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FRACTIESECRETARIAAT 

 

Schagen, 11 april 2019 

 

Beste medewerker handhaving  

 

Door een aantal mensen werd de Seniorenpartij Schagen gevraagd of het 

door de gemeente Schagen is toegestaan dat door snackbar “WipInn” , 

eveneens in Callantsoog gevestigd, een groot opvallend en zeer ontsierlijk 

bord in een stalen frame midden op het Dorpsplein, in het groen is 

geplaatst waarop de tekst “Personeel gevraagd etc.etc.  

De kans bestaat dat ook andere horecaexploitanten en/of andere 

ondernemingen, die dringend om personeel verlegen zitten of andere 

reclame wil maken, eveneens iets dergelijks willen plaatsen. 

Het Dorpsplein is destijds geheel gemoderniseerd en dient min of meer als 

het visitekaartje van Callantsoog. De Seniorenpartij Schagen vindt het van 

belang dat dit bord, indien mogelijk, zo spoedig mogelijk verdwijnt temeer 

daar dit het algemeen belang niet dient en het dorpsplein ontsiert. 

 

Vragen: 

a. Graag vernemen wij van u of het plaatsen van dit soort uitingen zijn 

toegestaan  

b. Indien het niet is toegestaan de afdeling handhaving de betrokken 

partij hierop aanspreekt. 

 

Met vriendelijke groet, 

Fractiesecretariaat 

A.S. (André) Groot tevens behandelaar. 

 

Ad. a  

 Voor het plaatsen van een (reclame)bord dient mogelijk een 

(omgevings)vergunning te worden aangevraagd. De kans is groot 
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dat dit ook voor de door u beschreven situatie geldt. Dit dient echter 

per situatie beoordeeld te worden. 

Ad. b 

Handhaving van (reclame)borden vindt plaats aan de hand van het 

vastgestelde “beleid voor veiligheid, vergunningverlening toezicht en 

handhaving Schagen 2019-2022”. In dit beleid is het handhaven van 

reclame geprioriteerd als “gemiddeld”. Voor de volledige 

handhavingsstrategie kunt u voornoemd beleid raadplegen.  

 Tevens willen wij u en de mensen die bij u melden er op attenderen 

dat dergelijke meldingen ook rechtstreeks bij 

handhaving@schagen.nl of via de website van de gemeente Schagen 

ingediend kunnen worden. Deze melding wordt dan uitgezet en in 

behandeling genomen door de betreffende afdeling. 
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