
  
 

Artikel 45   
Technische vragen 

 
Aan:   College van Burgemeester en Wethouders gemeente Schagen 
Datum:  18-01-2022 
Betreft:  Opvang asielzoekers Bosweg 14 ’t Zand NH 
 

 
 
Geachte portefeuillehouder, 
 
Aan de Bosweg 14 worden sinds vorig jaar 50 asielzoekers opgevangen. Het betreft een 
crisissituatie. U gaf daarover zowel aan raadsleden (zie vragen VVD  d.d. 26-04-2022) 
als aan bewoners (zie uw mail d.d. 3-5-2022) aan dat deze situatie tot uiterlijk 1-7-2022 
zou duren. Tijdens de bewonersavond op 22-06-2022 werd aangegeven dat deze datum 
verlengd zou worden tot 31-12-2022.  
 
In uw beantwoording stond verder dat de burgemeester bij dit soort situaties 
(crisisopvang) altijd achteraf verantwoording aflegt aan de gemeenteraad, welke zal 
plaatsvinden na afloop van de noodopvang. De gemeenteraad zal doormiddel van een 
raadsmemo op de hoogte worden gesteld van de evaluatie. 
 
Bewoners uitten hun zorgen over het leefklimaat en de veiligheid van de weg. Met 
betrekking tot het leefklimaat gaf u aan dat u hen op de hoogte zou houden door middel 
van nieuwsbrieven en dat er een telefoonnummer beschikbaar is, voor bijvoorbeeld 
overlast of andere zaken (zie vragen VVD d.d. 12-4-2022). Met betrekking tot de 
veiligheid van de weg zijn en worden verschillende maatregelen getroffen. 
 
VVD Schagen is geïnteresseerd in de actuele situatie en heeft daarover de volgende 
vragen:  
 
1. Kunt u aangeven tot wanneer de opvang op deze locatie voortduurt? 

2. Kunt u aangeven hoe de voortgang van de opvang verloopt (ook met betrekking tot 

eventuele samenwerking met Sportservice, Wonen Plus Welzijn en mogelijk nog 

andere betrokken partijen)?  

3. Kunt u aangeven op welke wijze de communicatie met omwonenden is verlopen 

(met name gericht op de leefbaarheid als gevolg van de aanwezigheid van de 

asielzoekers)? En hebt u gecontroleerd of de communicatiekanalen voldoende 

duidelijk en effectief zijn, zowel tussen de gemeente en omwonenden als in het 

geval van calamiteiten? 

4. Bewoners geven aan dat zij het idee hebben dat de huisregels niet worden 

nageleefd en dat er geen communicatie is met OOV. Bent u hier bekend mee en 

wat is hieraan gedaan? 
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5. Bewoners gaven in augustus 2022 aan dat er behoorlijke overlast wordt ervaren en 

dat klachten niet worden opgepakt. Naar verluidt betreft het bijvoorbeeld ‘mensen 

die rondsnuffelen in de panden van bewoners’, ‘regelmatig politie met alarmlichten 

en sirene’, ‘dochters die beperkt worden in hun vrijheid’. Bent u bekend met 

incidenten of andere vormen van overlast die zich voordoen en wat is daaraan 

gedaan? 

6. Gelet op het voortdurende karakter van de asielopvang: bent u bereid om de situatie 

aan de Bosweg 14 tussentijds te evalueren met de gemeenteraad? En zo niet, om 

de gemeenteraad dan tussentijds te informeren over de situatie aan de Bosweg 14? 

 

Namens de VVD Schagen, 

A. van Wijk-Ligthart 

Fractievoorzitter 

 
 


