
 
 

Schagen, 14-02-2018 

 

Geachte Griffie. 

De inwoners van Callantsoog en Groote Keeten  vragen zich af, of liever gezegd 

willen zekerheid, dat wanneer de invulling van het reeds vastgestelde plan 

“Boskerpark” gerealiseerd zal worden, dit volgens het destijds omschreven plan 

c.q. tekening van 15 augustus 2007 door de toenmalige gemeente Zijpe 

gepresenteerd, waarin er vier typen recreatiehuisjes zijn ingetekend met het oog 

op de landschappelijke inpassing daarvan, als zodanig worden uitgevoerd opdat 

men niet opnieuw geconfronteerd wenst te worden met z.g. “blokkendozen” 

zoals die op het park van “ de Roompot” werden gerealiseerd.  

Voorts is ons ter oren gekomen dat bij de provincie een aanvraag is ingediend tot 

het verkrijgen van een vergunning voor het bouwen van resp. 28 en 34 

recreatiehuisjes ( misschien ook diezelfde blokkendozen?) aan de Voorweg te 

Groote Keeten, tegenover de eerder genoemde “Roompot”. 

Het daar toe beoogde terrein grenst notabene direct aan het Natura 2000 gebied 

welke als één van de (nog) fraaiste kan worden gezien. 

Wij vragen ons af of de gemeente Schagen van deze vergunning- aanvraag op 

de hoogte is daar dit onzalige plan, om bovenvermelde reden, direct van tafel 

dient te worden geschoven. 

De door u bedoelde aanvraag voor 28 respectievelijk  34 recreatiehuisjes betreft 

een vergunningsaanvraag die is ingediend bij de gemeente en niet zoals u 

verondersteld bij de provincie. Omdat de onderbouwing van de aanvraag 

onvolledig was heeft de gemeente de aanvraag stopgezet.  

Uiteraard zal er onzerzijds op worden toegezien dat dat  deze recreatiehuisjes 

worden gerealiseerd overeenkomstig de voorwaarden zoals geformuleerd in het 

door  u bedoelde beeldkwaliteitsplan van 15 augustus 2007. 

Als er een aanvraag wordt ingediend die binnen het bestemmingsplan en 

genoemde beeldkwaliteitsplan valt dan is het college niet meer in de gelegenheid 

om deze aanvragen ‘buiten behandeling te stellen’, beide documenten hebben na 

vaststelling door uw Raad rechtskracht gekregen.  

 

Tijdens het flyeren in Petten werden wij aangesproken door een 

horecaondernemer die ons kennis liet nemen van de slechte berijdbaar en 

toegankelijkheid door minder validen van het met keitjes geplaveide plein, door 



 
dat deze rondom van opstaande randen werd voorzien met het oog deze 

eventueel als schaatsbaan te kunnen inrichten wanneer zich daar de gelegenheid 

voor aanbiedt. Gevraagd wordt hier aan de nodige aandacht te besteden oftewel 

e.e.a. aan te passen. 

Het ontwerp, de inrichting en de uiteindelijke oplevering van Plein 1945 te Petten 

is met een brede klankbordgroep tot stand gekomen. Hierbij is weloverwogen 

gekozen voor een autoluw plein, met een beperkt aantal parkeerplaatsen en een 

verharding met robuuste keien. Een keuze met verschillende voordelen enerzijds 

en uitdagingen anderzijds. Ondanks de keuze voor de basaltkeien en maximale 

verblijfsruimte te midden van het plein, is de mate van toegankelijkheid naar 

onze mening voldoende. Op Plein 1945 zijn 2 algemene invalidenparkeerplaatsen 

gerealiseerd en voldoet daarmee aan de norm. Daar waar geen sprake is van 

(noodzakelijke) afwatering naar het fontein of hemelwaterafvoer zijn de 

basaltkeien en opsluitbanden zodanig gestraat dat deze zo minder mogelijk 

hinder veroorzaken voor rolstoel- en rollatorgebruikers. Dit is de 

stedenbouwkundige en aannemer goed gelukt. Vooralsnog zien wij geen 

aanleiding om de bestrating van Plein 1945 aan te passen. 

Ook is geconstateerd dat er geen invalidenparkeerplaats(en) zijn in de directe 

omgeving van genoemde horecaondernemer en het ontbreken van oplaadpalen 

t.b.v. fietsers hetgeen toch in een toeristisch dorp een must dient te zijn. De 

oplaadpaaltjes zouden naast de reeds geplaatste bankjes gerealiseerd kunnen 

worden. 

Hoewel het idee voor oplaadpalen voor fietsen sympathiek lijkt, is de praktijk 

weerbarstiger. De hedendaagse elektrische fietsen hebben inmiddels een 

behoorlijke actieradius en behoeven ‘onderweg’ nog nauwelijks opgeladen te 

worden. Indien dit onverhoopt toch het geval is, is het betrekkelijk eenvoudig 

een reguliere stopcontact te vinden. Dit komt doordat de accu’s van de 

elektrische fietsen veelal losgekoppeld kunnen worden. Het gebruik thuis, bij 

werkgever of bij de horeca is daarmee meer voor de handliggend. Daarbij komt 

dat de elektrisch accu’s een flinke poos nodig hebben om weer aanmerkelijk 

opgeladen te worden. Investeren in openbare oplaadpunten voor fietsen zien wij 

niet als nuttig en noodzakelijk. Wij zullen op Plein 1945 te Petten of elders in de 

gemeente Schagen geen openbare oplaadpalen voor fietsen plaatsen. 

 

Namens de fractie van de Seniorenpartij Schagen. 

 


