
Initiatieven en vraagstukken van de overige afdelingen tussen januari 2014 en augustus 2015 (overzicht is niet volledig)
Initiatief/vraagstuk Burger of 

overheids-

participatie

Afdeling 

of 

resultate

n

periode waarin 

project liep of 

nog loopt 

Doel van het project/initiatief: Wat moet er bereikt worden?

door inwoners / initiatiefnemers door gemeente Schagen 

1 Harmonisatie en modernisering 

subsdidiebeleid

BP SLZ zomer 2013 tot 

dec 2014

Modernisering en harmonisatie van het subsidiebeleid en komen tot 

een bezuiniging

Aanwezigheid en inbreng op de 

avonden

Diverse avonden georganiseerd waarbij verenigingen en 

orgenisaties met elkaar in gesprek konden over mogelijke 

alternatieve voor de bezuinigingen op de subsidies. 

Daarnaast hadden avonden tot doel om te komen tot 

bewustwording

2 Veranderde samenwerking met 

dorpsraden en wijkpanels

BP SLZ november 2013 

tot nov 2014

Samenwerking tussen de gemeenten met de dorpsraden en 

wijkpanels in beeld brengen en harmoniseren

Aanwezigheid en inbreng op de 

avonden

Diverse avonden georganiseerd waarbij de gemeente in 

gesprek ging met dorpsraden en wijkpanels en onderling

3 Ontslakken recreatieve 

ontwikkelingen 

BP Ruimte afgerond minder regels voor reacreatiegebieden

4 Nieuw welstandsbeleid BP Ruimte loopt nog Komen tot een nieuw welstandsbeleid in aanloop naar de nieuw 

omgevingswet 

Aanwezigheid en inbreng op de 

avonden

Diverse bijeenkomsten met architecten om input op te 

halen voor het nieuwe welstandsbeleid 

5 Ondernemersinloopspreekuur 

Westerpark met vertegenwoordigers 

van de Ondernemersklankbord

OP Cowwi dec 2014 gestart De vrijwilligersorganisatie ondernemersklankbord in staat stellen 

(beginnende) ondernemers te ondersteunen/adviseren in hun 

ondernemersschap. Daarnaast mogelijkheid geven tot het creeeren 

van naamsbekendheid van het Ondernemersklankbord. 

Leden van de 

ondernemersklankbord bemensen 

het inloopspreekuur 

ruimte beschikbaar stellen, vrijwilligersvergoeding

6 Mantelzorg compliment BP SLZ 17 sept 

mantelzorg 

bijeenkomst

Het realiseren van een adequaat en vraaggericht 

ondersteuningsaanbod, afgestemd op de behoeften van 

mantelzorgers met als doel overbelasting bij mantelzorgers  te 

voorkomen i.s.m. lokale en regionale partners

Aanwezigheid en inbreng op de 

avonden

Bijeenkomst georganiseert om input te krijgen

7 Toekomst vml school MFA en 

gymzaal Bijenkorf

BP Ruimte 20 aug 

bewonersbijeenk

omst Oudesluis

Nieuwe bestemming vinden voor de school, MFA en gymzaal in 

Oudesluis

Aanwezigheid en inbreng op de 

avonden

Informatieavond voor bewoners Oudesluis georganiseerd 

waarbij geinventariseerd werd welke ideeen er liggen voor 

een nieuwe bestemming waarbij de bewoners een 

actieve rol vervullen in de realisatie ervan. 

8 Dorpsplein Petten (waaronder het 

wandelpad)

OP Ruimte loopt in 2015 Herinrichiting dorpsplein Petten deelname aan de klankbordgroep Klankbordgroep in het leven geroepen en financiering 

van de plannen 

Welke activiteiten zijn gedaan



9 Overdracht Muziektuin Schagen aan 

inwoners 

OP SLZ De Stichting 

Muziektuin gaat 

de activiteiten 

van de 

Muziektuin 

organiseren en 

zelf financieren. 

Dit krijgt z'n 

beslag in de 

periode 2015 

t/m 2017.

De Stichting wil de subsidie van de gemeente € 4.600) afbouwen tot 

nul., maar heeft hier extern geld voor nodig. Zij denken dit te kunnen 

realiseren door de gronden van de muziektuin te huren (voor een 

klein bedrag), zodat zij kunnen onderverhuren voor activiteiten, zoals  

markten en huwelijksvoltrekkingen

De stichting Muziektuin heeft 

"Vrienden van de muziektuin" 

opgericht. Zij steunen de stichting 

door een jaarlijkse donatie van € 10 

.

10 Cliëntenparticipatie BP SLZ nog niet gestart - 

zie doc 2014-12-

03, 3D planning 

2015, versie 0,1 

(blz 2 en 4)

Vraag staat centraal: Op welke wijze laten we belanghebbenden 

participeren in de onderwerpen van het sociaal domein, rekening 

houdende met de bestaande WMO adviesraad en de wettelijke eis 

om clientparticipatie in te richten, operationeel in 2018

11 Dirkshorn Bruist; Stichting Dynamisch 

Dirkshorn

OP SLZ gestart in 2014 

loopt nog steeds

De SDD vertegenwoordigt het collectief van een verenigd Dirkshorn. 

Door coördinatie en een gezamenlijk optreden van de verenigingen 

in Dirkshorn brengt Dirkshorn een bestuurlijke slagkracht in het veld 

die door de gezamenlijkheid vele malen groter is dan die van iedere 

vereniging op zich

startsubsidie verstrekt

12 Nieuwe strandbeleid BP RO

13 Gedenkmonument tank -wal 2
e 

W.O. voorzien van een verklarende 

tekst door de Historische Vereniging 

Schagen.

BP / OP SLZ 2015 Gedenkmonument 2
e
 W.O. voorzien van een verklarende tekst Er is een informatiebord met een 

verklarende tekst gemaakt en ter 

hoogte van Hoep 15 bij de 

gedenksteen aangebracht.

Gemeente heeft hiervoor toestemmingvergunning 

verleend.

14 Stichting Wonen Plus Welzijn en 

Dorpsraden 

Dorpsontmoetingspunten In Sint 

Maarten(sbrug) en Petten

OP SLZ 2014 Burgers motiveren om zelf , met elkaar, oplossingen of initiatieven 

aan te pakken om zelf DSP voort te zetten. 

Bewoners runnen zelf het DOP. Indirect subsidie en ondersteuning verlenen via WPW om 

dit mogelijk te maken.

15 Particuliere uitleen boeken OP SLZ 2014 e.v. jr. Individuele burgers willen via het zelf  verstrekken van boeken het 

lezen bevorderen. 

Een bewoner op ’t Noord heeft zelf 

een bibliotheekkast op straat gezet 

en gevuld met boeken.

16 Naar een toekomstbestendige 

dienstverlening

BP Resultaat 

BB 1.1

2015 ev jr In mei en juni hebben we inwoners en een aantal raadsleden 

gevraagd om mee te denken over verbeteringen van onze 

dienstverlening. Dit om te komen tot een 'Visie dienstverlening 2020'

reactie op webblog via webblog vragen voorgelegd aan inwoners  over 

dienstverlening / klantgerichtheid / publiekshal  



17 De missie van Schager Uitdaging is 

Maatschappelijk Betrokken 

Ondernemen stimuleren en 

organiseren om maatschappelijke 

organisaties te ondersteunen

BP / OP SLZ 2014 t/m 2016 Hun doel is samenwerking tot stand brengen tussen bedrijven en 

maatschappelijke organisaties om een bijdrage te leveren aan het 

oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

 Door Maatschappelijk Betrokken te 

Ondernemen laten bedrijven hun 

betrokkenheid bij de samenleving 

in Schagen zien.De Schager 

Uitdaging is simpel gezegd een 

bemiddelingsbureau in vraag en 

aanbod 

van materialen (spullen), middelen 

(media) en menskracht (extra 

handjes, creativiteit, kennis en 

kunde). Een ondernemersnetwerk 

waarin bedrijven gestimuleerd 

worden om hun maatschappelijke 

betrokkenheid te tonen in concrete 

acties om daarmee het leefklimaat 

binnen de gemeente Schagen te 

verbeteren.

Voor de Schager Uitdaging gebruiken we in grote lijnen de 

werkvorm van de Zutphense Uitdaging. Deze werkvorm, 

ontwikkeld in Arnhem in 1999, is een groot succes en 

daarom ons voorbeeld. De formule is simpel, maar sterk. 

Verzoeken van maatschappelijke organisaties komen 

binnen bij het team van de Schager Uitdaging. Al deze 

aanvragen worden voorgelegd tijdens de bijeenkomst van 

de Matchgroep. Als de aanvraag wordt geaccepteerd, 

wordt gekeken aan welk bedrijf het verzoek wordt gedaan 

om mee te werken aan het project.Daarnaast komt er 

regelmatig aanbod binnen van bedrijven die hun 

maatschappelijk betrokken ondernemerschap willen 

vormgeven. Voor deze bedrijven wordt een passende 

vraag vanuit het maatschappelijk veld gezocht.Naast het 

actief bemiddelen tussen maatschappelijke organisaties 

en het Schager bedrijfsleven via de Matchgroep, levert de 

Schager Uitdaging ook andere diensten. Zo onderhouden 

zij o.a. een Spullenbank.Met het realiseren van matches 

slaat de Schager Uitdaging bruggen tussen het 

maatschappelijk veld en het bedrijfsleven.

18 Stichting Wonen Plus Welzijn 

Schagen Met het project ‘Onder-

steuning burgerinitiatieven’ wil WPW 

burgers, wijken en dorpen beter 

faciliteren en ondersteu-nen om met 

elkaar zorg en welzijn te gaan 

organiseren. Door alle partijen en 

initiatieven aan elkaar te koppelen 

streeft men naar een duurzame 

manier van werken die geïnitieerd 

wordt door burgers. 

? SLZ 2015 Om lokale en regionale initiatieven op het gebied van zelfzorg, 

zelforganisatie en buurtopbouw in de regio Noord-Holland-Noord te 

faciliteren door middel van kennis, netwerk en praktische 

ondersteuning, wil de stichting een platform oprichten. Dit platform 

richt zich in het bijzonder op bewoners in de dorpen en wijken die 

zich (willen) vrijwillig inzetten voor de samenleving en op 

ondersteunende organisaties zoals woningcorporaties en 

zorgorganisaties.

De stichting wil met het platform 

onder andere alle burgerinitiatie-

ven in de regio door daarvoor 

opgeleide vrijwilligers in kaart 

brengen. Daarnaast wordt er een 

website ingericht waarop alle 

kennis en informatie over de 

burgerinitia-tieven gebundeld 

wordt en zullen er spreekuren en 

halfjaarlijkse regionale 

informatiebijeenkomsten worden 

gehouden.

Via indirect subsidiëren dit mogelijk maken.

19 Dorpsraad Dirkshorn e.o. Initiatief 

dorpsondersteuner Dirkshorn

OP SLZ 2014 Dorpsondersteuner aan- stellen, die de (informele ) zorg in het dorp 

gaat coördineren . De wijkondersteuner is een belangrijke schakel 

tussen inwoners en de wijkverpleegkundige van Woonzorggroep 

Samen. Oa helpen met invullen zorgformulieren, problemen 

signaleren en vrijwilligers inschakelen voor mensen die hulp nodig 

hebben. 

Uit de enquête van 

afgelopen zomer, kwam naar 

voren dat de inzet van een 

Dorpsondersteuner in Dirkshorn 

e.o. breed door de bevolking wordt 

gedragen en een positieve 

bijdrage kan leveren aan het 

vergroten van de leefbaarheid 

in onze dorpen. Op grond daarvan 

heeft de werkgroep onderzocht 

hoe en onder welke voorwaarden 

de functie van Dorpsondersteuner 

er uit kan zien. Het resultaat is 

weergegeven in een raamwerk. 

Ondertekening intentieverklaring tot samenwerking tussen 

de Woonzorggroep Sanebm gemeente Schagen, Wonen 

Plus Welzijn en de Dorpsraad Dirkshorn in het project Dorps-

ondersteuner voor Dirkshorn, Stroet en Groenveld.



20 supermarkt in Waarland; Dorpsraad 

Waarland; 

OP Ruimte 2015-2017 Nu moeten de inwoners nog kilometers rijden om hun 

boodschappen te kunnen doen maar daar komt een eind aan. Het 

dorp krijgt weer een eigen supermarkt.Op de oude voetbalvelden 

van Con Zelo komt binnen-kort een supermarkt te staan. Na diverse 

gesprek-ken met meerdere partijen is het uiteindelijk Deen 

Supermarkten die het dorp van levensmiddelen gaat voorzien. De 

komst van de supermarkt is niet alleen handig, het is ook pure 

noodzaak. Voorzitter Ruud Bakker van de dorpsraad: "Het dorp staat 

nu stil, er wordt niks meer gebouwd. Het verenigingsleven loopt 

achteruit. Mensen die naar een nieuwe woning kijken, willen weten 

of er een supermarkt is. Als ze op Funda zien dat dat niet zo is, dan 

klikken ze meteen weer door. De supermarkt kan een goede impuls 

zijn voor het dorp".

De Dorpsraad en de politiek zijn al 

dik tien jaar in gesprek.

De locatie is eigendom van de gemeente. De gemeente 

ondersteunt dit initiatief en wil de locatie verkopen aan 

initiatiefnemer Vrijhof BV, die verbinding heeft met Deen.

21 Initiatiefnemers Sluitstukken 

Omringdijk Musea Schagen (SOMS). 

Dit burgerinitiatief gaat om twee 

concrete projecten:het oude 

gemeentehuis van Zijpe te 

Schagerbrug omvormen tot een 

goedbezocht 

LandschapsTijdenMuseum over 

verleden en toekomst van het 

landschap;het gat in de Omringdijk 

vanwege het kanaal Stolpen-

Kolhorn te sluiten: overdag in het 

toerisme-seizoen middels een 

fietspontje ; ’s nachts via een 

brede ‘Ecovlotbrug’ , die ook 

geschikt voor dieren die langs de 

ecologische hoofdstructuur trekken.

OP SLZ stopgezet in 

laatste kwartaal 

2014; voorstel 

financieel niet 

haalbaar en 

realiseerbaar

Eén van de doelstellingen van de gemeente Schagen is het 

stroomlijnen en op elkaar afstemmen van een breed scala van 

zaken die lopen van diensten tot aan sport.In feite ligt het 

burgerinitiatief Sluitstukken Omringdijk Musea Schagen (SOMS) in het 

verlengde daarvan. 

De initiatiefnemers hebben 

voorstellen gedaan.

nvt

22 Aanleg openbaar WiFi en open 

data 

BP en OP facilitair/ 

ruimte

loopt in 2015 Winkelsgebied in Schagen te voorzien van openbare WiFi Ondernemersvereniging hebben 

het opgepakt nadat gemeente 

subsidie bij de provincie had 

aangevraagd.  

Gemeente heeft open WiFi geinitieerd waarna de 

ondernemersvereniging het heeft opgepakt.

23 de Reisgids Ruimtelijke Ontwikkeling BP Ruimte Te komen voor een voor een ieder goed en makkelijk toegankelijke 

plan voor Ruimtelijke Ontwikkeling in Schagen

een mooi voorbeeld van uitnodigingsplanologie waarbij we met 

aanvragers in gesprek gaan 

24 Strategische visie 2040 BP 2015 ev jr samen met inwoners, raadsleden de strategische 2040 bepalen Input gegeven op de visie Op verschillende manieren zijn verschillende groepen 

inwoners, ondernemers benaderd om hun visie op 

Schagen in 2040 te geven

25 Uitmarkt Schagen OP SLZ 2015 voor de 

eerste keer

Alle verenigingen op cultureel gebied van Schagen presenteren 

hun aanbod voor het nieuwe seizoen

markt georganiseerd in het laatste 

weekend van aug 2015


