
Raadsvergadering 20 december 2022

Geachte aanwezigen, 

Namens de klankbordgroep spreek ik vanavond om het een en ander verduidelijken over de afgelopen 5 
jaar waar wij als Kbg behoorlijk veel tijd en energie in hebben gestoken en nog steken.

Voor de gemeente is het van groot belang dat er aan participatie wordt gedaan dus ook zo bij de 
ontwikkeling van het Centrum Waldervaart tussen haakjes Centrum want dat is het toch eigenlijk niet 
meer en zijn geen winkels meer overgebleven dus Centrum vinden wij wel een beetje afgezaagd. 

Als eerste hebben wij 3 verschillende projectmanagers, Corona gehad en de een is meer betrokken bij de 
Kbg dan de ander. 

Over communicatie gesproken is het ook al ver te zoeken zeker zoals het nu gaat, op aandringen en 
meerder keren aangeven van dit probleem wordt het eigenlijk alleen maar erger. 

Als Kbg zijn we al helemaal niet gehoord in de verandering over, van, voor nieuwe ontwikkelingen 
bouwhoogte en wanneer de raad hier over gaat beslissen, nee dat konden we wel vinden op de 
gemeentesite. Sorry hoor hoezo communicatie naar de Kbg. Zoals er al in de vorige vergadering werd 
aangeven, aan de Kbg hebben we niet veel, maar aan wie zou dit nou liggen.

Nee de Kbg en zeker de omwonenden zijn het Zoals jullie het noemen de ontwikkelingen van het 
Centrum Waldervaart zeker niet eens over de hoogbouw ook de geluiden uit de wijk geven aan dat ze 
helemaal niet weten wat er gaat komen (ook al meerdere keren aangegeven ik Kbg vergadering). Waar 
de wethouder deze informatie van dan haalt is voor ons een groot raadsel. 

Wij als Kbg maken ons erg veel zorgen en staan niet achter het plan. En zijn bezorgt over de nalatigheid 
van de wethouder en de projectmanagers, hoe de bewoners van de wijk waldervaart geïnformeerd zijn 
over de bouw en de ontwikkelingen van het centrum Waldervaart. 

De Klankbordgroep Centrum Waldervaart Schagen.


