
Geachte raadsleden van Schagen, 

Allereerst excuses dat ik niet zelf aanwezig kan zijn. Toch wil ik van de gelegenheid gebruik maken 

om mijn stem te laten horen in deze vergadering over het verkeersplan Schagen. Mijn naam is 

Margreet Plukker en ik ben eigenaar van, naar men zegt, het oudste bedrijf van Schagen, boekhandel 

Plukker op de Gedempte Gracht, gesticht rond 1870 door mijn overgrootmoeder als winkel in bijbels 

en rozenkransen. Ik mag mij dus vierde generatie boekhandelaar noemen. 

Ik onderschrijf van harte de door de winkeliersverenigingen geschreven brieven aan de Raad over het 

verkeersplan Schagen.  

Ik durf te beweren  dat boekhandel Plukker een belangrijke boekhandel voor vele inwoners van en 

bezoekers aan Schagen is. Daarom wil ik hierbij ingaan op het belang van boekhandel Plukker voor 

Schagen en het belang van het verkeersplan voor boekhandel Plukker. 

In 2019 is er door Lysias iov Koninklijke Boekverkopersbond onderzoek gedaan naar het belang van 

boekhandels in steden en dorpen  en het effect van boekhandels op de omgeving en op 

medeondernemers. (onderzoek is overhandigd aan wethouders Heddes en Beemsterboer)  Uit dit 

onderzoek kwam naar voren dat boekhandels meer bezoekers naar een stad trekken en dat ze een 

positieve uitstraling hebben op het winkelgebied. Juist in de moeilijke Corona jaren heeft boekhandel 

Plukker ervaren hoe belangrijk wij voor onze klanten zijn.  

Een algemene breed gesorteerde boekhandel van 850 m2 in een plaats als Schagen kan alleen maar 

floreren als deze gedragen wordt door de gemeenschap en als deze een aantrekkende werking heeft 

tot ver buiten Schagen. Ons verzorgingsgebied is de Kop van Noord-Holland. Onze boekenkrant 

verspreiden we bijvoorbeeld naar 50.000 adressen. Boekhandel Plukker is uitgegroeid tot een begrip 

in de regio. 

Toen wij voor de beslissing stonden te investeren in onze boekhandel om zo een unieke winkel  te 

realiseren voor een plaats als Schagen,  heeft het vertrouwen in Schagen en onze klantkring een 

enorm grote rol gespeeld. Wij hebben durven te investeren en uit te breiden in een periode dat dit 

allesbehalve zelfsprekend was voor een boekhandel.  

Niet alleen in onze klanten maar ook in de gemeente Schagen hadden wij vertrouwen, aangezien ik 

ervan uitging dat ook de gemeente het belang van boekhandel Plukker voor Schagen inziet. In 2019 

heb ik gepleit voor een opknapbeurt voor de Gedempte Gracht. Ook heb ik toen gesproken met 

beide wethouders en mijn zorgen geuit over de sluiting van de Hoep en Thorbeckestraat. Tot mijn 

grote verbazing moest ik constateren dat de doorgang naar de Gedempte Gracht toch geheel werd 

afgesloten. Dit besluit heeft consequenties voor onze omzet en de loop in en naar de boekhandel. 

Tot mijn nog grotere verbazing heb ik onlangs in het verkeersplan gelezen dat er een plan bestaat om 

, tegen de wens van winkeliers en horeca in, de Gedempte Gracht in 2025 autovrij te maken. Ik ben 

bang dat dit de doodsklap voor onze boekhandel in deze vorm zal betekenen. 

 

 

 

 

 



Ik neem aan dat het de raadsleden bekend is hoe moeilijk boekhandels het de afgelopen jaren 

hebben gehad, met de opkomst van Bol, ereaders en  ontlezing en als klap op de vuurpijl Corona met 

een sluiting in onze beste omzet maanden. Boekhandel Plukker heeft er keihard aan gewerkt zich 

staande te houden als grote onafhankelijke assortiments boekhandel, met een actieve rol  in het 

culturele leven van de Kop van Noord-Holland. En dat is ons gelukt.  

Onze klanten komen vanuit de hele streek specifiek naar boekhandel Plukker. Zij  hechten er aan dat 

wij makkelijk bereikbaar zijn, dat je voor de deur gratis kunt parkeren. Daarnaast speelt voor hen 

natuurlijk ook mee dat Schagen een aangenaam stadje is met fijne horeca. 

Geachte raadsleden, wij kunnen deze klanten niet verliezen. Alleen voor inwoners van Schagen die 

op de fiets komen of lopend is onze boekhandel te groot. En van bezoekers die alleen een gezellig 

rondje op de Gedempte Gracht wandelen kunnen wij niet leven. 

Ik  ben het met de Raad eens dat de Gedempte Gracht een opknapbeurt nodig heeft en dat we 

moeten nadenken over de toekomst van Schagen. Maar laten  we daarbij nu niet het unieke van 

Schagen weggooien: de goede bereikbaarheid en het gratis parkeren. Schagen is niet groot, maar 

heeft relatief veel  winkels. Van oudsher heeft Schagen een regiofunctie. Laten we juist daar ons 

voordeel mee doen, dan kunnen bijzondere winkels als boekhandel Plukker ook in een relatief klein 

stadje als Schagen blijven bestaan en hun bijdrage leveren aan de leefbaarheid en cultuur van 

Schagen. Wij willen niet liever. 

 

Dank voor uw aandacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


