
 

 

Raadsvergadering Schagen 
21 september 2021 19.30 uur. 
 
Geacht college.... 
Mijn naam is R.J.(Ron)Dirickx en ben woonachtig aan de Lagedijkerweg 33 te Schagen. 
Ik treed namens de buurtbewoners van de Lagedijkerweg naar buiten toe op als contactpersoon 
waar het gaat om de bouw van een mogelijk tijdelijke (20 jaar) huisvesting van arbeidsmigranten aan 
"de Lus" te Schagen.  
Ik wil hier dan ook in het kort de stem van de bewoners verwoorden. 
 
Vorig jaar zijn wij d.m.v een circulaire van Klaas de Leeuw/Homeflex persoonlijk op de hoogte 
gebracht van de bouwplannen van een arbeidsmigrantencomplex aan "de Lus" waarin dit project uit 
de doeken gedaan werd. 
Sindsdien is er niets meer vernomen van noch de gemeente noch van Klaas de Leeuw/Homeflex. 
 
Het is nu al bijna een jaar angstvallig stil omtrent deze plannen totdat wij nu via Noordkop Centraal 
erachter kwamen dat er een raadsvergadering belegd was waarin o.a. dit onderwerp aan de orde 
komt. 
 
Wij, de bewoners van de Lagedijkerweg, voelen ons tamelijk buiten spel gezet door u als gemeente, 
want nu blijkt dat men veel verder is in de procedures zonder dat wij hier weet van hebben. 
 
Wij lezen nu dat er door U de gemeente.... "een verklaring van géén bedenking" moet worden 
afgegeven zodat het kan worden aangemeld bij BZK onder de HERSTEL&CRISISWET als experiment!!!  
(Als kwade genius denk ik dan om de provincie buiten spel te zetten) 
Er wordt over een "tijdelijk" project(20 jaar) gesproken want als er namelijk "permanent" voor staat 
mag dit niet, de z.g maas in de wet. 
Deze Wet is hier niet voorbedoeld maar hij is wel bruikbaar om buiten de provincie om te beslissen. 
 
Ik verzoek u ook met klem om met ons om tafel te gaan zitten en waar met open vizier wordt verteld 
hoe het project er nu voor staat. 
 
Ik benoem voor u alvast een aantal bezwaren c.q opmerkingen: 
1° de plaats op de lokatie is Noordwest... onsinziens is opschuiven 
     richting Noordoost een veel betere optie. Graag in overleg uit te 
     leggen!!! 
2° een ontsluiting op het huidige fietspad.. waar de geluidswal voor 
     moet worden doorbroken. Zeer ongelukkig achter de woningen 
     gekozen. 
     Ontsluiting via de haven is beter en korter, in de plannen zal 
     alles over het verplichte fietspad gaan. 
3° Hoogbouw ( max 10 mtr?? ) zorgt voor de aantasting van de 
     privacy van een aantal aanwoneneden (afstand ongeveer 50 
     mtr tot de gebouwen) 
4° Wij vrezen voor waardevermindering van huizen en grond. 
5° Verkeersoverlast en lawaai neemt toe, momenteel is de 
     Lagedijkerweg zwaar belast door het verkeer, hierdoor zal dit 
     zeker toenemen. 
6° Het aanzicht van eén van de mooie laatste stukjes natuur van 
     Schagen staat op het spel en wordt hierdoor weggenomen. 
 
Tot slot willen wij de opmerkingen bewaren voor een klankbordgroep die ons door Klaas de 



 

 

Leeuw/Homeflex is voorgesteld maar niet van de grond is gekomen. 
Aanmelden kon op een website waar wij nooit een adres van hebben gekregen. 
 
Fam. R.J.Dirickx 
Lagedijkerweg 33 
1742NC Schagen 
Mob.0625433955 
dirickx54@gmail.com. 
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