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Geachte heer, mevrouw 

 

 

Hieronder treft u de beantwoording aan van de artikel 43-vragen van “SP” met betrekking tot 

beantwoording artikel 43 vragen. 

 

 

Bij  de verkoop van de voormalige bibliotheek in Callantsoog was één van de bezwaren tegen de 

verkoop dat de ontmoetingsfunctie/informatiefunctie en tijdschriften/kranten kunnen lezen in de 

bibliotheek daarmee wegviel. Van Vuure, de koper van het pand heeft toen toegezegd dat er in de 

verbouwde Albert Heyn een ontmoeting/servicepunt zou komen waar mensen een kopje koffie 

konden drinken, tijdschriften en boeken zouden kunnen lezen e.d. Kortom, dat een aantal belangrijke 

functies van de bibliotheek die na verkoop weg vielen,  in de AH winkel zouden worden geïntegreerd. 

 

Thans geeft van Vuure in de media aan dat er aan de geplande uitbreiding van Albert Heijn geen 

behoefte meer is en dat er daarom o.a. in het pand van de voormalige bibliotheek een restaurant 

gevestigd wordt. Hiermee vervalt blijkbaar het toegezegde ontmoetingspunt. 

 

1. Kan dit zo maar? Kan een ondernemer hier zo maar mee wegkomen  en Is dit een kwestie van 

“jammer dan”?  

Het bibliotheekbestuur heeft in overleg met de vier gemeenten de wensen, verwachtingen en 

mogelijkheden met elkaar afgestemd. Dit heeft er toe geleid dat de bibliotheek qua beleid een 

andere koers gaat varen. Het beleid is nu om het bibliotheekwerk te huisvesten in de scholen, 

zoals ook in Callantsoog, waar ook volwassenen gebruik van kunnen maken. Dit is in het 

beleidsplan 2017-2020 vastgelegd.  

 

Het bibliotheekbestuur heeft frequent overleg hierover gehad met de heer Van Vuure, waarbij dit 

in goed overleg is afgehandeld. 
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2. Gaat het college nog stappen ondernemen om alsnog een ontmoetingspunt zoals toegezegd in 

de winkel te realiseren en de koper van het pand te wijzen  op de toezeggingen die toentertijd 

door hem zijn gedaan? 

Het college gaat geen stappen ondernemen, omdat het beleid van de bibliotheek, in overleg 

met de diverse gemeenten, is gewijzigd om het bibliotheekwerk zoveel mogelijk te huisvesten 

binnen het primair onderwijs. 

 

Als over de inhoud van deze brief onduidelijkheden zijn kunt u contact opnemen met  E. Klaver van 

de afdeling Sociale ontwikkeling, te bereiken via bovenstaande contactgegevens. Voor overige 

vragen kunt u contact opnemen met de portefeuillehouder wethouder J.M. Kruit 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen 

 

 

 

De heer A.S. Meijer 

gemeentesecretaris 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

burgemeester 

 

 

 


