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Motie vreemd aan de orde van de dag voor de raadsvergadering van 13 november 2018

Agendapunt: 20 Motie vreemd aan de orde van de dag 
Onderwerp: nieuwe locatie fusievereniging voetbal

De raad van de gemeente Schagen, in vergadering bijeen op 13 november 2018,

constaterende dat:
voetbalverenigingen SCR en VV Schagen voornemens zijn te fuseren en samen op zoek zijn naar één 
accommodatie. De locatie aan de oostzijde van de provincialeweg N241 een optie is die wordt 
overwogen als locatie voor deze nieuwe accommodatie.

overwegende dat:
* er een drietal verenigingen, de Magnusrijders, de Kynologenclub West Frieslanden de 

Volkstuindersvereniging Schagen gehuisvest zijn op deze locatie en niet willen verplaatsen;
* al deze verenigingen, vrijwilligers en eigenaren van volkstuinen jarenlang hebben geïnvesteerd in 

deze locatie, hun locatie, om het hun eigen bijzondere plekte laten zijn. En deze niet 'verhuisd' 
kan worden;

* verplaatsen van de volkstuinen (inclusief kasjes en bouwsels) gaat tot aanzienlijke kosten leiden, 
evenals het geschikt maken en inrichten van een eventuele alternatieve locatie;

« er nu al duidelijkheid gegeven moet worden over de optie ten oosten van de N241 omdat na 
bekendmaking van de optie al ervaren wordt dat bijvoorbeeld leden afhaken en er geen 
investeringen meer worden gedaan;

» de structuurvisie 2025 van de gemeente Schagen duidelijk is over de cultuurhistorische en
landelijke waarde van deze locatie (Polder Neskaag/Schagen-Oost, p. 63 Structuurvisie 2025) en 
geen ruimte geeft aan de bouw van sportaccommodatie op deze plek.

roept het college op om:
nu al duidelijkheid te geven aan de inwoners van Schagen over dit prachtige cultuurhistorisch gebied 
en in het bijzonder aan de Magnusrijders, volkstuingenieters, kynologen en Polderzichtbewoners, en 
zich nu al uit te spreken dat het verhuizing van sportaccommodatie op de locatie ten oosten van de 
N241 geen optie is,

en gaat over tot de orde van de dag.
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