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FRACTIESECRETARIAAT 

 

Schagen, 19 maart 2019 

 

Beste Griffie, 

 

De Seniorenpartij Schagen heeft in de Oordeelvormende vergadering van 

12 maart 2019 zijn ongerustheid geuit over de gang van zaken en ook 

vragen gesteld over de nieuwbouw van het wijkgebouw Groeneweg en de 

sloop van het gebouw op het Regioplein. 

 

Onze ongerustheid is alleen maar groter geworden naar aanleiding van de 

onderstaande zaken.  

 

1. Wethouder Kruit gaf in de Oordeelvormende vergadering aan dat er 

nieuw gebouwd gaat worden op de oude fundatie van de basisschool 
De Rank. Het blijkt echter dat niet alleen de fundering maar ook de 

paal opzetters zijn verwijderd, en de houtenpalen nog in de grond 
zitten! Het sloop bedrijf van Berkel heeft dit bevestigd.  

 
2. Nu de fundatie niet meer aanwezig is, vraagt de Seniorenpartij zich 

af of de aangevraagde omgevingsvergunning waarin sprake was van 
herbouw nog wel klopt? 

 
3. Blijft het gevraagde budget voor de nieuwbouw, nu er alsnog een 

fundatie aangebracht moet worden toereikend? 
 

4. Aanvankelijk was het de bedoeling dat er in januari 2019 gestart 

zou worden met de bouw en het nieuwe complex in augustus 2019 
gereed zal zijn. Nu er echter nog geen aannemer is, er lange 

levertijden zijn voor materialen en er ook een nieuwe fundatie nodig 
is. Lijkt het erop dat er mogelijk pas halverwege ditjaar gestart kan 

worden met de bouw. Gaat dit betekenen dat de wijkvereniging toch 
tijdelijk vervangende huisvesting gaat zoeken? Zo ja, voor wie zijn 

dan deze extra kosten? 
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In de Oordeelvormende vergadering van 12 april gaf wethouder 

Beemsterboer aan dat voor de sloop van het gebouw op het Regioplein 

geen onderzoek nodig is naar de flora en fauna, omdat die in het verleden 

al zijn uitgevoerd. 

 

Bij navraag bij het RUD is gebleken dat eerder gedane onderzoeken naar 

flora en fauna 3- tot maximaal 5 jaar geldig zijn.  

Aangezien de Seniorenpartij Schagen van mening is dat de gemeente 

Schagen een voorbeeld functie heeft naar zijn bewoners. Verwachten wij 

dat de zaken in het kader van de Wet Natuurbescherming worden 

nageleefd. 

 

Het bovenstaande is voor de Seniorenpartij reden te veronderstellen dat 

de sloop van het pand, waar de gemeente verantwoordelijk voor is 

hierdoor ernstig vertraagd kan worden. Wij willen antwoord op de 

onderstaande vragen: 

 

 

1. Klopt het dat de gemeente geen recent onderzoek heeft laten doen 
naar flora en fauna? 

 
2. Wij zitten ondertussen in het vogelbroed seizoen. Het kappen van 

bomen kan in deze periode soms onmogelijk zijn. Waarom is er nog 

geen kapvergunning aangevraagd, of zijn de bomen alvast ontdaan 
van takken, zodat er niet meer in gebroed kan worden? 

 
3. In eerdere rapportages was sprake van het verplaatsen van bomen. 

Gaat dit nu ook plaats vinden? 
 

 
 

 

Bovenstaande zaken kunnen de reden zijn dat het bouwrijp opleveren 

door de gemeente niet op tijd gaat lukken. 
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Graag vernemen wij samen met de al bekend zijnde vragen de 

antwoorden ruim voor de gemeente raadsvergadering van 2 april 2019. 

Zodat wij goed overwogen besluiten kunnen nemen. 

 

Namens de Seniorenpartij Schagen 

Louis Roozendaal 
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