
 

 

 
 

Geachte heer Fransen, 

 

Hieronder treft u de beantwoording aan van de artikel 43-vragen van D’66 met betrekking tot het pand 

op de hoek van de Dorpen en de Roggeveenstraat. 

 

1. Is het college op de hoogte van de bouwvallige situatie op de hoek van de 

Dorpen/Roggeveenstraat in Schagen? 

 

Antwoord: 

Het college is op de hoogte van de staat van de bebouwing op de hoek van de 

Dorpen/Roggeveenstraat. 

 

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

en ongedierte zo veel als mogelijk moet worden voorkomen? 

a. Zo ja, is het college voornemens hier actie voor te ondernemen? 

b. Zo nee, kan het college dit nader onderbouwen? 

 

Antwoord: 

Het college is het met de fractie van D66 eens dat een dergelijke situatie ongewenst is. De 

mogelijkheden van het college om in te kunnen grijpen zijn echter zeer beperkt. Het gaat hier 

om grond die in niet in eigendom van de gemeente is. Dit betekent dat de mogelijkheden van 

de gemeente om in te grijpen, beperkt zijn. 

 

3. Heeft het college overleg gevoerd met de eigenaar van deze kavel om op korte termijn te 

staren te met nieuwbouw danwel herbouw? 

a. Zo ja, wat was het resultaat van dit overleg? 

b. Zo nee, is de verantwoordelijke wethouder voornemens op korte termijn in overleg te 

treden met de eigenaar en een termijn te stellen voor herstel of nieuwbouw? 

 

Antwoord: 

De eigenaar van de grond heeft een conceptaanvraag ingediend voor het realiseren van 

woningen en een zorgvoorziening. Op 7 januari heeft het college ingestemd met deze 
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conceptaanvraag. De conceptaanvraag ging over het realiseren van 8 woningen, deels voor 

de verkoop en deels voor de GGZ, en het realiseren van een zorgvoorziening voor de GGZ op 

de begane grond. De eigenaar van de grond is echter weer in gesprek gekomen met de 

gemeente, om eventueel toch meer (goedkope) woningen te kunnen realiseren. Het college 

staat hier welwillend tegenover, er zijn echter nog wel een aantal zaken die geregeld moeten 

worden. Een voorbeeld hiervan is het realiseren van genoeg parkeercapaciteit. 

 

Als over de inhoud van deze brief onduidelijkheden zijn, kunt u contact opnemen met J.W. de Lange 

van de afdeling Ruimte, te bereiken via bovenstaande contactgegegevens. Voor overige vragen kunt 

u contact opnemen met de portefeuillehoudende wethouder J.C.J. Beemsterboer 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen 

 

 

De heer N.H. Swellengreben   Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

Gemeentesecretaris    Burgemeester 

 


