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Geachte commissie, 

 

Mijn naam is Jan Dekker – voorzitter dorpsraad Schagerbrug. Dank u voor de gelegenheid om de visie van de inwoners 

van Schagerbrug te mogen weergeven. Zaterdag jl hebben wij een informatie bijeenkomst georganisieerd waarin wij de 

partijen zoals genoemd in het raadsvoorstel van 29 april de gelegenheid hebben gegeven hun plannen met betrekking 

tot het voormalig Zijper gemeentehuis aan de inwoners toe te lichten. Waarna de inwoners hun voorkeur hebben 

mogen uitspreken. Gezien de grote opkomst leeft dit onderwerp zeer. 

De opzet van de informatiebijeenkomst was gebaseerd op het raadsvoorstel waarbij 2 gegadigden werden 

gepresenteerd. Los van de uitkomst van de stemming die heeft plaatsgevonden is bij ons de indruk ontstaan dat bij het 

door B&W gevolgde proces de prioriteit is gegeven aan het financiele belang van de gemeente boven het belang van de 

inwoners van Schagerbrug. 

Omdat wij als DRS op het laatste moment bij dit proces betrokken zijn door de gemeente hebben wij geen alternatieve 

mogelijkheden kunnen aandragen. De uitslag van de stemming moet dan ook binnen de context van dit raadsvoorstel 

worden gezien. 

Het resultaat van de stemming is: 

Totaal aantal uitgebrachte stemmen 115 

Van Diepen    4% 

Van Vuure    81% 

Anders     15% 

De cijfers spreken voor zich en behoeven geen nadere toelichting. De groep die heeft gestemd voor een alternatieve 

invulling is in meerderheid voor de invulling als kantoorruimte dan wel woningbouw. 

Ongeacht de definitieve uitkomst van de besluitvorming van de gemeente willen wij graag nauw betrokken blijven bij de 

verdere uitwerking van de plannen. Met name willen wij daarbij toezien op de uitwerking van de randvoorwaarden en  

op het nakomen van de toezeggingen die door de geinteresseerde partijen zijn gedaan en de zorgen die zijn geuit door 

de omwonenden. 

Tot slot willen wij nog benadrukken dat bij het defintieve besluit rekening dient te worden gehouden met de positie van 

het Zijper Museum. Hierbij is met name het besluit van de  gemeentertaad Zijpe van 27 november 2012 van invloed is. 

Dit besluit noemt met name de toezegging aan het Zijper museum om 1 keer te verhuizen en minmaal 15 jaar onderdak. 

Bedankt voor u aandacht.  


