
GEMEENTE SCHAGEN 

 

 

Raadsvergadering van 28 mei 2013 

Motie aan de Raad 

 

Onderwerp: Huisvesting ISD Noordkop in voormalig gemeentehuis Zijpe 

De raad in vergadering bijeen op 28 mei 2013 
  
Gehoord de beraadslaging, 
 
Overwegende dat: 
 
-er bij de inwoners van Schagerbrug weinig draagvlak is voor zowel de vestiging van een XL 
supermarkt als de vestiging van arbeidsmigranten in het voormalig gemeentehuis van Zijpe. 
 
-te verwachten is dat bij verkoop van het voormalig gemeentehuis ten behoeve van het realiseren 
van een supermarkt met 2 winkels, dit een negatief effect zal hebben op de detailhandel in de 
omliggende kernen. 
 
-De huidige markt voor verkoop van het pand niet gunstig is en de opbrengst op dit moment lager zal 
zijn dan wellicht in de toekomst het geval zal zijn.  
 
-huisvesting van de ISD Noordkop in het voormalig gemeentehuis van Zijpe een besparing kan 
opleveren. 
 
-De bereikbaarheid van het voormalig gemeentehuis van Zijpe geen belemmering hoeft te zijn voor 
vestiging van de ISD Noordkop, aangezien de locatie vanuit de verschillende kernen en andere 
gemeenten goed bereikbaar is. 
 
 
Dringt aan: 
 
-bij het college om op korte termijn onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de ISD Noordkop in 
het voormalig gemeentehuis van Zijpe te vestigen en verzoekt het college de raad op de hoogte te 
brengen van het resultaat. 
 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
Merieke Bredewold 



Namens wens4U 
Motivering:  
Het voormalig gemeentehuis van Zijpe en de fontein zijn karakteristiek voor Schagerbrug te noemen, 
hier moeten we zuinig op zijn. 
Het afstoten van gebouwen is in het huidige economisch klimaat geen voor de hand liggende keus. 
Voor de huisvesting van de ISD Noordkop in het voormalig gemeentehuis van Zijpe is er geen 
bestemmingswijziging nodig. 
Naast het onderbrengen van ISD Noordkop zal er eveneens ruimte voor het huisvesten van het Zijper 
Museum in het pand, wat een uniek klimaatbeheersingsysteem bevat, blijven bestaan.   
 
Als gevolg van uitvoering van een van beide, in het raadsvoorstel, genoemde opties, is te verwachten 
dat de verkeers-en parkeerdruk zal toenemen wat de omgeving zwaar zal belasten. 
 
Wij zien geen belemmering voor de eventuele verkoop van een [deel van] de voormalige 
gemeentewerf aan het bewonerscollectief Hollandse Hoen. 
 
 
 
 
 
 
 
 


