
Goedenavond raadsleden, geacht college,  
Dank voor de mogelijkheid om hier in te mogen spreken. 
Mijn naar is Anne Jong en ik ben inwoner van Burgerbrug.  
 
In het najaar van 2017 presenteerde dorpsgenoot Jessica Heetebrij,  
tijdens de jaarvergadering van de dorpsraad,  
een plan om het gebouw van de oude Sint Josephschool tijdelijk geschikt te 
maken als locatie “voor en door Burgerbruggers”.  
 
De oude school stond al enige tijd leeg en het gebouw ging hard achteruit.  
Uit een enquête onder inwoners van Burgerbrug kwam de wens voor 
woningbouw op de plek van de oude school,  
maar volgens de gemeente kon daar - op dat moment - geen vergunning voor 
afgegeven worden.  
De tijdelijke maatschappelijke invulling leek toen een goede oplossing. 
 
Via via raakte ik betrokken bij het idee ook voor onze jeugd een plek te creëren 
in de OldSkoel.  
Een grote groep vrijwilligers is  aan de slag gegaan om het pand bruikbaar te 
maken, 
en de dorpsraad had een donatie via NL Doet geregeld voor houten banken in 
het gebouw. 
 
Ik was erg verbaasd toen rond de opening van de OldSkoel bleek dat er ineens 
geen eigen ruimte meer beschikbaar was voor de jeugd.  
De initiatiefneemster had in de tussentijd, met een aantal anderen, een 
stichting opgericht en de stichting had niet zo’n zin in jongeren in het gebouw. 
 
In mei 2018 kwam er een ruimte vrij in de OldSkoel.  
Ik heb toen samen met de toenmalige voorzitter van de dorpsraad plannen 
gemaakt om deze ruimte te huren.  
Het idee was om er een “huiskamer” voor Burgerbrug te creëren,  
met de nadruk op activiteiten voor onze jeugd door middel van sport, spel, 
chillplek, knutselplek, huiswerkbegeleiding. 
 
We waren eerst gegadigden voor het lokaal, maar weer visten we achter het 
net: het bestuur van de OldSkoel verbond allerlei voorwaarden aan verhuur en 
uiteindelijk gunden ze de ruimte aan een andere gegadigde van buiten het 
dorp.  



Onze frustratie was groot en dit hebben we zowel bij het bestuur van de 
stichting als bij wethouder Beemsterboer geuit.  
 
Samen met de voorzitter van de dorpsraad werd ik in juni 2018 uitgenodigd 
voor een gesprek bij de wethouder. Hierin hebben we aangegeven dat in de 
huidige opzet de OldSkoel een zeer beperkte maatschappelijke functie binnen 
ons dorp heeft; het is voornamelijk een broedplaats van kunstenaars en 
ondernemers uit andere plaatsen en heeft geen gemeenschappelijke functie 
voor de inwoners van Burgerbrug.  
 
De wethouder zegde toe de casus te bestuderen en er intern over te 
overleggen; na een maand adviseerde hij ons om zelf – nogmaals – met het 
bestuur van de OldSkoel om tafel te gaan. Dit hebben we gedaan, maar daar is 
geen oplossing uitgekomen.  
Met in ons achterhoofd dat het om een tijdelijke invulling van het gebouw ging 
en de toezegging dat er na drie jaar geëvalueerd zou worden,  
hebben we het toen gelaten voor wat het is. 
 
Ik was dan ook erg verbaasd toen ik een tijdje geleden in de krant en op social 
media las  
dat het pand voor een symbolisch bedrag is verkocht aan de stichting OldSkoel. 
In ons dorp ben ik niet de enige die hier verbaasd over is.  
De toegezegde evaluatie is niet uitgevoerd en daardoor ontstaat de indruk dat 
hier sprake is van “vriendjespolitiek”,  
vooral omdat de wethouder in de privésfeer verbonden is met de 
initiatiefneemster. 
 
In het dorp is nog steeds veel behoefte aan betaalbare woningbouw  
en de plek van de oude school is daar bij uitstek voor geschikt.  
 
Daarnaast: als de gemeente het pand voor een symbolisch bedrag openbaar 
had aangeboden,  
waren er zeker meer gegadigden in het dorp geweest die het hadden willen 
kopen.  
 
Ook zet ik mijn vraagtekens bij de “dorpshuisfunctie” die de OldSkoel zegt te 
gaan vervullen.  
Er is helemaal niet geïnventariseerd of hieraan wel behoefte is bij de inwoners 
van Burgerbrug.  
In ons dorp wonen 500 mensen.  



We hebben twee café’s (waar diverse verenigingen zijn ondergebracht),  
een restaurant,  
cultureel centrum De Herboren Toren (met mogelijkheid om ruimtes te huren) 
en de pastorie heeft een koffiekamer.  
Kortom: er is meer dan voldoende gelegenheid voor inwoners om elkaar op 
diverse plekken te kunnen ontmoeten.  
 
Tot slot: uit welke subsidiepot gaat “dorpshuis OldSKoel” betaald worden?  
Er is al zo weinig subsidie  
en beter kan dit weinige geld verdeeld worden over initiatieven waar 
aantoonbaar wel behoefte aan is en waarbij het subsidiegeld ook gebruikt 
wordt door mensen uit de gemeente Schagen. 
 
Samenvattend: inwoners van Burgerbrug zijn erg verbaasd over de gang van 
zaken en zouden graag zien  
dat de plek van de oude school alsnog voor Burgerbruggers zelf wordt  
en dat met de inwoners overlegd wordt over een nuttige invulling van deze 
kostbare locatie. 
 
Dank u wel. 
 


