
Voor het eerst in de 50 jaar dat ik inwoner ben van Schagen, voel ik mij verraden .

Ik heb altijd vertrouwen gehad in de politiek, maar nu lijkt het er echt op dat de ambtenaren de 
zeggenschap uit uw handen hebben getrokken. De wethouder is hier ook deelgenoot van.

Het is toch onbestaanbaar dat een simpel project als het vervangen van oude schoolgebouwen 
( waarvoor jaarlijks geld van de overheid binnenkomt) en een disfunctionerende sporthal uitmondt in
een monstrum waar alleen de centen bepalen wat zogenaamd goed is voor de bewoners? 

“Stakeholders” worden de belanghebbenden in de stukken genoemd, maar dat is de burger dus niet!
Dat zijn alleen groeperingen die geld willen verdienen over de ruggen van de burger heen! Hoorne 
Vastgoed heeft zijn zin niet gekregen doordat de woningen boven de Vomar er niet kwamen dankzij 
verzet van de bewoners aldaar. Nu moet er toch geld worden verdiend en dat moeten de inwoners 
van de Waldervaart maar opbrengen.

Ik wil het hier niet eens hebben over participatie en inspraak, want dat is een grote leugen gebleken! 
Een zoethoudertje onder het mom van ‘wij hebben gedaan wat de wet voorschrijft’ 

U als Raad van onze gemeente wordt ook gepiepeld: u wordt niet op de hoogte gebracht van de 
tientallen handtekeningen die zijn ingediend door verontruste bewoners; - die worden onder de 
zienswijzen ondergeschoffeld!

U wordt ook overvallen door het 4 (vier) dagen geleden geponeerde voorstel om vanwege de centen 
maar even in te stemmen met 50% bouw van zes hoog aan de kant van de Waldervaart en de 
zuidkant. Dat zijn vier Accaciaflats plus de rest.

U wordt ook zand in de ogen gestrooid met het aantal woningen dat bestemd is voor sociale huur; 
die leveren geen geld op, maar een penthouse wel!

Wij als bewoners voelen ons door u in de steek gelaten als u vanavond instemt met dit plan, omdat 
er over DIT plan geen enkele inspraak is geweest – dit is politiek op z’n smalst en uw wethouder met 
zijn ambtelijk apparaat is hier verantwoordelijk voor.

Namens bijna 40 huizen en nog meer bewoners aan Kievitlaan, Merelstraat en Roodborstjeslaan,

Frans Diederik, voormalig wethouder van Schagen


