
Geachte fracties Gemeenteraad en B&W, 

 

Graag wil ik mij voorstellen, ik ben Siem Stoop, woonachtig aan de Corona 4 te Tuitjenhorn. Ik spreek 

namens een groot aantal inwoners van Tuitjenhorn Zuid, Dergmeerweg en Warmenhuizen Noord. 

 

Afgelopen week hebben wij als inwoners van onze mooie gemeente via de media kennis mogen 

nemen van het plan om in de Gemeente Schagen 300 prefab woningen te gaan bouwen voor 

Oekraïense vluchtelingen. Daarvan, hebben wij begrepen, is het de bedoeling dat er 50 gebouwd 

worden bij Schagen, 50 bij 't Zand en 50 bij Petten en ook maar liefst 150 in het tussengebied tussen 

Tuitjenhorn en Warmenhuizen. In principe begrijpen wij dat er voor de grote aantallen vluchtelingen 

uit Oekraïne woonruimte gezocht moet worden. Echter hebben wij als bewoners sterke 

kanttekeningen bij de maar liefst 150 prefab woningen voor Oekraïense vluchtelingen in het 

tussengebied van Tuitjenhorn en Warmenhuizen. Hierbij de volgende argumenten: 

 

- Er wordt geopperd door B&W dat dit niet ten koste gaat van woningzoekenden (lees bijvoorbeeld 

onze eigen jeugd) binnen onze eigen gemeente (artikel Schager Courant afgelopen donderdag). Dit is 

natuurlijk niet waar daar er al zeer beperkte bouwcapaciteit is bij de bouwbedrijven die deze prefab 

woningen moeten gaan bouwen (lees personeel, materialen) en ook de locaties om te bouwen zijn 

schaars. Onze eigen woningzoekenden, lees met name de jeugd, worden hiermee wederom 

achtergesteld. 

- 150 prefab woningen in het tussengebied van Tuitjenhorn-Warmenhuizen creëren al snel 500 

bewoners. Dit is een veel te grote concentratie van vluchtelingen bij elkaar en gaat onherroepelijk 

zorgen voor sociale problemen, lees opvang en scholing. Het creëert een dorp tussen 2 dorpen en 

zorgt absoluut niet voor integratie, kortom een klein AZC tussen Tuitjenhorn en Warmenhuizen, 

WILLEN WE DAT? 

- Wij, als uw inwoners en burgers die recent op uw partijen hebben mogen stemmen, hebben de 

indruk dat u als B&W dit er even snel doorheen wil drukken om ergens anders (Provincie, Rijk) goede 

sier te maken.  

- Voor dit moment zullen deze woningen gebruikt gaan worden voor Oekraïense vluchtelingen, wat 

volgt hierna, gaan deze woningen dan weer voor andere vluchtelingen gebruikt worden en blijven 

onze eigen jeugd en woningzoekenden dan weer achter in de rij staan. 

 

Wij begrijpen dat er iets moet gebeuren voor de Oekraïense vluchtelingen maar we vinden dat dit wel 

op een andere manier moet en dragen daar de volgende opties voor aan u: 

 

- Zorg voor een evenwichtigere verdeling van de 300 woningen, niet 50% daarvan in het mooie en 

kostbare tussengebied van Tuitjenhorn-Warmenhuizen maar verdeel het beter over de Gemeente 

Schagen en niet 250 van de 300 woningen aan de rand van de gemeente 

(Tuitjenhorn/Warmenhuizen/'t Zand/Petten) maar zoek zoveel mogelijk kernen op en een groter 

gedeelte bij en rond Schagen zelf want vanuit het centrum van de politieke macht, lees Schagen, wordt 

dit immers georkestreerd. 

- Voor het tussengebied van Tuitjenhorn-Warmenhuizen zou gedacht kunnen worden aan 50 en 

hoogstens 75 prefab woningen voor Oekraïense vluchtelingen en desgewenst de overige 75 tot 100 

prefab woningen voor de eigen woningzoekenden (lees onze eigen jeugd) uit onze gemeente. Dit 

zorgt ook voor een betere integratie van de Oekraïense mensen in onze samenleving in plaats van een 

klein getto wat je hier onherroepelijk mee gaat creëren. 

- Denk na over een goede begeleiding, opvang, werk en scholing voor deze mensen. Kijk bijvoorbeeld 

naar de scholen in onze dorpen Tuitjenhorn en Warmenhuizen. Er zijn kinderen die nu al maandenlang 

slechts 4 dagen naar school gaan in onze dorpen vanwege een tekort aan leerkrachten. Als er ineens 

500 vluchtelingen gevestigd gaan worden in ons tussengebied gaan de kinderen daarvan dan naar de 

scholen in Tuitjenhorn en Warmenhuizen en zorgt dat er dan voor dat er dan nog maar 3 in plaats van 



4 dagen les gegeven kan worden aan de kinderen aan onze scholen? Bereid dit dus terdege goed 

voor! 

 

Daarnaast spelen nog diverse vragen bij ons als bewoners en burgers: 

- Wat wordt de precieze locatie? 

- In welk gebied/kern worden de 1e 30 woonunits gepland? 

- Hoe wordt de ontsluiting geregeld? 

- Wat is de rol van de woningcorporatie nu en in de toekomst? 

- Wordt er gedacht aan voldoende groen in en rond dit plan? 

- Hoe gaat dit initiatief bijdragen om het woonprobleem voor eigen jeugd/starters op te lossen 

wat naar onze mening onlosmakelijk verbonden moet zijn aan dit initiatief? 

- Wat zijn de faciliteiten die geboden worden om dit initiatief te laten slagen, dit zowel qua 

opvang, scholing en begeleiding als ook vanuit de omgeving? 

- Worden er ook andere voorzieningen in dit gebied gepland die het tussengebied 

toekomstbestendig maken? 

 

 

Ons voorstel: EEN KLEINERE CONCENTRATIE VLUCHTELINGEN IN HET TUSSENGEBIED EN EEN BETERE 

VERDELING OVER DE GEMEENTE. BESTE GEMEENTERAAD EN B&W, LUISTER NAAR EN BETREK UW 

BURGERS HIERBIJ IN PLAATS VAN DIT OVER ONS HEEN TE STORTEN ZONDER GOED OVER DE 

GEVOLGEN EN CONSEQUENTIES NA TE DENKEN. KORTOM, WIJ WILLEN ALS BEWONERS MET U IN 

GESPREK, BEDANKT!! 

 

Namens inwoners Tuitjenhorn Zuid, Dergmeerweg en Warmenhuizen Noord. 

 

Siem Stoop 

Corona 4 

1747 EJ TUITJENHORN 

Email: scwstoop@planet.nl 
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