
 

 

Beste Luud,  
 
Bedankt voor je mail. 
Voor mij als raadslid is de beantwoording op schrift belangrijk omdat ik hierop kan reageren. 
Natuurlijk is het prima dat er een ambtenaar aan de deur is geweest om de acties toe te lichten, 
maar daar kan ik als raadslid niks mee. 
Ik begrijp de uitleg maar heb bezwaar tegen de manier waarop de bossages verwijderd zijn. En kon 
nu nergens op reageren waardoor de werkzaamheden op de zelfde manier zijn voorgezet.  
De bezorgdheid die ik heb rondom het verwijderen van de struiken heb ik in een mail verwoord, als 
raadslid, en niet alleen als bezorgde burger. Ik kan een aantal mensen aanwijzen die rondom het park 
wonen en ook hun bezwaren hebben geuit en niet alleen aan mij maar ook aan de gemeente. 
Het park Waldervaart is op een radicale manier op vele plaatsen met name in de borders leeg 
gemaakt met (zie foto) een kleine kraan. Hier hebben de egels die in winterslaap zijn met redelijk 
aangrenzende zekerheid niet aan kunnen ontsnappen. 
 
Het is niet de eerste keer dat wij als partij wijzen op de manier van onderhoud van de gemeente 
Schagen versus de dieren die leven in het groen.   
 
Ook zijn er bewoners die aangeven dat er bomen zijn verwijderd wat geen Essen waren en dus niet 
ziek waren. 
Veel mensen uiten hun moedeloosheid m.b.t het onderhoud van het park en voelen zich niet 
gehoord. 
Ook ik heb inmiddels ondanks het bezoek van de ambtenaar aan de deur dit gevoel. 
Buiten het feit dat ik denk dat ik als raadslid gewoon schriftelijk beantwoord hoor te worden. 
Op de plaats waar de hoge bramen stonden werd gezegd dat ook daar is gecheckt of er egels zaten 
wat ik betwijfel omdat daar niet tussen viel te komen en de ambtenaar in zijn antwoord ook aangaf 
dat de tandartspraktijk er ook beter bij moest kunnen. Op de foto is te zien dat letterlijk alles weg is. 
 
Voor onze partij is het zeker niet hiermee klaar. Wij vragen ons af wat er met de klachten van andere 
wijkbewoners is gedaan? 
En hoeveel klachten binnen de organisatie bekend zijn? 
 
Nogmaals ik heb mijn vragen gesteld namens bezorgde inwoners als raadslid van Wens4U. 
 
Met vriendelijke groet, 
Merieke Bredewold  

 


