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Inspraak accomodatiebeleid gem. Schagen 
 
 
Ongeveer 2 jaar geleden hebben wij een verzoek gericht aan de wethouder voor een overleg over de 
situatie van de stichting de Blokhut. Hierop kwam de reactie  dat wij geen gesubsidieerde instelling 
waren,  zodat wij niet voor hulp in aanmerking kwamen. In nader contact met de gemeente bleek 
men wel geïnteresseerd te zijn in wat wij aan accommodatie te bieden hadden. Bij de gemeente was 
men bezig met het inventariseren van alle accommodatie binnen de nieuwe gemeente. Er heeft een 
gesprek plaatsgevonden waarin wij onze situatie duidelijk konden maken en dit mondde uit in een  
aanbod om  een stagiaire van Hogeschool Inholland uit Alkmaar te laten onderzoeken hoe de 
stichting de Blokhut functioneerde en hoe we dit zouden kunnen verbeteren. 
Aldus geschiedde. De stagiaire, Anouk Volkers, heeft haar onderzoek gedaan. Ze heeft een paar keer 
overleg gehad met 2 bestuursleden, heeft een enquete gehouden onder de huurders en heeft zich 
ook georiënteerd op de Nieuwe Nes. Uiteindelijk leidde dit tot een adviesrapport waarin een aantal 
suggesties gedaan werden om tot een betere exploitatie te komen.                                                         
Een aantal suggesties zijn in praktijk gebracht. Zo is er  een website geopend die tot een grotere 
bekendheid moet leiden met daarin ook de mogelijkheden die wij te bieden hebben. 
Ook zijn een aantal kostenposten onder de loep genomen en hebben we wijzigingen ingevoerd die 
de kosten wat drukken. Daarnaast hebben we een klussenploeg die wekelijks een ochtend besteedt 
aan het verrichten van allerlei klussen, zoals reparaties, schilderen, opknappen van de tuin, etc. 
Allemaal heel zinvol, maar we zijn onvoldoende gekwalificeerd om grotere klussen aan te pakken. Zo 
is het gebouw oud en dit heeft tot gevolg dat de raamkozijnen hoognodig moeten worden 
vervangen. Aan de voorzijde is dit al gebeurd en daar zijn de houten kozijnen vervangen door 
kunststof kozijnen met thermopane beglazing,  wat de stookkosten vermindert en het is 
onderhoudsarm. Ook de 4 kozijnen aan de oostzijde zijn  hard aan vervanging toe. De kosten zijn 
echter dermate hoog dat we ons dit eigenlijk niet kunnen veroorloven. Zo zijn er nog diverse andere 
problemen. Het platte dak direct achter het hogere voorgebouw geeft lekkage. Dit moet hersteld 
worden, maar wat zit er onder? Als de planken daar verrot zijn moet dat vernieuwd worden en willen 
we het meteen ook goed isoleren. Maar wat gaat dat allemaal kosten? 
Ook is het achterdak van het voorgebouw dermate slecht dat het vernieuwing behoeft. Daar willen 
we het dan ook goed isoleren. 
Op advies van gemeenteraadslid Merieke Bredewold hebben wij nogmaals contact gezocht met de 
wethouder en dit had tot gevolg dat wij benaderd werden door dhr Eric Groot Antink. Wij hebben 
inmiddels een onderhoud met hem gehad over onze situatie. Daar zijn enkele suggesties gedaan en 
hij adviseerde ons ook om in deze inspreekronde over het accomodatiebeleid in te stappen. 
 
 

 

 

 

 



Bijlage: 

Lijst huurders stichting de Blokhut. 

 

Drumband Schagen (wekelijks) 
Vogelvereniging Schagen e.o. (1x per 2 weken en een week in november) 
EHBO-vereniging Schagen (okt. tot mei op ma. en do.avond en 5 ma.middag) 
Deze 3 verenigingen zijn de oprichters en gebruikers van de stichting en doen verder ook 
vrijwilligerswerk binnen de Blokhut. 
 
Permanente verhuur van een ruimte, plus gebruik van een keuken aan Buurtzorg Schagen. 
 
Wekelijks zingen er 4 koren: 
Schager koor 
Liederlijk 
Retrokoor 
Op eigen wijze 
Wekelijkse middag voor Kunst en Kultuur. 
De laatste paar jaar ook wekelijks een fotografeercursus, maar nu nog niet i.v.m. te weinig 
deelnemers. 
 
Lycurgus wekelijks met seniorengym 
W. en W. ook wekelijks seniorengym 
 
Wekelijks SASV met een Soos op vrijdagavond voor mensen met een beperking. 
Eetcafé was 1x per 2 weken, maar nu (tijdelijk?) 1x per maand. 
  
Eénmaal per 2 weken de computerclub. 
Spreekuur FNV 
 
Verder meer incidenteel: 
Bijeenkomst Mantelzorgers 
Huiseigenarenvereniging 
Watervrienden 
Kivas 
AED herhalingslessen Hartstichting 
Sportservice 
Vrouwen van Nu 
Node (overleg Lotusslachtoffers) 
Politieke partijen 
BHV-cursussen 
Secret Garden 
Kunstmarkt (ook in muziektuin) 
 
 
 


