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Stuknummer: 15.009060 

Solana Madian 

Van: Griffie 
Verzonden: vrijdag 24 april 2015 8:45 
Aan: postbus8 
CC: Harry ter Beeke 
Onderwerp: FW: strandhuizen Groote Keeten 
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behagen 

Bezoekadres: Laan 19,1741 EA Schagen 

Postadres: Postbus 8,1740 AA Schagen 

Tel.: (0224) 210 400 

Fax: (0224) 210 455 

www.schagen.nl Griffie 

postbus8@schaeen.nl 

twit ter: @schagengemeente 

Bespaar papier - Is het echt nodig om deze e-mail te printen? 

Informatie verzonden met dit e-mailbericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor 
geadresseerde(n). Indien deze informatie niet voor u bestemd is, wilt u dan de afzender berichten en 
dit document uit uw bestanden verwijderen? De gemeente Schagen sluit het gebruik van e mail 
uitdrukkelijk uit voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetrekkingen. 

Bezoekadres:, 
Postadres: Postbus 8,1740 AA Schagen 

c . o t M t t N u Tel.: (0224)210 400 
b e h a g e n Fax: (0224) 210 455 
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Bespaar papier - Is het echt nodig om deze e-mail te printen? 

Disclaimer: 
Informatie verzonden met dit e-mailbericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien deze 
informatie niet voor u bestemd is, wilt u dan de afzender berichten en dit document uit uw bestanden verwijderen? De gemeente 
Schagen sluit het gebruik van e-mail uitdrukkelijk uit voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetrekkingen. 

Van: Anna 81 Leo Kool rmailto:kooltroost@planet.nl1 
Verzonden: donderdag 23 april 2015 20:41 
Aan: Marjan van Kampen; Jelle Beemsterboer; Andre Groot; Sander Lensink; Jonne van de Beek; hheddes(aixs4all.nl; 
Perry Vriend; Hans Kroger; Hansje Kalff; Jan-Pjotr Komen; Friso Teerink; Griffie; Harry ter Beeke; Marjan van 
Kampen; Jelle Beemsterboer; Andre Groot; Sander Lensink; Jonne van de Beek; hheddes@xs4all.nl; Perry Vriend; 
Hans Kroger; Hansje Kalff; Jan-Pjotr Komen; Friso Teerink; Griffie; Harry ter Beeke 
Onderwerp: strandhuizen Groote Keeten 

College en bestuur gemeente Schagen. 

Betreft: eventuele bouw van strandhuizen op het strand bij Groote Keeten 
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Geacht College 
Wij hebben vernomen dat binnen enkele weken in het college een besluit 

genomen zal worden, dat het plaatsen van strandhuizen bij het strand van 
Groote Keeten mogelijk maakt. Een positief besluit zouden wij ten zeerste 
betreuren. 

De unieke sfeer, die juist zo kenmerkend is voor Groote Keeten, zal 
onomkeerbaar verwoest zijn, met alle onaangename neveneffecten van dien. 
Juist de ongereptheid van het strand behoort tot de grote toegevoegde waarde 
van deze locatie. 

Bovendien maken wij ons zorgen om de kustverdediging. Wat zijn de 
gevolgen van schade aan het strand en de duinen ten gevolge van een storm 
als er een zo'n grootschalige bebouwing op het strand komt? Wij kunnen 
ons niet voorstellen dat het college een besluit neemt, dat het gewin van 
enkelen boven de belangen van de reguliere belasting betaler stelt. 

Nogmaals, wij zouden het zeer betreuren als u een besluit neemt dat de 
bebouwing van strandhuizen mogelijk maakt. 
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Kijk ook eens op www.agkooltroost.nl 
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