 

politiek spelen de kernen een ondergeschikte rol: er wordt drukte gemaakt 

rond het Makado centrum, de Molenweg , wel of geen Lidl en het verplaatsten 

van de kermis. Dit terwijl bijvoorbeeld Callantsoog en ‘t ‘t Zand jaarlijks een 

kermis hebben waarvoor vanuit de raad en de gemeente nauwelijks of geen 

aandacht is.  Schagen marktstad gaat alleen over de kern Schagen terwijl 

bijvoorbeeld Callantsoog , ‘Zand, Petten  regelmatig  (vaak themagerichte) 

markten hebben. Kortom, als het om “trots” op de gemeente Schagen gaat, 

valt er nog een wereld te winnen! 

De SP constateert enige verbetering, doch deze is nog veruit onvoldoende 
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Pallas 

Het ziet er naar uit, dat de Raad het bestemminsplan Pallas gaat goedkeuren. 

De SP verzet zich tegen de komst van Pallas.  

Onze bedenkingen kort samengevat: alleen de bouw met  alle overlast heeft al 

grote negatieve consequenties voor het toerisme én voor de inwoners, de 

veiligheid is onvoldoende gewaarborgd, de bouw is gezien de wereldwijde 

ontwikkelingen volstrekt overbodig.  Tegelijkertijd maakte IRE, de grootste 

opdrachtgever/afnemer van medisch Isotopen, bekend dat zij 100 miljoen in 

het Lighthouse project gaat investeren. Ook de Belgische overheid besloot al 

eerder in dit project 50 miljoen te investeren. Steeds duidelijker begint zich een 

toekomstig debacle van een volstrekt overbodig project af te tekenen. Ook al 

omdat er tot nu toe geen investeerders te vinden zijn. De gemeente Schagen 

blijft krampachtig  insteken op de Health campus, terwijl gezien de 

ontwikkelingen er van uitgegaan mag worden dat deze campus in de toekomst 

helemaal niets te zoeken heeft in Petten. 

 

De huidige reactor had weer eens een storing. De Pr machine stuurt dan direct 

berichten de wereld in over de dreigende tekorten aan producten voor 

diagnostiek. De SP vindt dat deze berichten met een grote korrel zout genomen 

moeten worden en gezien moet worden in het licht van het gebrek aan 

investeerders voor Pallas en een poging om deze alsnog binnen te halen. Er zijn 

mondiaal heel wat berichten over een dreigend overschot aan dit soort 

materiaal.  

Gezien het aantal storingen de afgelopen jaren moet de reactor in Petten als 

onveilig gekwalificeerd worden en is de SP van mening dat deze reactor 

gesloten moet worden. 

Woningbouw 

Er is woningnood in Schagen. Alle partijen hebben dit probleem in hun 

verkiezingsprogramma’s onderkend. Wachttijden van 5 tot 8 jaar zijn inmiddels 

realiteit. De lange wachttijden worden ook door het college als ondersteunend 

argument gebruikt om meer woningen te kunnen bouwen. Ook de provincie 

wordt onder druk gezet om bouwen in het groen toe te staan. Wat heel 

bijzonder is, is dat genoemde wachttijden gelden voor sociale huurwoningen 

en dat de wachttijden voor deze sociale huurwoningen gebruikt worden voor 
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het bouwen van 60-70%woningen in het duurdere segment waarvoor geen 

wachtlijsten zijn.  

In het programma wordt aangegeven dat gebouwd wordt voor de lokale vraag. 

Als dat werkelijk gedaan zou worden, zouden er veel meer sociale huur- en 

koopwoningen gebouwd gaan worden wordt dan de 30 tot 40% die nu 

genoemd wordt. 

 “Bouwen in het groen” is een gevoelig onderwerp. Ook de SP vindt natuur, 

natuur beheer en natuurbehoud van groot belang. Met mogelijkheden van 

bouwen in het groen dient uitermate terughoudend te worden omgegaan.  

De provincie geeft voortdurend aan dat Schagen meer dan voldoende ruimte 

heeft om te bouwen buiten het groen, binnen de bebouwing in de kernen. Tot 

dusver is daar vanuit de verantwoordelijk wethouder geen duidelijk 

antwoord/overzicht op gekomen: wat zijn die plekken die provincie bedoelt? 

Tegelijkertijd leidt het gebrek aan sociale woningbouw tot schrijnende 

situaties. De SP is dan ook  voorstander van sociale woningbouw in de groene 

randen van de gemeente als door de gemeente aangetoond kan worden dat de 

stellingname van de provincie niet klopt. 

Digitaliseren 

Het college is heel ambitieus als het om digitaliseren gaat van de 

inwonerscontacten. Dit kan een goede zaak zijn. Het kan zorgen voor korte, 

snelle procedures en contacten en is uiteraard kosten-efficiënt.   Wij willen 

nadrukkelijk aandacht voor de digibeten. Een substantieel deel van de 50 

plussers is  niet goed in staat om deze vernieuwingen te volgen. De SP wil dan 

ook dat het college oog houdt voor deze groepen en ook de “ouderwetse” 

manieren van communicatie beschikbaar blijft stellen. 

Toerisme 

Toerisme is van groot belang voor alle kernen. De gemeente en provincie 

streven naar meer en meer  kapitaalkrachtige toeristen.  De vraag kan gesteld 

worden of de grens, van wat  de kernen en hun bevolking aan kunnen, zo 

langzamerhand niet in zicht komt. Het economisch belang van toerisme is 

groot, het belang van inwoners nog groter. Het woonplezier van de inwoners 

mag  niet ondergeschikt worden aan het economisch belang.  Bij het “rupsje 

nooit genoeg beleid” is het maar  zeer de vraag of het “meer en  meer 

toerisme” uiteindelijk iets op levert. Het zou best een zo kunnen zijn dat dit 
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beleid  juist toeristen, die traditioneel naar onze regio komen,  afstoot. De 

toeristen die traditiegetrouw naar onze regio komen, zoeken rust, ruimte, 

uitgestrekte stille stranden, de polderzichten, de natuur en er zijn nu al 

signalen dat toeristen aangeven weg te zullen blijven als het als er nog meer 

toeristen, nog meer recreatieparken komen.  De Schager toerist wil niet hutje 

mutje op een strand liggen. We moeten in onze gemeente toch geen 

Scheveningse of Zandvoortse toestanden willen? 

Het college zou zich eens af moeten vragen (of onderzoek laten doen) naar het 

absorptie vermogen van de kernen met betrekking tot het toerisme.   

Wat betreft  de Westfriese dagen en de drukte op die dagen kun je je echt 

afvragen hoeveel toeristen  daar nog bij  kunnen voordat het onplezierig (en 

zelfs gevaarlijk!) wordt voor bezoekers. Willen we toestanden zoals in 

Amsterdam, waar op een aantal routes “éénrichtingsvoetgangersverkeer” is 

ingesteld? 

Leefomgeving 

Bij het domein leefomgeving worden acties beschreven voor verbetering van 

de bereikbaarheid: bereikbaarheid per auto, bereikbaarheid per fiets. Daar 

waar de gemeente in het algemeen stevig insteekt op duurzaamheid en co2 

reductie krijgt de auto (nog meer) ruim baan. Het zou veel beter zijn als de 

gemeente energie zou  steken in verduurzamen van het vervoer, inzetten op 

(kleinschalig) openbaar vervoer en alternatieve (elektrisch!) vormen van 

openbaar vervoer. 

Verduurzaming 

De klimaatproblemen zijn zo groot, dat het  onontkoombaar is dat er stevig 

ingegrepen wordt. Zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers zijn hiervoor 

op dit moment de aangewezen technische middelen. Toch vinden wij dat we 

enige terughoudendheid moet betrachten. Nu als braafste jongetje van de klas 

achter de hausse aanrennen is niet zo zinvol.  Er tekenen zich gaandeweg 

veelbelovende  ontwikkelingen af, o.a. bij waterstofgas en zonne-energie. 

 De SP vindt de duurzaamheidslening die recent ingesteld is, is een uitstekend 

middel om stappen in de  goede richting te zetten.  

De SP vindt het een groot probleem dat het voor de gemiddelde burger haast 

niet te doen is om een idee te krijgen van de mogelijkheden voor de eigen 

woning  zijn: wat is verstandig, wat kan, wat niet, hoe kom je aan een 
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betrouwbare deskundige leverancier? Voor advies ben je als burger volledig 

aangewezen op commerciële instellingen die zo hun eigen belangen hebben. 

We spraken recent een architect, die met precies hetzelfde probleem zat. Hoe 

krijgt je deskundig, onafhankelijk advies en hoe kom je aan een betrouwbaar 

bedrijft? Onder andere Warmtepompsystemen  vragen heel specifieke kennis 

en deskundigheid.  

De SP pleit daarom voor een gemeentelijk informatieloket, waar burgers 

(desnoods tegen betaling) onafhankelijk advies kunnen krijgen omtrent de 

aanpassingen in hun woning 

Sociaal domein 

Het beleid staat als een huis wordt aangegeven. Dat zal best dat het beleid 

staat als een huis, maar dat zegt niet zo veel over de uitvoering. De SP heeft 

waardering voor de voortvarendheid waarmee de transitie opgepakt is door 

het college en de betreffende medewerkers.  

Wij constateren echter een trage afhandeling van aanvragen. Grote weerstand 

bij de wijkteams bij het toekennen van trapliften en andere hulpmiddelen. In 

één geval waar (bij  wij als SP bij betrokken waren) duurde het meer dan een 

jaar voor de aanvraag afgehandeld was. Tegelijkertijd constateren wij dat de  

reparatieafdeling van de hulpmiddelen leverancier ondermaats presteert: lange 

reparatie tijden, slechte communicatie naar de gebruikers. 

 Wij hebben als eerder gepleit voor een onafhankelijk klant 

tevredenheidsonderzoek. Waarbij dan ook expliciet de mensen meegenomen 

worden die geen voorziening hebben toegekend gekregen hebben. 

 

Kortom 

Kortom, de SP vindt dat er nog heel veel “geluk” voor de inwoners en toeristen 

van de hele gemeente Schagen moet worden toegevoegd alvorens de SP ook 

trots op de gemeente Schagen kan zijn! 

 

 

 


