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Beste heer, mevrouw

Ik wil graag een aantal punten en vragen inbrengen:

• Woningbouw op onbebouwde plekken: "En niet in karakteristieke kernen. Dit zijn Eenigenburg, Valkkoog en Kerkbuurt." Ik pleit voor 

het toevoegen van Schoorldam als karakteristieke kern. 

• Het valt me op dat met betrekking tot woningbouw er verschillende termen worden gebruikt: mogelijk maken aan de rand van de kern 

(in de visiekaart) en aan de rand van het dorp (bij de speerpunten). Waarom is dat en zit er een verschil in?

• In de speerpunten wordt aangegeven dat er minimaal 300 woningen per jaar worden bijgebouwd tot minimaal 3000 in het jaar 2030. 

Zijn er voor de eerste jaren al concrete plannen gemaakt of acties ondernomen? Hoe worden omwonenden hierover geïnformeerd? Is 

er ruimte voor participatie? Zijn er uitgangspunten voor de differentiatie van de woningsoorten voor starters, senioren, gezinnen en 

verdeling tussen sociale woningbouw en vrije sector koop en huur? 

• Er wordt veel ruimte gegeven aan ondernemers. Het gebied rond Warmenhuizen is aangewezen als gebied voor ontwikkeling van 

zaadveredelingsbedrijven en nieuwe vormen van landbouw. Deze mogen uitbreiden en ook nieuwe bedrijven krijgen hier de ruimte die 

ze nodig hebben voor o.a. gebouwen. Het buitengebied wordt hiermee nog meer belast met bebouwing, hoe worden de belangen van 

de bewoners voor natuur, rust en ruimte in dit gebied meegenomen?

• De ontwikkelmogelijkheden van ondernemers en de vele woningen die gebouwd gaan worden zorgen voor extra belasting op de wegen 

en de toegankelijkheid van de gemeente. Een goede bereikbaarheid is een speerpunt, hoe wordt deze bewaakt? 

• Boeren helpen om hun producten gezond te laten groeien is een speerpunt. Wat betekent dit concreet? 

• Er wordt gewerkt aan een omgeving die uitnodigt tot bewegen, sport en gezond gedrag. Fietspaden worden verder ontwikkeld, over 

wandelpaden heb ik niets kunnen vinden. De veiligheid van wandelaars in en tussen de dorpen vraagt aandacht. Zo zou een zebrapad in 

de bebouwde kom van Schoorldam naar de Kanaalkade (waar veel en te hard wordt gereden) de veiligheid verhogen voor fietsers en 

voetgangers. Maar ook wandelpaden tussen de dorpen en kernen kunnen een bijdrage leveren. Hoe is die visie met betrekking tot 

veiligheid van voetgangers en – uitbreiding van  wandelpaden?

Ter voorbereiding op mijn reactie heb ik twee medewerkers van de gemeente gesproken. Dit heb ik als heel plezierig en helpend ervaren. Een 

mondelinge toelichting c.q. reactie zou ik op prijs stellen. 

Met vriendelijke groet,
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