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Geacht college, 

 

Onlangs heeft de Gemeente Schagen de bewoners geïnformeerd over haar voornemen om de  

beschikbaar komende grond aan de Jozef Israëlstraat geschikt te maken voor woningbouw. Er zijn 

twee woningbouwplannen voor de vrijgekomen ruimte. Inwoners mogen stemmen welk plan zij het 

mooist vinden. 

Hierbij wil ik, mede namens de meerderheid van de bewoners aan de Jozef Israëlstraat, bezwaar 

maken tegen de door de Gemeente voorgenomen plannen. Onderstaand treft u de onderbouwing 

aan voor dit bezwaar. 

A. Alle eigenaren aan de Jozef Israëlstraat hebben hun woning aangeschaft in de wetenschap 

dat er een vrij uitzicht zou blijven richting de kruising A. Mauvestraat – Beethovenlaan. Bij 

verplaatsing van basisschool De Ark is bebouwing binnen het huidige bestemmingsplan 

uitsluitend mogelijk tot de aanwezige rooilijn.  In beide voorstellen wordt het vrije uitzicht 

door de bebouwing echter volledig belemmerd door bebouwing van het grasveld. 

B. Alle eigenaren ervaren, mede door het vrije uitzicht op beide kerktorens, de Jozef Israëlstraat 

als een onderdeel van het centrum van Schagen en door het aanwezige groen tevens als “de 

poort van de wijk Groenweg”. Door de voorgenomen bouwplannen wordt de Jozef 

Israëlstraat gedegradeerd tot een sombere achterbuurtstraat. Het contact met het centrum 

van Schagen wordt volledig afgesneden. Daarvoor in de plaats verwachten we er veel 

schaduw, veel blik (voertuigen), veel vuilnisbakken, veel geluidsoverlast en veel verlichting 

voor terug. 

C. In beide plannen voorzien de bewoners van de Jozef Israëlstraat verkeersproblemen op de 

kruising A. Mauvestraat – Beethovenlaan. Door de bebouwing zal deze kruising een stuk 

onoverzichtelijker en daardoor ook veel verkeersonveiliger worden. 

 

Wij zijn van mening dat de Gemeente Schagen: 

- met de voorgestelde bouwplannen teveel woningen wil plaatsen op de vrijkomende grond; 

- teveel woningen wil bouwen in het hogere segment, waarvan de verwachting is dat er veel 

interesse is van mensen buiten de eigen Gemeente. Dit zal de doorstroom van de 

woningmarkt binnen onze eigen Gemeente niet ten goede komen; 

- met deze bouwplannen veel druk zal leggen op de beschikbare parkeergelegenheid in de 

Jozef Israëlstraat;  

- met de plaatsing van de gymzaal in de bouwplannen een zeer onvoordelige indeling wordt 

gecreëerd op de vrijgekomen ruimte. 



 

Op basis van de voorgenomen plannen kunnen wij geen positief advies geven op een mogelijke 

wijziging van het bestemmingsplan. 

Wij adviseren de Gemeente Schagen: 

- om te onderzoeken of de gymzaal beter geïntegreerd kan worden in de bouwplannen 

(eventueel met behoud sportveldje), waardoor het vrije uitzicht op de kruising A. 

Mauvestraat – Beethovenlaan behouden kan blijven en de kruising niet verkeersonveiliger 

hoeft te worden; 

- om te onderzoeken of het mogelijk is om het aantal woningen in het hogere segment te 

verlagen; 

- om te onderzoeken of er op deze locatie “Schager Hofjes” kunnen worden geplaatst. Groot 

voordeel is dat hier oudere mensen kunnen worden gehuisvest die dicht bij het centrum 

wonen. Deze categorie bewoners hebben geen beschikking over een voertuig, waardoor er 

nauwelijks druk zal ontstaan op de aanwezige parkeerplaatsen. Door het wegstrepen van de 

parkeergarage zal er in deze situatie geen hoogbouw hoeven plaats te vinden. De bewoners 

die de “Schager Hofjes” betrekken zullen naar verwachting standaard gezinswoningen achter 

laten, waardoor er een gezonde doorstroming ontstaat voor starters op de woningmarkt. 

 

Hoogachtend, 

 

Eric Snaas 

Vertegenwoordiger van (een meerderheid van) de bewoners aan de Jozef Israëlstraat. 

Jozef Israëlstraat 5 

1741 JP SCHAGEN 

ericsnaas@ziggo.nl 
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BIJLAGE: bezwaar nieuwbouwplan Jozef Israëlstraat 

Bewoners: 

Adres    Naam     Handtekening 

Mauvestraat 31  Mevr. M. de Boer – Schmalz  ____________________ 

 

Mauvestraat 33  Dhr. M. de Graaf   ____________________ 

    Marcel & Nynke de Graaf - Mud 

 

Mauvestraat 35  Mevr. C.D.E. v.d. Vlugt    ____________________ 
    Dhr. R.J. Buis 

     

     

Mauvestraat 37  Dhr. J. v.d. Ploeg   ____________________ 

 

Mauvestraat 39  Dhr. G. Rademaker   ____________________ 

    Dhr. en Mevr. Rademaker-Barten 

 

Mauvestraat 32  Mevr. M. Tromp   ____________________ 

 

Jozef Israëlsstraat 1  Dhr. W. Honig    ____________________ 

 

Jozef Israëlsstraat 3  Mevr. T. Folge – Deutekom  ____________________ 

 

Jozef Israëlsstraat 5  Dhr. E. Snaas    ____________________ 

 

Jozef Israëlsstraat 7  Mevr. E. Huiberts – Klaver  ____________________ 

 

Jozef Israëlsstraat 9  Dhr. R. Droog    ____________________ 

 

Jozef Israëlsstraat 11  Mevr. N. Jonker – Schermerhorn ____________________ 

 

Jacob Marisstraat 1  Mevr. R. Los    ____________________ 
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