
Korte toelichting Burgerinitiatief ‘SOMS’ 
 
Een van de doelstellingen van de fusiegemeente Schagen is het stroomlijnen en op elkaar afstemmen 
van een breed scala van zaken die lopen van diensten tot aan sport. 
In feite ligt dit initiatief in het verlengde daarvan. Het is niet iets totaal nieuws waarvoor een 
organisatie moet worden opgezet en geldstromen moeten worden gecreëerd, maar een logische 
bundeling van materiaal, mensen en mogelijkheden met als doel onze gemeente vooruit te helpen. 
 
Dat het veelomvattend en breed is, blijkt wel uit het feit dat drie portefeuillehouders betrokken 
kunnen raken bij aspecten van dit initiatief; het gaat over cultuur, natuur, wegen en gebouwen. 
Gelukkig is het een project dat uitgesmeerd kan worden over vele jaren wat betreft de uitvoering, 
een project dat ook flexibel is en aansluit bij de wensen van bestuurders en burgers. 
Een aantal zaken eist echter een kordate aanpak op korte termijn, omdat anders mogelijkheden en 
kansen voorgoed voorbij kunnen gaan. Specifiek gaat het om een tweetal concrete zaken: 
 
Het ‘dichten’ van het gat in de Westfriese Dijk bij Lagedijk/Schagerbrug voor mens en dier; een heikel 
punt omdat de politiek relatief kort geleden heeft besloten het (ambitieuze) plan voor een grote brug 
voorgoed vaarwel te zeggen. Uit financieel oogpunt een verstandige beslissing, maar niet goed voor 
het imago van Schagen, de recreant en de ecologische hoofdstructuur. Omdat de aanpassingen aan 
de N 241 hun definitieve vorm aannemen in de komende maanden/jaren, is het moment waarop je 
als gemeente nog invloed kunt uitoefenen beperkt in tijd. Je moet nu weten wat je wilt, anders is een 
kans voor jaren verloren. Een eco-vlotbrug die ’s nachts door dieren wordt gebruikt, vereist een 
bescheiden onderdoorgang van de 241, maar wil je de mogelijkheid openhouden dat mensen de 
oversteek over het kanaal ooit gaan maken, moet je nadenken over hoe die dan op de geplande 
parallelweg kunnen komen. Wij denken dat beide groepen gebruikers te bedienen zijn voor een 
fractie van de oorspronkelijke kosten van de ‘Bouwes Brug’; vandaar dat wij als burgers het initiatief 
naar ons toe willen trekken om een in de wereld uniek project als een eco-vlotbrug te realiseren. 
 
Het tweede deel van het plan, dat voorziet in een enorme stimulans voor het toerisme, is een 
voorbeeld van het bundelen van krachten en gebruik maken van mensen en mogelijkheden die allang 
bestaan. In feite komt het neer op de vaak genoemde ‘slecht weer voorzieningen’ voor toerisme, 
waarvan een ieder het belang zal onderschrijven, maar waarvan niemand weet hoe je dit moet 
aanpakken. De uiteindelijke visie die wij hebben over het toeristisch recreatief potentieel van de 
gemeente noemen we ‘landschapsmusea’ omdat onze mooie gemeente enorm veel heeft te bieden 
in de buitenlucht. Zonder informatie en achtergrond is rondlopen of fietsen geen verrassende 
aangelegenheid; het is met wetenschap over het landschap en de daarin aanwezige elementen een 
stuk spannender. Dat gaat wel een stuk verder dan het plaatsen van een bordje, maar gelukkig 
bieden de nieuwe media daar nieuwe mogelijkheden. Toch ontkom je niet aan enkele ankerpunten 
waar in een gebouwde omgeving zaken te zien en te beleven zijn. Vandaar dat wij op dit moment 
nadrukkelijk (een deel van) het oude gemeentehuis van Schagerbrug zien als een belangrijke 
ankerplaats voor cultuur en landschapsbeleving. Bovendien is de afstand naar de volledig unieke eco-
vlotbrug te lopen, maar kun je ook op de fiets stappen om je met het charmante pontje naar de 
overkant te brengen om verder te fietsen naar Kolhorn, waar weer een ankerplaats van 
cultuurhistorie op de toerist ligt te wachten.  
Petten, Waarland, Eenigenburg, Nuwendoren, ’t Zand, het zijn slechts enkele van de plekken met 
grote mogelijkheden die kunnen worden uitgebouwd tot een degelijk toeristisch en cultureel pakket 
van de gemeente Schagen. 
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