
Geachte burgemeester, wethouders en dames en heren van Gemeenteraad 
Schagen,

Graag vragen wij  uw bijzondere aandacht voor ons zeer nijpende probleem.

Na jarenlang prettig wonen in onze maisonnette gelegen aan de  Nieuwstraat 
tegenover de Wibra, worden wij sinds donderdag 28 oktober 2021 met grote 
regelmaat 5 dagen in de week geteisterd door een stinkende bakwalm van twee 
viskramen, loempiakraam en oliebollenkraam (van 1/11/2021 tot 1-1-2022) 
Alles in onze woningen stinkt van de vis en loempia en ook op onze terrassen kun je 
niet zijn.

Wij hebben per direct klachten over stankoverlast ingediend bij de ambtenaren van 
Vergunningen en Ruimte van uw gemeente. Notabene op hun advies hebben wij ook 
bij de Omgevingsdienst en later bij Afdeling Handhaving van de gemeente 
overlastklachten ingediend. Daar is maandenlang niet door de verantwoordelijke 
mensen op gereageerd
. 
Op 8 november 2021 hadden wij op ons dringend verzoek een gesprek  met drie 
medewerkers van de afdeling Vergunningen, afdeling Ruimtelijke Ordening en 
Uitvoering.  Deze heren gaven toe dat er aan gemeentezijde wat zogenaamde 
schoonheidsfoutjes waren gemaakt bij het toestaan van de standplaatswijziging aan 
de betreffende kraamhouders
.
Ook had men vergeten om de belanghebbende omwonenden en ondernemers in de 
Nieuwstraat te informeren. De opgestelde informatiebrief is nooit verstuurd.

De verantwoordelijk wethouder zou hebben opgedragen om dit probleem snel op te 
lossen.

Omdat er echter totaal niet werd geacteerd op onze klachten van enorme 
stankoverlast hebben wij op 22 november een handhavingsverzoek ingediend. Ook 
onze buren, de familie Heddes hebben dat gedaan. 

Op 1 december heb ik gebeld met Handhaving om te informeren naar reactie op ons 
handhavingsverzoek. Men  zag geen enkele reden tot handhaving en had kwestie 
teruggelegd bij afdeling Vergunningen. 

Daarna niets meer vernomen.

Op ons verzoek hebben we op 22 december gesproken met de burgemeester en een 
medewerker van Vergunningen. Daarbij nogmaals benadrukt dat ons woon- en 
leefgenot genot zwaar wordt aangetast door de voortdurende stankbelasting. 

Op 29 december werd ons  telefonisch bevestigd dat er direct een geuronderzoek 
zou worden gestart en dat zou worden gezocht naar andere standplaatsen.

Vervolgens hoorden wij niets meer van de gemeente.



Op 21 januari 2022 heeft onze juridisch adviseur de gemeente een ingebrekestelling 
gestuurd in verband met het uitblijven van een besluit op ons handhavingsverzoek 
van 22 november..

Op 1 februari heb ik de burgemeester haar toezegging nogmaals in herinnering 
gebracht.

Begin februari heeft onze jurist met de afdeling Handhaving afgesproken dat de 
gemeente nogmaals 4 weken uitstel zou krijgen om geuronderzoek te doen. 
Intern en extern geuronderzoek zou dan wel gelijktijdig moeten plaatsvinden om tijd 
te besparen.. 

Zowel uit de de rapportages van eigen handhavers als dat  van Bureau Peutz blijkt 
dat er sprake is van ontoelaatbare langdurige geuroverlast.

Op basis daarvan heeft de gemeente op 12 april 2022  de betreffende ondernemers 
een handhavingsbesluit toegezonden. 
Ondertussen wordt hen wel een standplaatsvergunning in het vooruitzicht gesteld. 
Daardoor is het voor ons nog steeds onzeker of het stankprobleem daadwerkelijk 
wordt beeindigd.

Doordat de gemeente zo laks optreed,  circuleren nu berichten waarin wij als 
gedupeerde burgers de schuld van dit alles krijgen.  

Meer informatie vindt u in onze eerdere mail van 12 maart 2022.

Wellicht dat u als leden van de Gemeenteraad Schagen nog wat voor ons ouderen 
wilt en kunt betekenen. 
 .

Met vriendelijke groet

Martien en Riet Kramer, 


