13 mei 2020
Oordeelsvormende vergadering
Inspreken agenda punt 4 Eerste consequenties corona-maatregelen gemeente Schagen
Voorzitter, commissieleden,
Voorstel coronamaatregelen
Wij hebben het voorstel gelezen en zien één technische fout: de tarieven FB zijn € 241,50/stacaravan en
€ 565,50/geen stacaravan i.p.v. € 1,30 per persoon per nacht (TB). Wij misten in eerste instantie ook de
verruiming van de terrassen, maar volgens de media wordt daar al volop actie in genomen.
Waar wij ons wel zorgen over maken is het volgende:
Strandbezoek
Het is te verwachten dat bij mooi weer er veel strandbezoek zal plaatsvinden. Aangezien de
strandtenten beperkt open kunnen wordt het toilet bezoek een probleem. De ondernemer zal die
logischerwijs alleen openstellen voor zijn klanten. Ook het parkeren, de toeloop en vertrek van
strandbezoek zal moeten worden gereguleerd. We moeten voorkomen dat er problemen gaan ontstaan
als men zich niet houdt aan de geldende RIVM richtlijnen en dat het strand straks ‘verboden gebied’
wordt. Ik roep daarom de gemeente op om zich samen met de ondernemers op te stellen, te monitoren,
te overleggen en het probleem op te lossen. Ondernemers dragen ook een eigen verantwoordelijkheid.
Een individuele tekortkoming mag bijvoorbeeld niet leiden dat het hele strand dicht gaat. Wij vragen
dan ook om extra mensen en materiaal bij drukte beschikbaar te hebben, om calamiteiten te
voorkomen. Er is een grote bereidheid onder ondernemers om gezamenlijk snel te schakelen om
onomkeerbare situaties te voorkomen, zonder elkaar de zwarte piet toe te schuiven.
Openbare toiletten in de kustdorpen
Nu de horeca het toilet bezoek logischerwijs alleen voor hun eigen gasten beschikbaar stelt, wordt dit
nog wel een probleem. Gaat de gemeente hierin voorzien?
Extra afvalpunten
Doordat strandpaviljoens en horeca ook meer afhaalmenu’s (take away) gaan verkopen, en bezoekers
ook meer etenswaren van huis meenemen, zal er extra afval zijn. Ons verzoek is om extra afvalpunten in
te richten
Afgewezen ingediende plannen bij openbare orde en veiligheid (OOV)
Ik ontvang berichten dat er grondige ingediende plannen worden afgewezen. Ik wil niet op de stoel van
de OOV zitten, begrijp hun afweging vwb de richtlijnen RIVM. Maar voorbeelden dat het in de ene
gemeente wel mag en in de andere gemeente niet, frustreert ondernemers. Terwijl de Veiligheidsregio
NHN juist eenheid van beleid wil uitstralen. Wat kunnen wij hier aan doen?
Dank voor uw aandacht,
Kees de Wit voorzitter OFS R&T

1 van 1

