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Voorstel Agenda nummer : 15

Onderwerp : Wensen en bedenkingen Molenweg 1

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen 25 september 2018

Overwegende:

1. het college voornemens is het vrijgekomen pand aan Molenweg 1 te verkopen
2. de naast gelegen weide van betekenis is voor de omgeving
3. er verschillende initiatieven zijn vanuit de buurt om de woonboerderij een andere 

functie met maatschappelijke meerwaarde te geven
4. Er mogelijk ook andere initiatieven zijn, die zich nog niet hebben aangemeld
5. We waarde hechten aan draagvlak binnen de buurt alvorens er een besluit wordt 

genomen

Stelt de fractie van JESS het volgende amendement voor:

Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken bij het voornemen van openbare verkoop
van de woonboerderij aan de Molenweg 1 te Schagen met vigerende bestemming ‘wonen’.
De naastgelegen weide maakt geen deel uit van de verkoop, deze blijft in eigendom van
gemeente Schagen en behoudt zijn functie.

Te wijzigen in:

1. Wel wensen en bedenkingen kenbaar te maken bij het voornemen van de openbare 
verkoop van de woonboerderij aan de Molenweg 1 te Schagen.

2. Als wens en bedenking kenbaar te maken dat de woonboerderij inclusief 
naastgelegen weide ook verkocht kan worden met een mogelijke maatschappelijke 
en/of zachte horecabestemming; de daarvoor dan benodigde wijzigingen in het 
bestemmingsplan aan te brengen.

3. Het college een mogelijkheid faciliteert waarin initiatiefnemers, bij het college bekend, 
de mogelijkheid krijgen om hun plannen te presenteren aan de buurt

4. De buurt de mogelijkheid krijgt na afloop van deze avond om zich uit te spreken over 
de verschillende plannen alvorens het college een besluit neemt.

Schagen, 25 september 2018.
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