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CYNTHIAMemo 

Memo 

 

 

 

 

 

 

 

Beste raads- en fractieleden,  

 

 

In reactie op de schriftelijke vragen d.d. 28 februari jl. van Wens4U inzake het bewonersinitiatief 

centrumplan Waldervaart leest u hieronder de beantwoording. 

 

1) Waarom is het alternatieve plan van het bestuur van de VVE wat geheel aansluit bij de visie 

van de gemeente Schagen, niet is meegenomen bij de mogelijke alternatieven? 

 

Het initiatief voor een alternatief plan van de VVE wordt door de gemeente gewaardeerd. Het 

plan d.d. 21 januari jl. van de VVE is daarom aanleiding geweest om de schetssessie van 8 

februari jl. te faciliteren tussen de gemeente, Hoorne Vastgoed Ontwikkeling B.V. (hierna: 

Hoorne). Het doel van de schetssessie was om te kijken hoe de wensen en eisen van partijen in 

een plan voor de vernieuwbouw van het wijkwinkelcentrum konden worden gegoten. Uiteindelijk 

heeft de schetssessie een andere wending gekregen, zie antwoord onder 2). Uiteindelijk zal er 

een plan vanuit de VVE, waar Hoorne onderdeel vanuit maakt, bij de gemeente ingediend 

moeten worden. De gemeente moedigt aan, stelt vragen en stimuleert beide partijen om er 

samen uit te komen. 

 

Wij vragen 

2) De wethouder dit plan mee te nemen als mogelijkheid.  

 

Het idee was om de uitkomst van de geplande schetssessie d.d. 8 februari jl. als mogelijkheid 

voor de centrumontwikkeling mee te nemen. Echter de schetssessie van 8 februari jl. heeft een 

andere wending gekregen. In plaats van dat tot een gezamenlijk plan is gekomen, hebben de 

aanwezigen afgesproken dat Hoorne een procesvoorstel aan de VVE zou doen voor het 

aankopen van de appartementen. Momenteel heeft Hoorne het procesvoorstel gedaan en zijn 

we vanuit de gemeente in afwachting van een reactie van de VVE en Hoorne. 
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3) In gesprek te gaan met de bewoners van de Kievitlaan 14 t/m 34 (waaronder 2 leden van 

de klankbordgroep), het bestuur van de VVE en Hoorne Vastgoed B.V. over de 

mogelijkheden die dit plan biedt. 

 

Inmiddels heeft er in totaal 3 maal op constructieve wijze overleg plaats gevonden op het 

gemeentehuis tussen de gemeente, de VVE en Hoorne. Zowel de VVE als Hoorne hebben 

verschillende plannen voor de vernieuwbouw van het wijkwinkelcentrum op tafel gelegd. 

Desondanks zijn partijen nog niet tot overeenstemming gekomen. Vanuit de gemeente hopen 

wij in het kader van de voortvarendheid van de planontwikkelingen dat partijen binnenkort tot 

overeenstemming zullen komen. Hiertoe zullen wij, indien nodig, opnieuw één of meer 

bijeenkomsten faciliteren. 

 

Met de bewoners van Kievitlaan 14 t/m 34 en de klankbordgroep heeft apart en afzonderlijk 

overleg plaats gevonden. Met deze bewoners zijn andere afspraken gemaakt.  

 

4) En als keuzemogelijkheid te presenteren bij de stukken voor commissie en raad.  

 

Zie eerder gegeven antwoord onder 3). 

 

 

Heeft u naar aanleiding van deze beantwoording nog vragen, dan kunt u contact opnemen 

met de projectleider Cynthia Kootker (cynthia.kootker@schagen.nl). 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens burgemeester en wethouders 

 

 

Jelle Beemsterboer 
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