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College van burgemeester en wethouders 

Veldbezoeken, dorpsraden/wijkpanels en burger- en overheidsparticipatie 

 

 

Geachte dames en heren, 

 
Veldbezoeken 
Begin dit jaar heeft de afdeling Openbaar Gebied de veldbezoeken in 25 kernen en/of wijken 
georganiseerd. De ervaringen van deze eerste reeks veldbezoeken zijn met betrokken 
bewoners, dorpsraden en wijkpanels op 2 juni jl. geëvalueerd door de portefeuillehouder  en 
de burgemeester.  
 
Tijdens deze evaluatie is aangekondigd dat in het najaar een tweede reeks veldbezoeken zal 
worden gehouden. Deze veldbezoeken gaan plaatsvinden in de maand oktober. Alle 
dorpsraden en wijkpanels zijn hierover in de derde week van september bericht. Tevens  is  
middels een publicatie in de krant  en op de website van de gemeente een oproep aan de 
inwoners gedaan om deel te nemen aan deze veldbezoeken. Tijdens deze tweede ronde 
veldbezoeken gaan we samen met bewoners, al dan niet vertegenwoordigd door dorpsraad of 
wijkpanel ter plaatse kijken naar verschillende  situaties in de openbare buitenruimte: 
knelpunten én voorbeelden van goede oplossingen. Met de uitkomsten hopen we juiste 
prioriteiten te stellen en de beste oplossingen te kiezen voor het beheer en onderhoud van de 
buitenruimte van Schagen.  
U bent van harte uitgenodigd om een of meerdere veldbezoeken bij te wonen.  
 
Samenwerking dorpsraden en wijkpanels 
Tijdens bovengenoemde evaluatie zijn ook de afspraken uit 2014 (zie bijlage) over de 
samenwerking tussen de dorpsraad/wijkpanel en de gemeente Schagen aan de orde gesteld. 
Besloten is om de definitieve evaluatie van deze afspraken te houden nadat de tweede ronde 
veldbezoeken is afgelegd. Deze evaluatie is gepland in het eerste kwartaal van 2016. Hierna 
zullen de afspraken geformaliseerd worden.  
 
Het college hecht zeer aan een goede relatie met de dorpsraden en wijkpanels . In oktober 
2014 heeft het college op uitnodiging van de dorpsraad  Oudesluis bezocht.  Dit najaar zal het 
college een werkbezoek brengen aan de dorpsraad van Tuitjenhorn en begin volgend jaar aan 
die van Waarland.  De individuele collegeleden wonen desgewenst op uitnodiging of eigen 
initiatief een bijeenkomst van een dorpsraad of wijkpanel bij. Met ingang van 2016 krijgen alle 
dorpsraden een bijdrage van € 750,-.  
 
Burger- en Overheidsparticipatie 

Raadsinformatiememo 



 

Raadsinformatie Pagina 2 van 2 

In het eerste kwartaal van 2016 zal het college met een raadsvoorstel komen inzake burger- en 
overheidsparticipatie en de wijze waarop dat in de gemeente Schagen wordt vormgegeven. Dit 
voorstel wordt voorbereid met de werkgroep van de raad die zich buigt over de vraag wat de 
rol van de raad is in de veranderende samenleving. Gelijk met dit voorstel wordt u 
geïnformeerd over de initiatieven die inwoners of ondernemers van Schagen hebben opgepakt 
en - met een soms kleine ondersteuning vanuit de gemeente -  zelf mogelijk hebben gemaakt.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Sigge van der Veek 
Portefeuillehouder Burger- en Overheidsparticipatie 
 


