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Gemeente Schagen 
T.a.v. mevrouw L. Rinkel 
Afd. Ruimtelijke Ontwikkeling 
Postbus 8 
1740 AA SCHAGEN 

GEMEENTE SCHAGEN 

ING 11 APR 2013 

Warmenhuizen, 10 april 2013 

Onze referentie: WMJ/WB 
Betreft : Ontwikkelingslocatie aan de Westfriesedijk in Schoorldam 

Geachte Mevrouw Rinkel, 

Met betrekking tot de ontwikkelingslocatie aan de Westfriesedijk te Schoorldam is er in het 
bijzijn van mijn adviseurs de heer Owen van Dupon Vastgoed en de heer Kruiger van 
BugelHajema op 5 maart j l . overleg geweest over de status van het plan bij de gemeente. 

U heeft aangegeven, dat de contouren van het plan middels het eerder afgestemde Beeld- en 
kwaliteitsplan zijn vastgelegd en dat het plan onder de aandacht is van de gemeente. Echter 
een uitspraak over wanneer het plan ter uitvoering (in procedure) gebracht ging worden kon u 
niet geven. U gaf aan dat dit plan samen met de overige plannen binnen de gemeentegrenzen 
werd geïnventariseerd en dat naar aanleiding van deze inventarisatie, de nog op te stellen 
woonvisie en de nog op te stellen kadernota de gemeente een besluit zal nemen over welke 
plannen in uitvoering te brengen. 

Sinds het gevoerde overleg is er contact geweest met de heer Owen via de mail en de telefoon. 
Hierbij is aangegeven, dat wij graag een zelfstandige procedure willen opstarten voor het plan. 
U heeft aangegeven dat het verstandiger is om de woonvisie en de kadernota even af te 
wachten, die naar verwachting eind april 2013 gereed zullen zijn. Wij delen u hierbij mede dat 
wij gehoor geven aan dit advies en nog geen zelfstandige procedure zullen opstarten. Echter 
mochten één van beide eerder genoemde documenten niet tijdig gereed komen dan wel 
aanleiding hiertoe geven zullen wij alsnog overwegen om voor deze locatie een procedure op te 
starten. 

Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachten 

W.M.J.'de 
Posŕfcuás 77 
1870 A A S 


