
Algemene Beschouwing 2020 2021 
Het geluk van onze inwoners staat momenteel zwaar onder druk in 
de anderhalvemetersamenleving! 
Verdriet, eenzaamheid, zonder werk of in quarantaine, het is 
ongekende ellende waar sommige mensen mee te maken hebben. 
De impact van de Coronacrisis op het verenigingsleven, 
maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven is enorm. 
Bewoners verliezen hun baan of bedrijf. De gemeente biedt hierbij 
een vangnet. Wij zien graag dat de gemeente ook helpt bij verdere 
omscholing omdat de zorg momenteel staat te springen om extra 
handen. Armoede, ongelijkheid, eenzaamheid en risico’s op huiselijk 
geweld namen toe. Onzekerheid heerst en ook is onduidelijk wat de 
financiële gevolgen voor de inwoners en het bedrijfsleven zullen zijn. 
Wens4U kiest er voor om lasten niet verder te verhogen, iedereen is 
getroffen door de crisis. Dat betekend andere keuzes maken. Wij 
vinden dat de financiële gevolgen van het opvolgen van het verzoek 
om thuis te werken niet moet worden doorberekend in het tarief van 
de afvalstoffenheffing voor 2021 maar te dekken uit de algemene 
reserve. Cultuur, welzijn, sport zijn belangrijker dan ooit! Samen 
dingen doen, maar op veilige afstand, bewegen om gezond te blijven, 
het wordt tijd om sport en een gezonde leefstijl serieus te gaan 
nemen. Zet de middelen van het Rijk en Provincie in waarvoor deze 
bedoeld zijn en maak vaart met een haalbaarheidsonderzoek mbt het 
samen brengen van alle sportlocaties tot éen grote duurzame 
oplossing een SportCampus. Alle inzet van wethouder Sport ten spijt, 
zij wil wel! Het sportbeleid, er is geen visie en kansen blijven liggen! 
Sportverenigingen in stad Schagen weten niet waar ze de komende 
jaren aan toe zijn. Hoog tijd om de plannen die Wens4U een paar jaar 
geleden naar voren bracht, inmiddels samen met JESS, serieus op te 
pakken. Wens4U roept met nadruk op hierin te investeren juist nu!   
 
Deze tijd vraagt om speciale acties, zo ook nu veel mogelijkheden tot 
ontmoeten door de maatregelen mbt Covid-19 niet kunnen. Wens4U 
roept de gemeente op in te zetten en te helpen waar nodig op 
digitaal buurten met het gebruik van teams en/of Zoom te stimuleren 



voor  straten in buurten en dorpen. Om met elkaar in contact te 
komen en te blijven. En eenzaamheid te verzachten door digitaal 
contact in eigen buurt of dorp. Let ook een beetje op onze jeugd ook 
zij hebben het zeker niet makkelijk in deze tijd er wordt veel van hen 
gevraagd en er is weinig wat er nog voor hen is te doen, pas op dat 
dit niet voor nog grotere problemen gaat zorgen met depressies of 
escalaties met drugs (zie lachgas motie) 
Er zijn veel onzekerheden, niet alleen de corona uitbraak maar ook 
het stikstofprobleem, de jeugdzorg, én zijn we wel inclusief in de 
gemeente Schagen, zijn de LHTBI’ers welkom, kunnen mensen 
ongeacht hun inkomen hier mee doen??? Waarom nog steeds geen 
oplossing voor de groep mensen die hun best doet voor het bouwen 
van Tinyhouses of kan ik als jongeren ooit huisvesting vinden in de 
gemeente Schagen? 
Maar voorzitter Wens4U wil ondanks deze prangende vragen, ook 
van deze gelegenheid gebruik maken om alle medewerkers van de 
gemeente Schagen te bedanken voor hun inzet en creativiteit die 
vanaf het eerste moment in maart werd getoond in deze moeilijke 
tijd. 
En lof, voor het college dat onmiddellijk op de Markt stond om 
binnen de grenzen van het mogelijke te doen wat zij konden voor de 
horeca met o.a het uitbreiden van de terrassen, de Marktkramen tot 
op de Nieuwstraat, en de kinderkermissen in dorpen mogelijk te 
maken.  
Dit laat zien dat Schagen werkt vanuit de visie “Alles wat we doen en 
laten draagt bij aan het geluk van onze inwoners en ondernemers”   
 
Voorzitter de coronaklap is niet mis, wij wensen iedereen die nu met 
deze omstandigheden te maken heeft, sterkte toe, zorg goed voor 
jezelf en elkaar. 
 
Merieke Bredewold 


