
Geachte burgemeester, wethouders en alle aanwezigen, 
 
Deze brief is een kort verslag van waarom wij onze Gemeente Schagen op 15 november 
2018 om handhaving hebben gevraagd.  
 
Als voorzitter van het bungalowpark De Rekere en namens omwonenden mag ik enige 
woorden tot u richten met betrekking tot de volgende situatie. 
Al eerder op 8 januari 2019 hebben wij u een brandbrief geschreven. Mijn naam Van der Vliet en 
spreek namens het park De Rekere, gelegen in Schoorldam aan de Westfriesedijk  en omwonenden.  
 
Allereerst een kort overzicht van het ontstaan van dit park. 
In 1981 ondertekenden wij op vraag van de gemeente Warmenhuizen de 
saneringsovereenkomst om hier iets moois neer te zetten.  
 
In 2010 zijn wij gelegaliseerd, voldoen aan het bouwbesluit, de brandveiligheid en het is 
een zeer geliefd park waar gezinnen, ouderen en veelal werkende mensen al meer dan 
30 jaar prettig wonen en leven. De Gemeente heeft nooit last van ons gehad. 
Officieel heten wij een rustige woonwijk.  
 
Tot voor oktober 2018 was dit zo. Toen streek bouwbedrijf W.J. de Nijs en Zonen B.V. 
hier neer om huisvesting te gaan bieden aan de Materieeldienst van zijn grote bedrijf. 
Hijzelf noemt het later in een brief: nieuwe bedrijfsactiviteiten. 
 
Vanaf dat moment was de leef- en woonomgeving veranderd in een hel. Met af en toe 
een moment van rust, maar veelal overlast. De direct omwonenden hebben bijna 
dagelijks overlast  van o.a. het lawaai. 
Ik spaar u de vele belastende details. Enkele ervan wil ik wel noemen: Vroeg in de 
ochtend ronkende vrachtwagens, het aan- en afrijden, laden en lossen met vorkheftrucs, 
ijzer op ijzer, geschreeuw, onze huizen staan soms te schudden. Op het  filmpje van 
NHnieuws t.v.  “Staat genoteerd” van 1 februari en te lezen in een artikel van het 
NHdagblad van 6 februari met als kop: De Nijs moet bomen die waren gekapt, 
herplanten. 
 
Hierin wordt het rapport van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) aangehaald dat een 
zwaar oordeel velt over deze situatie: a) het past niet binnen het bestaande 
bestemmingsplan b) de omvang van zijn activiteiten heeft een grote impact op de 
leefomgeving. Deze dorpskern wordt zwaar belast.  
 
Wij hebben niets gedaan en worden zwaar gestraft.  
 
Aan het begin van onze gesprekken met de Nijs kregen wij van de Gemeente Schagen te 
horen dat hij dit vergunningsvrij mocht doen. Later bleek dat hij wel degelijk 
vergunningen nodig had en voor zover wij weten is er tot op de dag van vandaag 
nergens een vergunning voor aanwezig.  
 
Op dit moment is het ook nog wachten op een aanvullend geluidsonderzoek dat door het 

bouwbedrijf zelf mag worden uitgevoerd. Zo is de wet! 

Als leek denk je dan helaas al gauw: dat is dan b.w.v. spreken het meten van geluid van een 

voetbalstadion maar dan op maandagochtend! Gelukkig wordt dit getoetst door de RUD.  



 
Wij voelden ons zwaar op het verkeerde been gezet (om het maar zacht uit te drukken) 
temeer ook nog dat de Nijs de gesprekken die wij voerden (het waren overigens meer 
mededelingen van zijn kant) hij dit graag had gezien als notulen die wij dan zouden 
moeten ondertekenen. Dat hebben wij niet gedaan en als dan de advocaat van de Nijs 
zegt dat hetgeen er nu gebeurt besproken is met de VVE De Rekere dan suggereert dat 
het onze instemming zou hebben en dat heeft het absoluut niet. Meer dan 80 
handtekeningen zijn verzameld om zijn activiteiten te stoppen. 
 
De gewaardeerde inzet van de burgemeester ten spijt om te bemiddelen en gezien onze 
wrange ervaringen met de Nijs vinden wij het verstandiger eerst de vergunningen af te 
wachten. Dan weten wij waar wij aan toe zijn en hebben een wettelijk kader waarop wij 
ons eventueel kunnen beroepen.  
 
Deze belastende bouwwerf temidden en pal naast een rustige woonwijk is er straks niet 
voor eventjes maar voor altijd. Wij zijn niet alleen bezorgde omwonenden, maar zijn 
wanhopig. Dit voor altijd naast je deur te hebben! Stelt u zich uw eigen woning maar 
eens hierin voor. 
 
Wij vragen de Gemeente om ons voor altijd te beschermen tegen deze zwaar belastende 
activiteiten van een bouwbedrijf dat alleen maar groter en groter wordt en wij straks als 
burgers helemaal niets meer hebben om ons te kunnen verweren of ons op iets 
wettelijks te kunnen beroepen. 
 
In de Omring Express van afgelopen zaterdag lezen wij over het niet-verlenen van de 
vergunning aan de Warmenhuizer Meubelspuiterij omdat deze “bij een woonwijk ligt en 
omdat de gemeente Schagen vindt dat er door het bedrijf voor omwonenden geen 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat is”, aldus de Gemeente Schagen. 
De aantasting van ons woon- en leefklimaat is een veelvoud hiervan. 
Er is hier echter een grote zorg dat de Nijs zijn werkzaamheden met de bijgehorende overlast 
ongehinderd kan voortzetten, hangende het onderzoek van de Gemeente Schagen.  
 
Iedereen kan op zijn vingers natellen dat de aanwezigheid van zo’n werf in de categorie 
zware industrie gewoon de fysieke en psychische gezondheid schaadt van mensen jong 
en oud die hier wonen en leven. 
 
Wij zijn ook gewoon burgers van deze gemeente. Wij proberen als buurt  ook ons steentje bij te 
dragen dat de gemeente Schagen, waartoe wij behoren, ook in haar periferie, alwaar wij wonen, een 
mooie gemeente blijft!  
 
Na maanden van onzekerheid heeft de Gemeente Schagen ons nu toegezegd te gaan 
handhaven.  
Er zijn industrieterreinen zat. 
 
Wij hebben echt niets misdaan en wij worden echt zwaar belast en bestraft. En dat 
voor altijd. Je leven lang! 
 
Ik dank u voor uw aandacht.         A. van der Vliet 19 februari 2019 
 


