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Schagen, 22-11-2020 

Rondvraag Raadsvergadering 24/25 november 2020 

Onderwerp: toegankelijkheid park De Horn Dirkshorn t.b.v. Veiligheidsdiensten Brandweer, 

Ambulance en Politie. 

 

Voorzitter, de beantwoording m.b.t. de toegankelijkheid van op het Park de Horn voor hulpdiensten 

is voor ons zeer teleurstellend geweest en acht de antwoorden die gegeven zijn niet doordacht en 

wordt er laconiek omgegaan met de veiligheid van burgers die hier hun recreatiewoning hebben. 

Enerzijds de beantwoording in eerste instantie door de organisatie/college en in later stadium tijdens 

de beeldvormende vergadering waar de Veiligheidsregio de avond vulde. 

Eerder gaf u aan dat de brandweer de paaltjes heeft geplaatst en  heeft getoetst en sleutels heeft om 

de paaltjes te ontsluiten. Dit betwijfelen wij ten zeerste en tijdens de beeldvormende vergadering 

was het antwoord van de Veiligheidsregio Noord Holland Noord letterlijk dat als het nodig is zij de 

paaltjes er wel uittrekken danwel de sloten door konden knippen. Hoe slecht en onbegrepen kan een 

antwoord zijn!!! Aangezien er nog meerdere hulpdiensten zijn die dit gereedschap niet in of op het 

voertuig hebben en dus niet verder kunnen.  

In april 2012 is aangegeven dat kluisjes vervangen moesten worden door een officiële brandweer 

sleutelkluis. Hier is nimmer gehoor aangegeven en ook niet op gecontroleerd. 

Daarna hebben wij  contact gezocht met de Veiligheidsregio Noord Holland Noord en verkregen al 

snel het antwoord dat zij geen sleutel hebben van de paaltjes op park de Horn. Wel gaf men aan dat 

er mogelijk een sleutelkluisje hangt echter waren zij niet op de hoogte van de daadwerkelijke 

aanwezigheid hiervan. Uiteindelijk gaf men aan dat het zo ook niet kan. 

Onlangs heeft er een flinke gaslekkage plaats gevonden en is een hoofdwaterleiding stuk getrokken 

en hebben 1 of meer bewoners hun zorgen geuit bij de afdeling handhaving. 

De huidige stand van beantwoording is feitelijk dat er niets wordt ondernomen m.b.t. de 

toegankelijkheid en is voor de Seniorenpartij Schagen niet acceptabel. 

Voorzitter wij verwachten van het College dat zij die maatregelen neemt die deze onveiligheid per 

direct oplost en in het vervolg antwoorden te verstrekt die stroken met de daadwerkelijke situatie en 

wij mogen er toch vanuit gaan dat er in het vervolg geen uit de lucht gegrepen antwoorden worden 

verstrekt aan uw raad maar nog belangrijker de burgers in het algemeen. 

Seniorenpartij Schagen 
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