
Schriftelijke vragen artikel 43 reglement van orde 

 

Onderwerp :  Ongerustheid inwoners De Stolpen  

Aan  :  het college van Burgemeester en Wethouders 

Datum  :  17 Maart 2020 

 
Geacht(e) college, portefeuillehouder, 
 
Naar aanleiding van een verontrustend artikel in de Schager Nieuwsblad van 19 Februari jl. zijn we in 
gesprek gegaan met inwoners van het buurtschap De Stolpen. Na de reconstructie van de N9 is het 
onderhoud van de huizen en omgeving van het buurtschap sterk verwaarloosd. Wanneer door de 
inwoners werd geprobeerd hier verandering in te brengen werden zij van het bekende kastje naar de 
nog bekendere muur gestuurd. Om verbetering in hun leefomgeving te bewerkstelligen hebben zij 
ook een aantal verbeterpunten aangedragen te weten: 
  

- Allereerst duidelijkheid over verkoop van de huizen in de buurt om snel buren te krijgen 
die hun huizen en de buurt onderhouden.  De huizen, nu nog in bezit van 
Rijkswaterstaat, verloederen steeds meer en één is er inmiddels zelfs onbewoonbaar.  

Men vindt het een schande dat er zo met publiek geld wordt omgegaan.  
Wilt u toezien op de bewoning van deze huizen en controleren of daar onbedoeld 
geen arbeidsmigranten worden gehuisvest?  

- De parkeerplaatsen langs de weg zorgen niet alleen voor overlast maar ook voor 
gevaarlijke situaties.  Kunt u met een ‘rug’ zand en beplanting dit afschermen, zodat de 
klanten van het restaurant gedwongen worden hun auto op de grote parkeerplaats neer 
te zetten? 

- In de walkant tussen het kanaal en de weg  groeit nu hoog struikgewas dat niet wordt 
gesnoeid. Hierdoor is het uitzicht van de bewoners nihil. 

Kan het struikgewas langs het kanaal 1 of 2 maal per jaar gesnoeid worden? 
- Van de 4 verlichtingspalen op de grote parkeerplaats is er 1 nog in werking.           

Kan de verlichting op de grote parkeerplaats spoedig hersteld worden? 

- De afslag linksaf  van de N9 vanuit Alkmaar naar de Stolpen is een 90 graden bocht, met 
tekort ruimte voor lange vrachtwagens, die daardoor veel  schade aanrichten .   
Kan deze ruimer gemaakt worden? 

- Kan er op de grote parkeerplaats een aparte plek voor vrachtwagens gemaakt worden ?  
- Bij de vijver achter de huizen wordt regelmatig gezwommen en gerecreëerd, door deze 

mensen wordt ook afval achter gelaten. Kan hier een afvalbak geplaatst worden ?  
 

Als deze punten lijken ons niet onoverkomelijk alleen is de vraag wie dit moet of kan uitvoeren?   

Hierbij verzoeken we de gemeente om contact te zoeken met Rijkswaterstaat , het 
hoogheemraadschap HHNK en andere overheden om bovengenoemde beantwoord dan wel  
gerealiseerd te krijgen .   
 
Fractie CDA 
S.M Lensink, fractievoorzitter 

 


