
Van:       Burgerinitiatief SOMS       Sgn, ‘161201_do 

Aan:        Griffie gemeente Schagen, 

Betreft:  Globale inspraaktekst op de Gemeenteraadsvergadering van 8 november 2016 

(enigszins geimproviseerde tekst, want geluidsopname werkte niet vanwege 

electriciteitsprobleem in de Raadszaal. 

Hernieuwd initiatief wordt door SOMS binnenkort uitgewerkt in notitie aan B&W) 

 

Geacht gemeentebestuur, 

In 2014 heeft uw Raad het BurgerInitiatief SOMS (Sluitingsstukken Omringdijk & Musea 

Schagen) erkend en besproken. 

Het gemeentebestuur heeft besloten het initiatief min of meer te parkeren en wij hebben 

destijds in onze toelichting aangegeven begrip te hebben voor de krappe financiele situatie 

vlak na de gemeentelijke fusie, welke aan dit besluit ten grondslag lag. Wel hebben wij erop 

aangedrongen te blijven nadenken hoe (onderdelen) van het Initiatief voor te bereiden en te 

faciliteren. 

De afgelopen twee jaar zijn er echter meerdere belangrijke ontwikkelingen geweest die 

SOMS meer kans van slagen geven:  

1 De financiele situatie is iets rooskleuriger geworden. 

2 Er is een nieuwe coalitie gekomen van CDA, PvdA en Wens4U. Deze coalitie is gekomen 

met een voor burgers zeer toegankelijke en participatieve begroting, waarvoor onze 

complimenten. 

3 Het Zijper museum is niet verplaatst naar een te bouwen onderkomen op het terrein van 

museum-graanmolen De Hoop in ’t Zand, maar heeft (vooralsnog) onderkomen gevonden in 

het losstaande bijgebouw naast voormalig gemeentehuis Zijpe te Schagerbrug. 

4 Het waterschap HHNK heeft voor haar begrotingsvergadering (het College van 

Hoofdingelanden) van 16 november onder nieuw beleid ook een grotere inspanning 

aangekondigd op het gebied van educatie- en communicatie, waaronder een betere mix van 

bezoekerscentra, teneinde uitvoering te geven aan het verbeteren van het ‘waterbewustzijn’, 

zoals Europees bepleit in de OESO-studie.  

5 De reconstructiewerkzaamheden van de N248 tussen Schagen en Schagerbrug zijn 

inmiddels (grotendeels) afgerond. 

 

Ten aanzien van 3: 

Wij verzoeken het college te onderzoeken, of (een dependance van) het 

LandschapsTijdenMuseum kan worden gestart in ’t Zand, in goed overleg met het bestuur 

van De Hoop. Wij denken aan een blijvende expositie over de voedselvoorziening in dit 

gebied door de eeuwen, afhankelijk van klimaat en zeeniveau, omdat het een graanmolen 

betreft. 

In onze notitie van 2014 hebben wij bepleit dat meerdere museale activiteiten binnen de 

gemeente en in aangrenzende gemeenten aandacht zouden kunnen geven aan de invloed 



van klimaat en zee op het landschap en haar bewoningsgeschiedenis, wat ook een 

verbindende factor zou kunnen zijn tussen die musea en andere educatieve activiteiten. 

Ten aanzien van 4 

Wij suggereren de Commissie Ruimte iemand van het Waterschap uit te nodigen om 

informatie te geven en raakvlakken te bespreken tussen de beide begrotingen, met als doel 

het Waterconvenant tussen Schagen en HHNK verder te concretiseren en te versterken. 

 

Ten aanzien van 5 

De ecologische onderdoorgang is tot stand gebracht ter hoogte van het ‘Gat in de 

Omringdijk’ . Omdat de parkeerplek naast de brug weer in gebruik is genomen en ook voor 

fietsers toegankelijk is gemaakt, rest er nog maar een korte strook benodigd voor langzaam 

verkeer naar de oever van het Kanaal Stolpen-Kolhorn tegenover de zuidelijke voortzetting 

van de WestFriese Omringdijk. Ons inziens is een overbrugging per fietspont overdag en ’s 

nachts via de eco-vlotbrug nog steeds een haalbare optie, mits er voldoende sponsorgeld 

wordt gevonden. 

De mondiale primeur van een ecovlotbrug zal een aanzuigende werking hebben op 

recreanten en toeristen en ook voor burgers meerdere routes mogelijk maken om te 

genieten van ons mooie en boeiende landschap! 

Besluiten wij met het verzoek om juridische bijstand van de gemeente, om te voorkomen dat 

SOMS juridisch een vroegtijdige dood sterft  (dit wordt toegezegd door de burgemeester). 

Gerrit Rot, mede namens Frans Diederik, van SOMS 

 

 

 

 


