
 Schagen 

 

Aan: college van B&W van de gemeente Schagen 

Vragen: leegstand woningen de Vaart in Schagen 

Inleiding 

Reeds lange tijd is duidelijk dat de woningnood in Schagen groot is. De gemeente Schagen 
is op zoek naar locaties voor huisvesting. In dat kader tellen alle kleine beetjes mee, zoals 
ook door wethouder Beemsterboer onlangs in de Schager Courant is verklaard, in een artikel 
over het splitsen van woningen. 

Tijdens een wandeling door de wijk de Hoep Noord valt het al gedurende langere tijd op dat 
drie woningen niet meer bewoond worden.  

Het betreft de woningen de Vaart 48, 49 en 50. 

Deze woningen zijn eigendom van de organisatie ’s Heerenloo en bestemd voor begeleid 
wonen. De woningen worden bekostigd met gemeenschapsgeld (cq zorgkosten). Leegstand 
lijkt derhalve ongewenst en is gelet op de eerder genoemde woningnood ook ongewenst. 
Daarnaast blijkt dat ’s Heerenloo sinds de leegstand nagenoeg geen onderhoud aan de 
woningen en de bijbehorende tuinen heeft gepleegd waardoor het geheel nu een 
verwaarloosde indruk maakt. 

Tegelijkertijd met een publicatie op Noordkop centraal, maar onafhankelijk van elkaar, heeft 
de fractie van D66 de volgende vragen aan het college. 

1. Is het college op de hoogte van de langdurige leegstand van deze drie woningen die 
bestemd zijn voor begeleid wonen. 

 
a. Zo ja, kan het college aangeven wat zij heeft gedaan om deze (langdurige)  

situatie te beëindigen? 
b. Zo nee, kan het college aangeven waarom zij door organisaties die met 

gemeenschapsgeld worden bekostigd niet worden geïnformeerd over 
dergelijke langdurige leegstand, mede omdat dit van invloed is op de directe 
leefomgeving? 

 
2. Is het college het met de fractie van D66 eens dat een dergelijke situatie gelet op de 

bestaande woningnood moet worden voorkomen? 
 

a. Zo ja, heeft het college mogelijkheden om hier proactief te handelen? 
b. Zo nee, kan het college dit nader onderbouwen? 

 
3. Heeft het college overleg gevoerd met de eigenaar van deze drie woningen om op 

korte termijn de bestaande situatie op te heffen? 
 

a. Zo ja, wat was het resultaat van dit overleg? 
b. Zo nee, is de verantwoordelijke wethouder voornemens op korte termijn 

hierover in overleg te treden met de eigenaar? 
 

4. Uit de eerdergenoemde publicatie op Noordkopcentraal (van 11 nov 2020) blijkt dat ’s 
Heerenloo wellicht op korte termijn de woningen weer in gebruik wil gaan nemen voor 
begeleid wonen. 

 

 



a. Op welke wijze kan het college hier sturend in optreden teneinde te 
voorkomen dat deze leegstand (en de er meer gepaard gaande verloedering) 
langer voortduurt. 
 

Met vriendelijke groet, 

 
 
Mr. F.N.J. Jansen 
Fractievoorzitter D66 Schagen 

 

 

 

  



Bijlage fotocollage hoek Dorpen/Roggeveenstraat Schagen, dd 29 september 2020 

 

 



 


