
Geachte leden van de gemeenteraad,  
 
Op 23 februari 2021 hebben wij een brief geschreven aan wethouder Heddes, waarin wij 
onze zorgen hebben aangegeven over de nieuwe in- en uitgang naar camping “de Wielen” 
aan de Dorpsstraat te Sint Maarten.  
Na deze brief zijn meerdere brieven naar de gemeente gestuurd, zowel door ons als door de 
familie Ooijevaar. Onder andere een brief aan uw College, gedateerd 21 april 2021, waarin 
ook een verzoek in het kader van de WOB en een brief aan de gemeenteraad, gedateerd 25 
mei 2021. 
 
Uiteindelijk hebben al deze brieven pas tot een gesprek met de gemeente Schagen geleid 
nadat in de Schager Courant een artikel was verschenen, waarin het open stellen van de in- 
uitrit van recreatiepark De Wielen op de Dorpsstraat als gevaarlijk werd omschreven. 
Dit gesprek vond plaats op 5 juli 2021 met wethouder Hans Heddes en Jacco Zutt en onze 
buren de familie Ooijevaar. Ook aanwezig bij dit gesprek was mevrouw Marga Mulder, 
gemeenteraadslid van de Seniorenpartij. Op 12 juli 2021 kregen wij de stukken die wij, in het 
kader van de WOB, hadden aangevraagd. Bijna 12 weken na het aanvragen. Op 20 juli 2021 
kregen wij per email bericht van de heer Zutt dat een extern bureau is ingeschakeld en dat 
eind augustus/begin september 2021 meer duidelijkheid op onze vragen verwacht werd. 
 
Op 3 september 2021 hadden wij en onze buren een gesprek met de heer Anton Munniks en 
de heer Gerard Vriend. Ook bij dit gesprek was mevrouw Mulder aanwezig. In dit gesprek 
werd duidelijk dat de wijziging van de in- uitrit vergunningsplichtig is. Hoewel het juridisch 
advies aangeeft dat volgens het bestemmingsplan de in- uitrit aan de Killemerweg is, vindt 
de heer Vriend dat dit niet goed is geïnterpreteerd en dat de weg een doorgaande weg is. 
 
Hier willen wij bezwaar tegen maken. Er zijn destijds met de gemeente en met de 
toenmalige campingeigenaren afspraken gemaakt over het gebruik van de in- uitrit aan de 
Dorpsstraat. Deze zou alleen gebruikt worden voor het ophalen van het huisvuil en bij 
calamiteiten, voor het  doorlaten van ambulances, brandweer en dergelijke. Bovendien 
wonen wij 41 jaar op het adres Dorpsstraat 52 B en al die jaren was de weg al aanwezig, 
maar afgesloten voor verkeer van en naar de camping. Ook is in het vigerende 
bestemmingsplan uit 2012 expliciet aangegeven dat de in- cq uitrit van de camping gelegen 
is aan de Killemerweg. 
 
Wij begrijpen ook niet dat eerst lang gewacht moet worden op een juridisch advies van een 
extern bureau en als dat advies er is, maar niet strookt met de wens van de gemeente, het 
advies niet deugt. Wij proeven hieruit dat de ambtenaren feitelijk vergunning willen 
verlenen, omdat in november 2020 toezeggingen zijn gedaan aan de eigenaren van de 
camping, die overigens in hun correspondentie met de ambtenaren aangaven dat het zou 
gaan om hooguit 4 á 5 auto’s per dag. Tellingen van het in- en uitgaande verkeer geven aan 
dat er tientallen auto’s passeren, zoals de heer Munniks kan bevestigen. Commerciële 
belangen gaan voor de veiligheid van bewoners. 
 
Als straks het nieuwbouwproject “De Rode Kool”wordt opgeleverd met 32 gezinswoningen 
wordt de verkeersdruk op de Dorpsstraat nog groter en de veiligheid nog meer aangetast. 
 



Wij vragen uw raad daarom, uit oogpunt van veiligheid, de vergunning niet te verlenen en de 
illegale situatie die nu is ontstaan op te heffen door het terug laten plaatsen van het hek. Per 
slot van rekening geeft de APV ook aan dat bij het ontstaan van een onveilige situatie de 
vergunning niet zal worden verleend. Bovendien kan een omgevingsvergunning, strijdig met 
het bestemmingsplan alleen maar na een zorgvuldige procedure, waarbij burgers hun 
zienswijze kunnen inbrengen, verleend worden. 
 
Wij zijn als gezamenlijke bewoners, naar de bestuursrechter gestapt om de illegale, onveilige 
situatie op te laten heffen. Deze duurt al veel te lang. Het besluit om de brief aan de 
gemeenteraad niet inhoudelijk te behandelen, maar ter behandeling aan de betreffende 
afdeling te sturen, doet vrezen dat er weer lange tijd overheen zal gaan alvorens de 
gemeente met een passende oplossing komt. Al die tijd blijft de “illegale, gevaarlijke” 
situatie voortbestaan. 
Wij zullen daarom de bestuursrechter vragen een ultimatum aan de gemeente te stellen 
voor het beëindigen van de illegale situatie, waarbij een dwangsom gevraagd wordt als de 
gemeente niet tijdig hieraan voldoet. 
 
 
 


