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Inspraak Bewonersvereniging Sandepark Raadsvergadering 15 december 2020 
Ontwerp-Bestemmingsplan Helmweg 10 
Astrid Beenhakker, Juridische Commissie Bewonersvereniging Sandepark 
 
 
(Met de Zienswijze van juni 2019 lieten wij u weten het niet eens te zijn met een aantal aspecten van 
het ontwerp-bestemmingsplan Helmweg 10. Met onze inspraak van 6 oktober 2020 reageerden wij in 
uw oordeelvormende Raadsvergadering op de ‘Nota Beantwoording van Zienswijzen’ van 
31 augustus 2020, waarin u onder andere reageerde op onze zienswijze.) 
 
In de Raadsvergadering van 27 oktober 2020 is, naar aanleiding van een ordevoorstel van het CDA 
(dus geen motie, wat ik vandaag abusievelijk in gesprekken zo heb genoemd), besloten de 
besluitvorming omtrent het Ontwerp-Bestemmingsplan Helmweg 10, aan te houden.  
 
Nu is het ordevoorstel van het CDA op 27 oktober 2020, laat op de avond, en onder de uitspraak van 
de voorzitter dat zij dit een beetje vreemde gang van zaken vond, uiteindelijk overgenomen. De 
ondernemer zou moeten kijken of het draagvlak vergroot kon worden en het College/de 
portefeuillehouder zou de Provincie moeten bevragen of woningbouw – een sterke wens van de vaste 
bewoners van het dorp – mogelijk zou zijn. 
 
Ik weet dat wethouder Beemsterboer niet zo’n grote waarde hecht aan onze inbreng, maar toch breng 
ik wat in. Wij als vereniging behartigen niet alleen de belangen van – sinds 55 jaar - recreanten, ook 
de belangen van die vaste bewoners. Wij scharen ons als vereniging achter de wensen van 
klaarblijkelijk het merendeel van de vaste bewoners van het dorp, waarvan tiental vaste bewoners in 
vijf van onze huizen.  
 
Afgelopen week kwam ons bestuur ter ore dat een vaste bewoner van ons park was benaderd door de 
heer De Boer met de flyer “Impressie Hotel Helmweg 10”, waarin staat aangegeven dat de familie 
De Boer kwaliteit wil toevoegen aan het dorp. Omdat het een vraag betrof of de desbetreffende 
bewoner kon instemmen met de plannen bevreemdde ons bestuur dit. Het lijkt op keuring van eigen 
vlees en ook een ongestructureerde bevraging van een enkeling. 
 
Verder bereikte ons afgelopen weekend het bericht dat de heer De Boer de politieke partijen heeft 
benaderd voor een besloten bijeenkomst op a.s. zaterdag 19 december 2020. Overigens leven we 
volgens mij inmiddels in een lockdown, maar dat terzijde. 
 
Nu stelt de heer Piet de Boer in de zijn mail van 10 december 2020: “We hebben veel mensen 
gesproken, hieruit blijkt dat vrijwel alle directe omwonenden geen bezwaar hebben tegen het hotel 
met restaurant. Graag nodigen wij u uit op locatie, om onze kant van het verhaal te vertellen, u de 
situatie te laten zien en met omwonenden in gesprek te gaan..” 

Deze mail is via de vaste bewoners van het dorp tot mij gekomen en bevreemdde mij zeer. In mijn 
beleving lag het initiatief nu deels bij het College. Inderdaad, de heer De Boer moest kijken wat de 
mogelijkheden waren om het draagvlak met de bewoners van het dorp te vergroten, maar, immers, de 
Provincie moet bevraagd worden naar de mogelijkheden voor woningbouw.  

Immers, het is toch ongehoord dat er zoveel woningnood is in dit land en dat er dan toch plannen 
worden overwogen voor een hotel, en niet voor woningbouw.  

Wat er nu gebeurt is dat de heer De Boer alleen de direct omwonenden heeft bevraagd.  

Ik attendeer u erop dat er in september/oktober in het dorp een handtekeningenactie is gehouden, 
waaruit bleek dat 85% van de vaste bewoners tegen deze plannen zijn. Immers, de plannen hebben 
niet alleen invloed op de directe omwonenden die de heer De Boer kennelijk heeft bevraagd, maar op 
álle bewoners van het dorp. Het gaat om verkeersdrukte, invloed van de 120 hotelgangers en 
toeleveranciers op de rust en ruimte van het dorp. Groote Keeten belichaamt immers een stukje kust 
in de kuststreek van Schagen met verschillende sferen. Groote Keeten is een stuk gemeente waar 
rust, ruimte en natuur hoog in het vaandel staan en door de bewoners hogelijk worden gewaardeerd.  

Een bewoner van het dorp heeft de heer De Boer in een mail erop geattendeerd dat er op 
25 oktober jl. namens 49 ‘huishoudens’ uit Groote Keeten, een petitie aan de gemeente is 
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aangeboden. Met als strekking: “In Groote Keeten geen bouw meer voor recreatie!” 13 huishoudens 
aan de Helmweg hebben deze petitie ondertekend.  
 
En hoe kan nu dat de heer De Boer dit lijkt te negeren, en bovendien in het krantenartikel van het 
Noordhollands Dagblad van 27 november 2020 stelt: “Woningen? Dat wil de gemeente niet. 
Bovendien komen er op de plek van Brekers twintig appartementen, dus dat argument lijkt me ook 
achterhaald.’’ 
 
Het merendeel van het dorp vindt echter ‘Genoeg is genoeg’. Er zal niet alleen sprake zijn van 
verkeersoverlast, maar ook van inpersing van de vaste bewoners tussen de teveel 
recreatieontwikkelingen. Groote Keeten moet niet uitgewoond worden, maar door een ruimere kern 
van vaste bewoners verstevigd worden.  
 
Voorts ben ik persoonlijk geschrokken van de uitspraak van één van de raadsleden die op 
27 oktober jl. meedeelde dat de heer Beemsterboer op enig moment had aangegeven  dat hij de 
weerstand kende, maar dat hij aangaf er niets mee te kunnen. Is het nu zo dat de heer Beemsterboer 
persoonlijk aan de heer De Boer heeft aangegeven dat de gemeente de woningen niet wil? 
 
Toen ik afgelopen dagen probeerde duidelijkheid te krijgen over de regie door het College leek het 
alsof er helemaal geen regie was. Op de vraag wat de actie vanuit het College nu was om de 
Provincie te bevragen kwam er het vage antwoord ‘het staat op de agenda’.  
 
Mijn vragen / opmerkingen zijn als volgt: 
1. Waaruit bestaat de regie van het College?  
2. Moeten de Gemeenteraadsleden wel meewerken aan een bijeenkomst waar alleen medestanders 
van de plannen zijn uitgenodigd? Moet een gemeente niet voorkómen op deze manier misleid te 
worden? Immers, waarom worden niet alle bewoners van het dorp uitgenodigd om deel te nemen aan 
zo’n informatiebijeenkomst? 
3. Hoe gaat het college voorkomen dat zij foutief geïnformeerd worden door de betrokken ondernemer 
inzake het draagvlak van het dorp?  
4. Heb ik goed begrepen dat dit onderwerp later op de avond niet meer aan de orde komt? 
 


