
Geachte heer Heddes,
Geachte heer Meijer,
Geachte griffier,

Op de dorpsraadsvergadering in Burgerbrug hoorde ik vanavond van de aanwezig politieke partijen 
dat de raad morgen een besluit neemt over het verplaatsen van de bebouwde komgrens op de Grote
Sloot, Burgerbrug.
Wij zien nu op uw website dat het plan is de komgrens te verplaatsen naar een stuk voorbij ons huis 
op nummer 83 zodat wij binnen de bebouwde kom komen te wonen. Zoals reeds aangegeven op 26 
augustus hebben wij hier bezwaar tegen indien dit betekent dat er straatverlichting geplaatst zal 
worden vanaf de grens tot de nieuwe grens van de bebouwde kom. Wij vinden dat er reeds genoeg 
lichtvervuiling bij is gekomen de laatste tijd in Burgerbrug met de lantaarnpalen op Welgelegen en de 
lichtreclame aan de kant van de Grote Sloot op de school aan De Gouden Hoeck.

Op 5 oktober antwoordde de ambtenaar 'Over de verplaatsing van het kom-bord. Daar zijn we nog 
steeds intern mee bezig. OG (Openbaar Gebied) gaat dit verder oppakken/begeleiden.Daar komen 
we nog op terug'. 
Wij hebben tot op de dag van vandaag niets meer vernomen van de Gemeente Schagen dus wij zijn 
verbaasd en verontwaardigd nu te horen dat dit voorstel in de raad behandeld gaat worden. En te 
lezen in het voorstel dat ' vanuit de organisatie en de politie is onderzocht of er tegen dit besluit, 
vaststellen grens bebouwde kom, inhoudelijke bezwaren zijn. Deze zijn er niet.' 
Dit is niet juist omdat wij reeds in augustus vorig jaar onze bezwaren kenbaar hebben gemaakt! 

In het voorstel lezen we niets over de aanleg van straatverlichting tot aan de nieuwe plek van het 
kom-bord. Kunt u ons laten weten of de gemeente dit van plan is. Of kan een weg in de bebouwde 
kom ook bestaan zonder straatverlichting? 
Op deze vraag hebben wij helaas nooit antwoord ontvangen.

Wij horen graag spoedig van u.

Aimée van Veldhoven en Peter E.A. Fennema
Burgerbrug


