
Voetnoot Schagen United ter voorbereiding op besluitvormende raadsvergadering d.d. 15-12-2020 

 

Geachte raadsleden, 

In deze voetnoot willen we graag kort en krachtig een paar feiten extra onder uw aandacht brengen, 

en een aantal gestelde onwaarheden ontkrachten. 

1. De harde toezegging aan Schagen United (SU) om na fusie op 1 complex te komen spelen is 

niet door wethouder Kruit, maar door haar voorganger wethouder Blonk gedaan. Dit is al vier 

jaar geleden gedaan. 

2. Alle mogelijke varianten om tot dat resultaat te komen zijn de afgelopen tijden onder 

aanvoering van wethouder Kruit grondig onderzocht en afgewogen. 

3. (Bijna) alle sportvelden zijn aan vervanging en/of onderhoud toe. Feitelijk dus het moment 

om actie te ondernemen.  

4. Zonder onderhoud kan er in het seizoen 2021/2022 al niet meer gevoetbald worden op Nes 

Noord 

5. De variant die nu uiteindelijk aan u wordt voorgesteld heeft bij de betrokken 

sportverenigingen geen enkele tegenstander want feitelijk is iedereen voor deze variant, 

behalve misschien hockeyclub Magnus, maar zij hebben al aangegeven dat als het 

raadsvoorstel wordt aangenomen, op Groenoord te willen blijven. Continuering van de voor 

hen bestaande situatie; derhalve geen nadelige effecten voor hen. 

6. Er wordt gesteld dat dit een hele dure variant zou zijn, alleen maar om 29 honkballers te 

verhuizen. Dit is FEITELIJK onjuist. Het gaat niet om de verhuizing van 29 honkballers, maar 

om het samenkomen van meer dan 1300 sporters… 

7. Ik heb een (weliswaar beperkt) aantal mensen horen zeggen “ wat is nou zo erg aan op twee 

complexen voetballen?” Diegenen zouden we willen uitnodigen om bij ons vrijwilliger 

coördinator te worden en ieder weekend (en doordeweekse avonden) twee keer vrijwilligers 

te regelen voor kantinediensten, bestuursdiensten, et cetera…. 

8. Met de huidige carrousel zou het ideaalbeeld van een sportcampus aan de horizon 

verdwijnen. Daarmee zijn we het niet eens. De eventuele ontwikkeling en planvorming en 

realisatie van een sportcampus zal een tijdsbestek van iets van 10 jaar vergen. Daarop kan nu 

niet gewacht worden. Vanzelfsprekend denken wij graag mee in deze plannen voor de 

langere termijn. 

Schagen United hoopt van harte dat de Gemeenteraad, in het belang van vele sportende 

Schagenezen (plus de indirect betrokkenen), voor de carrousel zal stemmen en we hebben daar dan 

ook alle vertrouwen in. 

Met grote dank namens alle leden, 

Gert Tuinsma, John Pannekeet, Frits Nieuwenhuizen 


