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Deze crisis toont aan dat ‘snelle veranderingen’ wel degelijk mogelijk zijn. 
Ineens geen handen meer geven, 
Ineens afstand houden’ 
Ineens niet meer naar een kroeg of restaurant. 
Ineens mondkapjes in het openbaarvervoer. 
We kunnen en moeten in sommige gevallen bijstellen en snel, heel snel 
schakelen. 
Mantelzorgers kregen het nog zwaarder en professionele zorgverleners raakten 
overbelast.  
Alles laat zien dat dit hét moment is waarop het roer om moet. En het beleid 
gebaseerd moet worden op indexeren waarin het welzijn van de inwoners 
centraal staat.  
Met de snelle reactie van het college op de situatie heeft dit college laten zien 
dat ze het kunnen, de mens centraal, opvangen waar nodig. En nu is het 
afwachten of er compensatie vanuit het Rijk komt. 
Maar u heeft al veel gewonnen, laat dit handelen met menselijk welzijn voorop 
(dat we geluk noemen) het ‘nieuwe normaal’ van de gemeente Schagen zijn! 
Dit betaald zichzelf namelijk altijd terug. 
Het snel ingenomen en slecht onderbouwde standpunt over het niet realiseren 
van een Sportcampus in Muggenburg Zuid past dan ook niet in deze kaderbrief. 
U bent voornemens veel geld te steken in het oplappen van Groenoord wat het 
dan toch niet gaat worden. Zonder visie op de toekomst zo lijkt het. Terwijl het 
steeds belangrijker wordt dat mensen sporten en bewegen om mentaal en 
lichamelijk gezond te blijven. In de meeste gevallen duurt het bouwen van een 
grote duurzame sportaccommodatie zo’n 14 tot 17 maanden vanaf het 
moment dat de gemeenteraad besluit. In de tussentijd zijn er oplossingen te 
verzinnen als een tijdelijke demontabele sporthal, modulair en duurzaam. En 
ook voor de velden valt altijd tijdelijk een oplossing te vinden kijk naar AZ, het 
was niet makkelijk toen het dak instorten, maar er was een oplossing. 
Geef de inwoners een mooi en duurzaam sportcomplex van deze tijd en speel 
de andere locaties vrij zoals, De Spartahal, TAS baan, Handbalveld en evt de 
Skatebaan, VV Schagen complex én het complex van Groenoord, om 
binnenstedelijk te bouwen want bouwen om te wonen is ook belangrijk. U doet 
alsof het gek is om te lenen om deze Sportcampus te realiseren, maar dit doet 
elke gemeente die voornemens is een nieuw complex met velden aan te 
leggen. U bouwt en betaald is waarschijnlijk minder dan 30 jaar terug en als u 
gebruik maakt van landelijke subsidies voor het bouwen van een duurzame 
sportlocatie nog eerder. In mijn optiek is het te vroeg om te besluiten om veel 



 

 

geld te steken in het oplappen van Groenoord. Er is voor iedere beer op de weg 
een oplossing te vinden, ook dat laat deze Corona crisis zien! 
 
Investeer verstandig en wel nu met het oog op de toekomst voor een 
duurzame, gezonde en gelukkige samenleving! 
 
Merieke Bredewold 
Wens4U    
 
   


