13 januari 2021,
oordeelsvormende vergadering
Betreft: Renovatie Schagerweg.
Beste voorzitter, wethouder, commissie en raadsleden,
Hartelijk dank dat wij de mogelijkheid hebben gekregen om namens de bewoners voor de 4de keer in
te spreken over de renovatie van de Schagerweg.
De column van Eugeen Hoekstra over de ingezonden brief van de dorpsraad/ klankbordgroep van
Schagerbrug met de aannames en onwaarheden was daar de aanleiding voor.
In de brief staat dat de beslissing voor asfalt op basis van emotie is, dat is niet juist. Het is op basis
van overlast en schade. Wij hebben een externe adviseur/ ervaringsdeskundige in de arm genomen,
met zijn advies, zijn wij huis aan huis langs de bewoners geweest. 90% van de huishoudens ( GEEN
44%) hebben deze ondertekend. De kosten die onze ervaringsdeskundige gemaakt heeft, hebben wij
ook met de Schagerweg bewoners gezamenlijk betaald. Dat is geen emotie, als bedoeld door de
dorpsraad. Het is gedeelde ervaring van de Schagerweg bewoners over hun beleving met de weg.
Onze adviseur kent de Schagerweg met zijn wel en wee en heeft in deze regio met succes meerdere
dorpsewegen geadviseerd, op basis van kennis in plaats van emotie.
De Schagerweg, gelegen in een buitengebied, tussen 2 industriegebieden, is geen weg om te
vergelijken met landelijke normen en metingen. De Sonderingen geven aan dat de eerste zandplaat
op 14 meter diepte is. Met de renovatie gaat de weg er 3 meter diep uit. Met 40cm fundatie blijft er
nog steeds 2.60mtr over om in te zakken. Daar hebben de woningen heel veel last en schade van
waardoor onze ervaringsdeskundige asfalt adviseert.
Over uitspraak geen participatie van de wethouder willen wij opmerken.
De dorpsraad/ klankbordgroep heeft geen enkel interesse naar onze kant van de zaak getoond. De
wethouder wel, deze heeft ons bezocht de weg en verschillende woningen bekeken, hoe groot de
schade was.
Aan een lid van de klankbordgroep is gevraagd om een aparte avond te houden voor de Schagerweg
bewoners , omdat de beleving om eraan te wonen heel anders is dan er alleen overheen te rijden.
Daar werd geen actie op ondernomen en was niet nodig. Ook heeft het comité van de Schagerweg
bewoners de Dorpsraad uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het gesprek met onze adviseur, de
gemeente en de architect. Dat werd afgezegd, de reactie was wanneer er iets wijzigt horen we het
wel van de gemeente. Met de opmerking over participatie kan de Dorpsraad hand in eigen boezem
steken
Wij houden de bewoners van de Schagerweg op de hoogte. Zo hebben wij ze ook het verslag van
onze laatste digitale bijeenkomst met de gemeente gemaild.
Wij hebben hier vele positieve reactie op gehad en zullen u er een aantal voorlezen waaruit blijkt hoe
blij ze zijn met het asfalt besluit.
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Bedankt voor de update. Blij dat het asfalt wordt. Bijzonder dat de dorpsraad en
klankbordgroep chantagetechniek gebruikt om te trachten hun zin te krijgen. Blij dat de
wethouder hier niet in meegaat.
Goed nieuws en goed begin van 2021, Gefeliciteerd en bedankt voor jullie inspanning
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Dank voor de informatieve mail. Chapeau voor hetgeen is bereikt. Wij zijn er heel erg blij
mee
Bijzonder dat de dorpsraad zich niet heeft aangesloten bij de overleggen, juist omdat zij zich
onvoldoende gehoord voelde. Lijkt ons juist een reden om aan te sluiten.
Schagerweg comité bedankt voor het bericht ziet er goed uit
Wat een mooi resultaat. Gefeliciteerd en bedankt voor jullie inzet. Het is een pak van ons
hart dat het asfalt wordt. Ons huis heeft echt ontzettend last van trillingen.
Jammer dat mensen uit andere straten hier geen begrip voor op kunnen brengen

De bewoners van de Schagerweg zijn blij maar betreuren de reactie van de dorpsraad/
klankbordgroep. We gaan met zijn allen voor een comfortabele mooie dorpsweg waar men ook met
plezier aan kan wonen. En wensen dat de dorpsraad/klankbordgroep niet de handdoek in de ring
gooit. Laten we met zijn allen gaan voor een mooie comfortabele dorpsweg, ook de aanwonende
willen niet anders.
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