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# RESPONSES DATE

1 Maximale inzet op duurzaamheid en kringloopeconomie 1/19/2020 9:18 PM

2 goed en verdeeld aanbod van zowel huur- als koopwoningen 1/19/2020 5:00 PM

3 Toegankelijkheid, fysiek en sociaal 1/19/2020 3:11 PM

4 De dijken, het strand, de dorpse karakter van alle plaatsen in de gemeente. 1/19/2020 2:43 PM

5 dat het fijn wonen, werken en recreëren is. Dat het landschap er mooi uit ziet. En dat de
toerist graag naar onze gemeente komt.

1/19/2020 1:46 PM

6 Vrij en kosteloos parkeren. Minder regels en betutteling bij het aanvragen van
bouwvergunningen. Zorg ervoor dat de recreatiewoningen verhuurd mogen worden aan
jongeren of alleenstaanden

1/19/2020 12:53 PM

7 Dat er veel groen is. Parken. Bomen in de straten. Bermen met bloemen. Dat ik het gevoel
heb dat het veilig wonen is in de gemeente Schagen.

1/19/2020 9:23 AM

8 de kwaliteit, mooie uitstraling van de gebouwen en het goed onderhouden van het groen en
de straten.

1/18/2020 8:06 PM

9 De openheid van het landschap. De omringdijk. Nieuwe of bestaande gebouwen
bewoonbaar maken vergelijkbaar met de vroegere bejaardenhuizen. Dus meer zorgaanbod
voor de senioren. Zorg die tussen zelfstandig wonen en verpleeghuis past. De wozoco’s
voldoen hier niet aan. Winkelbestand in de dorpen. Hbo onderwijs in Schagen.

1/18/2020 8:00 PM

10 Uitstekende woonsituatie voor senioren die zorg nodig hebben en in bijzonder wanneer zij
'echt dagelijks verzorgd' moeten worden in menswaardige leefomgeving.

1/18/2020 7:20 PM

11 Als we elkaar respecteren maar ook dat we rondzwervend afval van "anderen" ook eens
oprapen en meenemen naar de juiste afvalcontainer.

1/18/2020 5:05 PM

12 Westfriese omringdijk. Goede en veilige fietspaden met logische, veilige en fietsvriendelijke
verkeersregels.

1/18/2020 4:43 PM

13 landbouw 1/18/2020 3:58 PM

14 Bomen, planten, groen 1/18/2020 12:11 PM

15 leefbaarheid, natuurschoon, vogels, visuele ruimte en rust in de buitengebieden 1/18/2020 12:08 PM

16 Gastvrijheid, openheid landschap, zorgen voor elkaar duurzaam,belang van de dorpen, niet
alleen van de kerkgemeente schagen

1/18/2020 11:35 AM

17 het open landschap, verrommel het niet. 1/18/2020 10:40 AM

18 landschappelijke karakter 1/18/2020 10:12 AM

19 Cultureel Erfgoed 1/18/2020 9:43 AM

20 Ruimte en veel groen 1/18/2020 12:54 AM

21 goed wonen en werken 1/17/2020 9:44 PM

22 winkels,horeca,sport. 1/17/2020 9:43 PM

23 mooi centrum,redelijk openbaar vervoer,weinig criminaliteit. 1/17/2020 9:43 PM

24 de vriendelijke mensen, ze zijn open en tolerant en gezellig, het centrum is gezellig en het is
leuk om te winkelen en uit eten te gaan, de natuur is fantastisch, al die groene eilanden
midden in de stad en in veel tuinen

1/17/2020 8:10 PM

25 Combinatie van voldoende ruimte voor wonen, voorzieningen en natuur/groen. 1/17/2020 7:56 PM

26 De rust en ruimte die er heerst in vrijwel alle woonkernen. Zelf wonen wij in Tuitjenhorn daar
is snel rijden vrijwel onmogelijk door het bochtige straten patroon. Dit kom ik in alle kernen
tegen ga zo door � En laat aub de dorpen niet aan elkaar groeien.

1/17/2020 7:35 PM

27 Handhaving van de menselijke maat en inzicht in ook andere dan beoogde gevolgen van te
nemen gemeentelijke besluiten.

1/17/2020 7:30 PM

28 Dat we platteland blijven voor zover mogelijk, voor mij betekend dat geen hoogbouw,maar
misschien meer senioren en starterswoningen

1/17/2020 7:16 PM

29 het is lekker dorps 1/17/2020 7:10 PM
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30 Ruimte dus geen stedenbouw en onderhoud aan dijken 1/17/2020 6:48 PM

31 Groen, met name de bomen, naar de oorsprong het oerland met bomen. Recreëren om te
fietsen en te wandelen, en de recreatiehuisjes. Monumenten behouden, de boerderijen,
historische centrum, gratis parkeren. Strand, kust en duingebieden. Kleine kernen/ dorpjes

1/17/2020 4:53 PM

32 wonen op vakantie (de omgeving heeft het karakter van een vakantiebestemming) 1/17/2020 4:43 PM

33 Dat ouderen in hun eigen omgeving kunnen wonen en leven en oud kunnen worden 1/17/2020 4:39 PM

34 de folklore, de optocht met klederdracht , paard en wagen 1/17/2020 3:44 PM

35 landelijkheid, voorzieningen, 1/17/2020 2:06 PM

36 Een goede sociale infrastructuur 1/17/2020 1:58 PM

37 Natuur, rust, open landschap 1/17/2020 1:49 PM

38 Een duurzame samenleving op gebied van milieu, maar ook van samenleven, dorpsgevoel. 1/17/2020 1:31 PM

39 Woningbouw voor jongeren en oudere 1/17/2020 12:33 PM

40 een goed georganiseerde sociale omgeving veiligheid rust 1/17/2020 12:28 PM

41 Dat groen behouden blijft ! 1/17/2020 11:42 AM

42 vrij parkeren, trottoirs beter onder houden worden, vuurwerk meer controle wand er wordt al
4 dagen van te voren afgestoken wat mij betreft afschaffen.

1/17/2020 10:45 AM

43 De relatieve rust van het open gebied, de natuur zoals bos en strand maar ook de dorpjes
en het dorpse compacte van de Stad Schagen. Waar door er met plezier gewoon, gewerkt
en gerecreëerd kan worden.

1/17/2020 10:42 AM

44 behoud van groene gebieden; bedrijfsactiviteiten clusteren op industrieterreinen; geen
nieuwe bedrijfsterreinen maar indien nodig bestaande terreinen uitbreiden; betaalbare
woningen voor starters; bouw van betaalbare woningen voor senioren die kleiner willen
wonen; grote supermarkten uit het centrum maar aan de rand van de stad met het oog op
parkeerruimte en bereikbaarheid

1/17/2020 10:13 AM

45 natuur 1/17/2020 8:54 AM

46 Het strand, de dijken.. 1/17/2020 8:03 AM

47 Ruimte voor mens en dier, schone lucht, biologische landbouw en bollenteelt, goede zorg
voor ouderen en gehandicapten.

1/16/2020 9:46 PM

48 Dat het groene karakter van de gemeente behouden blijft. Dus ook veel waterpartijen. Meer
picniktafels langs de fietsroutes

1/16/2020 6:18 PM

49 Dat bewoners kunnen vertrouwen dat hun (deskundige) inbreng leidt tot betrouwbare en
controleerbare afspraken. Dat de gemeente Schagen zich niet laat leiden door "geldgewin".
Zich zelf met de bewoners doelen stelt die maatschappelijk op lange termijn bijdrage tot een
brede visie. Dat er een democratisch draagvlak ontstaat die terugkoppeling vraagt voordat
de (niet altijd deskundige en goed geïnformeerde) gemeenteraad beslissingen neemt die
later leiden tot onvrede.

1/16/2020 6:03 PM

50 Genoeg starters woningen, zowel huur als koopwoningen. 1/16/2020 5:18 PM

51 Goede Balans tussen groen en bbouwing, zoals het nu is 1/16/2020 4:09 PM

52 variabele begroeiing. bomen rond de stallen. bermen met bloemen.niet nog meer stallen.
fiets mogelijkheden.niet alleen langs de steeds drukkere wegen.

1/16/2020 3:43 PM

53 behoud van recreatiewoningen dat die behouden blijven en niet permanent mogen worden
bewoond

1/16/2020 3:37 PM

54 de gezelligheid van Schagen (horeca met name) 1/16/2020 3:34 PM

55 veiligheid 1/16/2020 3:23 PM

56 de diversiviteit van dorpen en landschap 1/16/2020 1:54 PM

57 Ik vind de openheid van het landschap, maar ook de zorg voor elkaar heel belangrijk. Wat er
absoluut niet moet komen is horizon vervuiling.

1/16/2020 11:38 AM

58 Dat de beschikbare ruimte in met name de kustdorpen voornamelijk wordt gebruikt voor
nieuwbouw en niet voor toerisme, er is al voldoende verborgen bouw van vakantiewoningen.

1/16/2020 8:52 AM
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59 Zelfstandigheid van de dorpen. Voldoende voorzieningen. Gelijke rechten als Schagen
centrum

1/15/2020 11:04 PM

60 Natuur, ruimte, (agrarisch) landschap, kleine kernen, kleinschaligheid, winkeltjes, Scagon/De
Luxe, bioscoop, cultuur, veiligheid, gratis parkeren, wandelroutes, fietsknooppunten,
dorpsplein Callantsoog (dank u wel), bollenvelden, De Twee Zwanen, Markt Schagen,
Restaurants, bloeiende bermen, parallelwegen voor langzaam verkeer, rotondes,
benaderbaarheid van de gemeenteraad/b&w, Wooncompagnie, enzovoort. Teveel om op te
noemen.

1/15/2020 8:40 PM

61 Veiligheid 1/15/2020 7:53 PM

62 test 1/15/2020 7:53 PM

63 de DIVERSITEIT VAN HHET GEBIED, STAD, STRANS EN PLATTELAND 1/15/2020 6:41 PM

64 strand en duinen in de nabijheid 1/15/2020 5:40 PM

65 leefbaarheid in kleinschaligheid 1/15/2020 5:37 PM

66 Leefbaarheid, genoeg woningen en werkgelegenheid voor de bewoners 1/15/2020 5:30 PM

67 Het met respect en zorg omgaan van de natuur, mens en dieren. Het levendig houden van
de dorpen door woonuitbreiding voor jong en oud, faciliteiten aanbieden om de inwoners in
het dorp te houden en samenwerking stimuleren tussen dorpsbewoners en gemeenten en
ontmoetingspunten voor jong en oud

1/15/2020 5:27 PM

68 ondernemersvriendelijk vestigingsbeleid, aantrekken nieuwe ondernemers binnen
bestaande locaties, milieu, bescherming open karakter buitengebied, werken naar een 0%
uitstoot

1/15/2020 4:47 PM

69 de oude kerkjes en alle stolpen 1/15/2020 4:25 PM

70 Openheid, strand, stad schagen 1/15/2020 2:13 PM

71 Ik vind van grote waarde dat het openbaar vervoer aansluit met met andere gemeentes. Ik
kom uit Waarland, probeer maar eens met openbaar vervoer als je om 7.00 uur in Hoorn,
Wognum, Obdam moet werken op tijd te komen. Gaar niet lukken! Misschien toch nog eens
opnieuw overwegen een treinstation in Waarland. Daarnaast gaan we in de toekomst een
groot tekort aan kleine woningen missen, jeugd, ouderen, singles voor hun is er nu niets te
koop. Daar moeten dorpen veel meer in investeren om de leefbaarheid van dorpen ook in de
toekomst gangbaar te houden. Hierin lopen we al erg in achter.

1/15/2020 11:06 AM

72 De mix van dorpen/stad met ruimte en natuur. Er is ruimte om te wonen, te genieten van de
natuur en er zijn bedrijven aanwezig die voor de werkgelegenheid van veel mensen zorgen.

1/14/2020 8:09 PM

73 ruimte 1/14/2020 5:13 PM

74 De sociale gemeenschap. Het instandhouden van dorpshuizen en sociale voorzieningen 1/14/2020 4:48 PM

75 Dat er geen industrieterreinen dichtbij kernen worden ontwikkeld, maar centraal langs de
grote wegen.

1/14/2020 4:14 PM

76 Goeie voorzieningen met levenbestendige woningen, mensen kunne blijven wonen waar ze
wonen. Openbaar Vervoer tussen de kernen (evt buurtbus achtige constructies)Petten

1/14/2020 4:05 PM

77 openheid 1/14/2020 1:40 PM

78 Natuurgebieden 1/14/2020 1:37 PM

79 Het open landschap met daar doorheen de Westfrieseomringdijk, de kust met de
binnenduinrand en het schagerwad. deze gebieden moeten nog meer beschermd en
geconserveerd worden. Het zijn unieke gebieden van Nederland.

1/14/2020 11:41 AM

80 de diversiteit van het landschap 1/14/2020 11:05 AM

81 Behouden van het open landschap, natuur en cultuurhistorische waarden. Intensieve
bedrijvigheid concentreren op industriegebied.

1/14/2020 10:35 AM

82 Diversiteit landschap en karakter diverse kernen 1/14/2020 9:37 AM

83 Dat we samen dingen doen. Dat we naar elkaar luisteren. Ruimte overlaten voor elkaars
bestaan, maar toch gezamenlijk leven. Ruimte om ons heen. De openheid. Maar ook
snappen dat niet alles bewaard kan blijven en soms dan maar dingen op de foto, goed
documenteren en dan vervangen. Bijv: een historische sloot of pand hoeven ontwikkelingen
die belangrijk zijn niet tegen te houden of onmogelijk te maken.

1/14/2020 9:31 AM
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84 meer voorzieningen voor de jongeren tot 18 jaar. Veiligheid en verbinding 1/14/2020 9:22 AM

85 Het groene landschap rondom Schagen. Goede (thuis)zorg betaalbaar voor iedereen. 1/14/2020 8:32 AM

86 Omringdijk , meer industrieterreinen , meer natuur diversiteit , meer een persoons huizen 1/14/2020 8:16 AM

87 weidse karakter van de omgeving met weinig industrialisatie van het buitengebied 1/13/2020 10:26 PM

88 Dat elk dorp in onze gemeente huizen mag bouwen naar behoefte. zodat elk dorp leefbaar
blijft. Meer bloemrijke bermen en genoeg bomen aanplanten. Meer laadpalen voor elektrisch
auto's. en laten we als gemeente gaan voor waterstof, zodat de gasleidingen daarvoor
gebruikt kunnen worden. ( groene waterstof )

1/13/2020 9:48 PM

89 Het kosteloos parkeren in Schagen. 1/13/2020 9:35 PM

90 dat de zorg voor ouderen ,ernstig zieke mensen goed geregeld is .Er meer verzorgings
huizen komen (dat WE niet thuis moeten blijven wonen ).

1/13/2020 6:46 PM

91 De hele omgeving voorzien van groene energie, maar dit niet ten kosten laten gaan van
landschappen

1/13/2020 3:48 PM

92 Behoud dorpse waarden, leefbaarheid, verenigingsleven, geen grootschaligheid, zorg en
voorzieningen dichtbij daar waar het kan. Stad Schagen en in mindere mate Warmenhuizen
als aantrekkelijke centrumplaatsen ontwikkelen kwa winkels, zorg, ouderenhuisvesting,
bedrijvigheid.

1/13/2020 3:46 PM

93 Betere verlichting. 1/13/2020 3:46 PM

94 de binnenstad 1/13/2020 2:52 PM

95 De scholen 1/13/2020 2:52 PM

96 de huizen, de scholen 1/13/2020 2:52 PM

97 alles 1/13/2020 2:51 PM

98 Ik woon niet in Schagen 1/13/2020 2:46 PM

99 Het open landschap, de dorpjes 1/13/2020 12:03 PM

100 de variatie in landschappen 1/10/2020 9:43 AM

101 de variatie in landschappen 1/10/2020 9:41 AM

102 de variatie aan landschappen 1/10/2020 9:39 AM
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# RESPONSES DATE

1 Behoud van authenticiteit met een sterke eigen en diverse middenstand 1/19/2020 9:27 PM

2 de mogelijkheid om lokaal te voorzien in de dagelijkse behoeften 1/19/2020 8:13 PM

3 Dat dingen als winkels en scholen niet verdwijnen% 1/19/2020 6:25 PM

4 Dat er genoeg betaalbare woningen voor jongeren worden gebouwd 1/19/2020 5:00 PM

5 voor het toerisme 1/19/2020 9:19 AM

6 Dat er regelmatig uitbreiding van woningbouw komt en dat er diverse basisvoorzieningen
blijven

1/18/2020 10:34 PM

7 Westfriesche Omringdijk , sportvereniging Sint Boys-DES en Dorpshuis "De Klimop ". 1/18/2020 8:29 PM

8 De school, woningbouw, zorg voor ouderen, buitenspeelgebied en sportgelegenheden 1/18/2020 6:46 PM

9 Genoeg woningen voor eigen jeugd 1/18/2020 5:11 PM

10 Woningbouw voor jong en oud (kleine woningen of appartementen) huur en/of koop. Behoud
van een bieb. Bloeiend verenigingsleven.

1/18/2020 4:21 PM

11 dat er winkels en voorzieningen zijn en blijven. 1/18/2020 1:38 PM

12 autoluw maken van de doorgaande wegen in de dorpen 1/18/2020 12:24 PM

13 dat er een eenheid blijft, dus school en verenigingen in het dorp stimuleren 1/18/2020 11:16 AM

14 Toeristische aantrekkelijkheid, natuur, recreatie aan het strand 1/18/2020 10:59 AM

15 Hechte gemeenschap en dat je je aardig kan redden qua boodschappen. En ook een
verenigingsleven

1/18/2020 10:47 AM

16 Landschappelijk karakter, niet op elk stukje groen huizen buizen. Ruimte! 1/18/2020 12:55 AM

17 Toeristen niet de bewoners verdringen op de woningmarkt. Aanwezigheid van openbaar
vervoer ook buiten de spitstijden.

1/17/2020 10:24 PM

18 openbaar vervoer verbeteren 1/17/2020 10:10 PM

19 Behoud van scholen, in ALLE "grote dorpen", onvoorwaardelijk, dus ook bij 40 a 50
leerlingen. Gewoon investeren.

1/17/2020 9:58 PM

20 winkels en scholen 1/17/2020 9:46 PM

21 samenhang door voorzieningen 1/17/2020 9:21 PM

22 Ontmoeting en voorzieningen (boodschappencentra behouden) Sociale cohesie 1/17/2020 8:24 PM

23 de mensen die er wonen. beperk het woongenot niet door een steeds groter wordende claim
van de natuur op onze omgeving.

1/17/2020 8:10 PM

24 historische karakter behouden. karakteristieke gebouwen beschermen en zorg voor de
natuur

1/17/2020 8:02 PM

25 Supermarkt Verenigingen Starterswoningen 1/17/2020 7:59 PM

26 Rust ruimte en voorzieningen. Handhaving op de opruimplicht honden poep, Tuitjenhorn ligt
vol stront tot in de speeltuinen toe.

1/17/2020 7:39 PM

27 Natuur 1/17/2020 6:38 PM

28 Supermarkt, basisschool, huisarts, pinautomaat, openbaar vervoer en woninguitbreiding
voor eigen bewoners.

1/17/2020 6:37 PM

29 Sportverenigingen, winkels, horeca 1/17/2020 5:53 PM

30 Dat er voldoende winkelaanbod blijft, zodat je niet doorlopend naar Schagen moet. Ook
openbaar vervoer van en naar deze dorpen is van levensbelang.

1/17/2020 5:51 PM

31 Platteland en buitengebied behouden 1/17/2020 4:54 PM

32 De scholen en voorzieningen 1/17/2020 4:20 PM

33 het Roockershuispark met zijn uitbreiding 1/17/2020 3:05 PM

34 Gemengde bevolkingssamenstelling, voorzieningen, groen woonklimaat. 1/17/2020 1:51 PM
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35 veiligheid een plek voor iedereen, inclusie 1/17/2020 12:29 PM

36 Er wat winkels zijn . 1/17/2020 11:43 AM

37 voldoende basisvoorziening voor bewoners met zorg, huisvesting en sociaal verkeer. Lokale
jeugd moet de mogelijkheid krijgen om (gezins)leven op te bouwen (huisvesting,
werkgelegenheid NIET uitsluitend op toerisme gericht) en senioren moeten de mogelijkheid
behoudne samen oud te worden in hun leefgemeenschap (faciliteren van gemengde
woonvormen NIET op toerisme gericht)

1/17/2020 11:31 AM

38 Scholen blijven. Openbaar vervoer naar Schagen. Voldoende speelgelegenheid voor de
kinderen.

1/17/2020 10:09 AM

39 woonruimte 1/17/2020 8:56 AM

40 supermarkt 1/17/2020 12:03 AM

41 Verenigingsleven, kerk, 1/16/2020 10:25 PM

42 Dat het beetje middenstand wat er is niet verdwijnt. 1/16/2020 9:31 PM

43 Meer betaalbare. Woningen vooral huurwoningen voor alleen staande jongeren en ouderen 1/16/2020 7:45 PM

44 Warmenhuizen gemeenschapszin, ruimte in het dorp, oude kernen, mooi water in het dorp 1/16/2020 7:30 PM

45 Dat het karakter van de dorpskern Warmenhuizen behouden blijft 1/16/2020 6:41 PM

46 gezelligheid 1/16/2020 6:40 PM

47 Rustige dorpen vind ik belangrijk zodat je er onbezorgd kan leven De algtonen die hier zijn
komen wonen zorg eigenlijk alleen maar voor overlast dus daar is ook het zand niet voor
geschikt

1/16/2020 6:25 PM

48 Glasvezel 1/16/2020 6:10 PM

49 Ruimte om te wandelen en te fietsen. Auto's zoveel mogelijk 1 richting en snelheid af
remmen door de centra. Parkeerterreinen om zoveel mogelijk ruimte in de straten te houden
om veilig met rollator, kinderwagen etc. op stoepen te kunnen lopen.

1/16/2020 6:01 PM

50 kermis, supermarkt en voorzieningen in het dorp, sporthal, Zandstock 1/16/2020 5:41 PM

51 huizen voor eigen jeugd en behoud van de eigen cultuur 1/16/2020 5:22 PM

52 Ruimte houden om te par,eren op deKeins erweg 1/16/2020 5:13 PM

53 Klein doorop 1/16/2020 5:08 PM

54 dorp niet laten doodbloeden, ondernemers moeten blijven 1/16/2020 4:45 PM

55 Het buitengebied van Whuizen moet zo blijven 1/16/2020 4:37 PM

56 goeie busverbinding dus openbaar vervoer 1/16/2020 4:27 PM

57 Dorpskern winkels herenkamp 1/16/2020 4:11 PM

58 Winkelaanbod moet blijven evenals sportfaciliteiten. Daarnaast waar mogelijk groot verkeer
niet door de dorpen. Bijv T Zand een brug ten noorden van t Zand zodat de vlotbrug voor
plaatselijk verkeer wordt en niet agrarisch materieel. Scheelt heel veel onderhoud en irritatie.

1/16/2020 4:02 PM

59 kermis 1/16/2020 4:02 PM

60 Veiligheid, samenhang, genoeg woningen voor jong maar ook voor oud. 1/16/2020 3:36 PM

61 Voorzieningen als huisarts en supermarkt. Verenigingen. 1/16/2020 3:33 PM

62 Goed en goedkoop openbaar vervoer 1/16/2020 3:33 PM

63 Hertenkamp 1/16/2020 3:16 PM

64 Veilige gezelligeleefomgeving 1/16/2020 3:01 PM

65 een duidelijke scheiding tussen industrieterreinen en kernen 1/16/2020 2:38 PM

66 Hoeveelheid en kwaliteit openbaar groen en een goed verenigingsleven 1/16/2020 2:05 PM

67 Supermarkt enscholen 1/16/2020 1:33 PM

68 Dat er voldoende betaalbare huizen komen voor de Callantsoger jeugd. Anders moeten ze
noodgedwongen het dorp verlaten en vergrijst Callantsoog steeds verder. De verenigingen

1/16/2020 1:29 PM
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bijvoorbeeld hebben het nu al een tekort aan leden en moeten vechten voor hun
bestaansrecht.

69 Landschappelijk karakter met veel zorg voor elkaar 1/16/2020 11:21 AM

70 School, Sport, Winkels Wonen en leven 1/16/2020 10:15 AM

71 Het moet moeilijker gemaakt worden voor toeristen om woningen op te kopen zodat starters
uit Callantsoog meer kans krijgen op een woning.

1/16/2020 8:41 AM

72 de basisvoorzieningen en goed openbaar vervoer 1/16/2020 1:54 AM

73 Dat de infrastructuur, faciliteiten en aantal woningen wordt onderhouden en/of verbeterd om
het inwonersaantal te behouden/verhogen

1/15/2020 9:21 PM

74 Dat de dorpen de infrastructuur, faciliteiten en behuizing hebben/krijgen die gericht is op
vaste bewoners en behoud/groei van het inwoners aantal

1/15/2020 9:17 PM

75 algemene voorzieningen zoals: voldoende huisvesting, brievenbussen, pinautomaten,
nutsbedrijven, openbaar vervoer, sportvelden, verenigingsleven, werkgelegenheid en
openbaar gezag (m.n. tot handhaving)

1/15/2020 8:50 PM

76 Voorzieningen.uitstraling.natuur 1/15/2020 8:41 PM

77 Westfriese Omringdijk, leefbaarheid en saamhorigheid 1/15/2020 7:53 PM

78 ruimte voor groen, voldoende en variërend woning aanbod, zowel koop als huur,
doorstroming in woningen(senioren), voldoende ruimte voor jeugd, zodat het dorp divers in
inwoners blijft en dus goed bewoonbaar doordat voorzieningen kunnen blijven bestaan.
Aandacht voor goede balans tussen "vaste" bewoners en toeristen. Een dorp blijft
aantrekkelijk wanneer die balans blijft kloppen!!

1/15/2020 7:45 PM

79 Strand 1/15/2020 7:27 PM

80 Een goede overgang van bedrijventerreinen naar het landschap. Vanaf het kanaal is de
benadering van Warmenhuizen verschrikkelijk.

1/15/2020 6:56 PM

81 toerisme en recreatie 1/15/2020 6:46 PM

82 Afwisseling in mkb 1/15/2020 5:57 PM

83 mooie en ruime plek om te wonen 1/15/2020 5:40 PM

84 Omgeving, Zwanenwater en kust 1/15/2020 5:37 PM

85 Scholen, verenigingen, oude gebouwen en dat nieuwbouw in dezelfde stijl gebouwd wordt.
Bomenaantal behouden. Dat er goed voor bedrijven gezorgd wordt.

1/15/2020 5:31 PM

86 basisvoorzieningen, zoals basisschool, bibliotheek, sport en recreatie. en niet in de laatste
plaats goed openbaar vervoer, maar dan ook goed openbaar vervoer,

1/15/2020 5:05 PM

87 behoud van de school, verenigingsleven, sportveldjes voor kinderen, en
dorpsservicepunt/winkeltje/voorziening voor ouderen

1/15/2020 4:56 PM

88 ruimte voor ondernemen, koester toerisme als een noodzakelijke voorwaarde om het dorp
levensvatbaar te houden, plan voor energieneutraal wonen, woningen voor jonge gezinnen,
handhaving snelheidsbeperking

1/15/2020 4:51 PM

89 stoppen achteruitgang voorzieningen en verbetering openbaar vervoer 1/15/2020 4:06 PM

90 Voorzieningen 1/15/2020 2:33 PM

91 Dat de wegen en groenvoorziening goed onderhouden wordt. Voorzieningen zoals sport en
ontmoeting moeten georganiseerd worden door de inwoners zelf.

1/15/2020 12:25 PM

92 behoud van voorzieningen op eigen dorp 1/15/2020 11:36 AM

93 De verbindingen van het openbaar vervoer. Kleine woningen voor ouderen, jeugd en singles. 1/15/2020 11:09 AM

94 aantrekkelijk centrum waar mensen graag naar toe komen en recreatie mogelijkheden
dichtbij

1/15/2020 10:13 AM

95 Aanwezigheid van voorzieningen, school, KDV, winkels, horeca, recreatie. Dat sommige
groeperingen er alles aan doen om een dorp "doods" te maken, irriteert mij enorm.

1/15/2020 9:09 AM

96 woningen, overnachtings mogelijkheden voor toeristen 1/15/2020 9:00 AM

97 gezellig en kleinschalig 1/14/2020 6:50 PM
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98 strand en toerisme 1/14/2020 6:47 PM

99 School winkels toerisme restaurant en En uitgaansgelegenheid en terassen 1/14/2020 6:39 PM

100 een goed ondernemers klimaat 1/14/2020 5:34 PM

101 Als er nu eens door gegaan word met de plannen die er zijn. Het is een leuk en gemoedelijk
dorp maar er zal echt wat moet gebeuren om het zo te houden.

1/14/2020 4:58 PM

102 de winkel voorzieningen sport en spel huizen voor jong en oud 1/14/2020 4:51 PM

103 voorzieningen sport en spel winkel 1/14/2020 4:50 PM

104 de winkel voorzieningen voor jong en oud sport en spel 1/14/2020 4:49 PM

105 Voorzieningen (arts, apotheek), passende woningen 1/14/2020 4:43 PM

106 goed draaiend verenigingsleven, vooral in Waarland, Landelijke boerenkarakter, mensen
snappen de agrarische sector

1/14/2020 4:16 PM

107 Moeten leefbaar blijven, faciliteiten winkelbestand maar ook voor toeristen. Zowel huisjes als
voorzieningen

1/14/2020 4:08 PM

108 Flora en fauna 1/14/2020 2:08 PM

109 Groene leefomgeving, flora en fauna, natuurgebieden in de omgeving 1/14/2020 1:36 PM

110 Eigen identiteit 1/14/2020 10:42 AM

111 Verkeersveiligheid. 1/14/2020 10:37 AM

112 Voorzieningen niveau waardoor wonen in elke kern waardevol is 1/14/2020 9:38 AM

113 Omkijken naar elkaar, respect voor de prive en openbare eigendommen. De dingen er netjes
uitzien. Elkaar helpen. Gezamenlijk dingen doen, maar ook ruimte voor individuele
ontplooiing.

1/14/2020 9:29 AM

114 huizen bouwen naar behoefte zodat het dorp leefbaar blijft. en goede gangbare voetpaden. 1/13/2020 9:52 PM

115 Openbaar groen en nette uitstraling 1/13/2020 4:23 PM

116 Behoud school, verenigingsleven, actieve dorpsraden, sociale initiatieven, DOP's 1/13/2020 3:49 PM

117 de rust behouden 1/13/2020 3:46 PM

118 Molen 1/13/2020 3:46 PM

119 Meer verlichting op de landweggetjes 1/13/2020 3:46 PM

120 betere verlichting op landweggetjes 1/13/2020 3:46 PM

121 sportclubs en supermarkten 1/13/2020 3:26 PM

122 de sportclubs en de supermarkt. 1/13/2020 3:25 PM

123 de kroeg, sportclub, supermarkt, school 1/13/2020 3:25 PM

124 sportclub kroeg 1/13/2020 3:24 PM

125 sportverenigingen, uitgaansgelegenheden, gezellige feesten en mensen 1/13/2020 2:54 PM

126 Een supermarkt en een basisschool 1/13/2020 2:53 PM

127 Supermarkt 1/13/2020 2:53 PM

128 ik woon hier 1/13/2020 2:52 PM

129 vlindertuin 1/13/2020 2:52 PM

130 ik woon hier 1/13/2020 2:52 PM

131 de vlindertuin vlindorado 1/13/2020 2:52 PM

132 waar 1/13/2020 2:51 PM

133 dat er van alles iets is, er hoeven geen 10 winkels te zijn maar teminste 1 1/13/2020 2:50 PM

134 Een supermarkt, zodat mensen gewoon snel een boodschap kunnen halen. 1/13/2020 2:48 PM

135 De mooie dorpen 1/13/2020 2:47 PM
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136 de gezelligheid 1/13/2020 2:46 PM

137 minder vergrijzing 1/13/2020 2:46 PM

138 een (fysiek) dorpsontmoetingspunt en een (wellicht digitaal) sociaal ontmoetingsplatform 1/13/2020 2:06 PM

139 Dat de duinen/dijken voldoende hoog zijn om ons veilig te kunnen voelen. 1/13/2020 11:38 AM

140 dat er nog een school is 1/10/2020 9:43 AM

141 dat er nog een school is 1/10/2020 9:40 AM

142 de voorzieningen 11/27/2019 12:46 PM



VRAAG 1C:
Wat vindt u van grote waarde in “de kleine dorpen”

De kleine dorpen

2 / 3

# RESPONSES DATE

1 Saamhorigheid 1/19/2020 10:16 PM

2 het open landschap er omheen. De zorg voor elkaar.De gastvrijheid. Het wegennet kan
beter. Rolstoel vriendelijker maken.

1/19/2020 3:22 PM

3 Ook aan de rand van de keline dorpen moet er woningbouw plaats kunnen vinden 1/18/2020 10:35 PM

4 Binding met de agrarische sector ~Meergeneraties~ woningen 1/18/2020 1:22 PM

5 Dijken hoger en meer zorg voor ouderen 1/18/2020 12:12 PM

6 natuurwaarden, vogels, rust, ruimte en leefbaarheid 1/18/2020 12:09 PM

7 de school, oudesluis is natuurlijk helemaal fout gegaan met de school, dit dorp is in het hart
geraakt. geen andere scholen meer sluiten, desnoods zelf een stichting / nieuw bestuur
oprichten en financieren.

1/17/2020 10:12 PM

8 Rust en ruimte 1/17/2020 9:41 PM

9 Niet meer recreatie 1/17/2020 8:48 PM

10 Leefbaarheid van de woonkern (drempels op de dijk, speeltuintjes en zorg voor elkaar) Open
landschap en dijk vergezichten Focus op wonen en recreeeren bedrijvigheid verplaatsen
clusteren op bedrijventerreinen

1/17/2020 8:23 PM

11 Ruimte, vrije zichtlijnen, kleinschaligheid 1/17/2020 7:14 PM

12 Dat inwoners betrokken worden en zeggenschap hebben over ontwikkelen van welke aard
dan ook. Kleinschalig toerisme en recreatie in verhouding met het aantal inwoners. Geen
massatoerisme!

1/17/2020 6:47 PM

13 vanwege de saamhorigheid en rust en ruimte rondom het dorp 1/17/2020 6:04 PM

14 Voorzieningen 1/17/2020 4:21 PM

15 het open karakter 1/17/2020 2:45 PM

16 Ook de veiligheid voor fietsers langs de grote sloot tussen Zijpersluis en Burgerbrug zou veel
beter moeten worden

1/17/2020 2:42 PM

17 dat de agrarische gebieden beslist niet gaan worden verpest door nog meer windturbines. Er
staan er op dit moment al meer dan genoeg in de voormalige zuid-Zijpe.

1/17/2020 2:40 PM

18 Grote bedrijven in kleine dorpen zouden verplaatst kunnen worden naar grote
bedrijventerreinen, zodat in de kleine dorpen minder overlast is en meer focus op toerisme
en recreatie kan komen.

1/17/2020 12:30 PM

19 rustpunt in een toeristische omgeving met veel hectiek en prikkels. Rust betekent
geluidsbeperking (geen fetsivals), geen evenementen of grote attracties, autobeperking en
juist aantrekkelijk voor gezinnen (groepen) met kinderen en eigen dagbesteding

1/17/2020 11:28 AM

20 De gemeenschapszin, de rust maar bovenal de open vrije ruimte met toch voldoende
voorzieningen. (school)

1/17/2020 10:43 AM

21 Stolperkermis/ijsbaan/kaarten 1/16/2020 10:23 PM

22 Woningbouw 1/16/2020 7:15 PM

23 Omdat hier specifieke eigenschappen gelden die niet overruled mogen worden door
projectontwikkelaars die geldgewin als hoofdmotief hebben. Dat er eerst een visie wordt
ontwikkeld die gedragen wordt door de bewoners.

1/16/2020 6:09 PM

24 Openbaar vervoer, woningbouw,straatwerk 1/16/2020 5:01 PM

25 Behoud van eigenheid 1/16/2020 11:21 AM

26 Bakkerij dorpshuis groenveld 1/16/2020 10:00 AM

27 Dat de woonbaarheid van de dorpen wordt gegarandeerd, zodat deze niet overruled worden
door toerisme

1/15/2020 9:24 PM

28 Dat de kleine dorpen ook de verzorging en connecties hebben om hun inwonersaantal te
waarborgen en niet overspoeld worden door toeristen

1/15/2020 9:20 PM

29 leefbaarheid voldoende winkels, woningen voorzieningen 1/15/2020 6:48 PM
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30 Het rustieke landschap 1/15/2020 4:48 PM

31 de saamhorigheid en het ondersteunen van vrijwilligers 1/15/2020 4:04 PM

32 Biologische Landbouw 1/15/2020 3:47 PM

33 Openbaar vervoer is een basis voorziening en dat is in de afgelopen jaren ook aan het
verdwijnen, om de bus nog te kunnen rijden zijn er vrijwilligers nodig en nu zijn deze
vrijwilligers bijna 80 jaar en mogen dan niet door blijven rijden vanwege de leeftijd. Oplossing
is dat het gewoon weer een betaalde baan wordt. Want al die gratis diensten verlenen is
toch van de zotte.

1/15/2020 1:58 PM

34 ruimtelijk wonen 1/15/2020 10:39 AM

35 behoudt landelijke waarden, rust en ruimte 1/15/2020 10:14 AM

36 Dorpshuis met meerdere functies 1/14/2020 7:21 PM

37 Behoud van het unieke selling point van Groote Keeten: rust, ruimte, een ongerept strand en
natuur. En stoppen met toestaan van meer recreatieve accomodaties die onze leefbaarheid
nog verder zullen aantasten.

1/14/2020 1:19 PM

38 Bezoek en rust punten voor recreanten, toeristen. Voorzieningen zoveel mogelijk in stand
houden, zeker bereikbaarheid.

1/14/2020 10:35 AM

39 Dat ze leefbaar blijven. Elkaar kennen. 1/14/2020 9:27 AM

40 BEHOUDEN VAN DE WAARDEN RUST EN RUIMTE. NIET ZWICHTEN VOOR DE
COMMERCIËLE DRUK OM OVER TE GAAN TOT MASSALE ONTWIKKELINGEN.
VERNIEUWEN/MODERNISEREN VAN BESTAAND IPV INVULLEN VAN RUIMTE MET
NIEUW. UITBREIDING VAN WONEN BEPERKEN DOOR COMPACTER TE
HERONTWIKKELEN ONTWIKKELEN.

1/14/2020 8:47 AM

41 Saamhorigheid 1/13/2020 6:13 PM

42 goudvis 1/13/2020 2:53 PM

43 Gezellige feesten en mensen 1/13/2020 2:53 PM

44 omdat, dit het karakter van Noord-Holland Noord weergeeft. Hier komen veel toeristen op af 1/13/2020 2:51 PM

45 Minder energie verbruikend 1/13/2020 2:45 PM

46 Energie besparende mensen 1/13/2020 2:43 PM

47 De openheid van het landschap, de rust en ruimte, de eigenheid van de dorpen, de
bereikbaarheid van de dorpen, het gezien en erkend worden door de gemeente.

1/13/2020 11:43 AM

48 dat het groen is 1/10/2020 9:43 AM

49 het groene en kleinschalige karakter 1/10/2020 9:39 AM

50 mooi centrum 11/27/2019 8:34 PM

51 de onderlinge betrokkenheid 11/27/2019 12:47 PM



VRAAG 1D:
Wat vindt u van grote waarde in “Schagen stad”

Gemeente Schagen

2 / 5

# RESPONSES DATE

1 Maximale inzet op duurzaamheid en kringloopeconomie 1/19/2020 9:18 PM

2 goed en verdeeld aanbod van zowel huur- als koopwoningen 1/19/2020 5:00 PM

3 Toegankelijkheid, fysiek en sociaal 1/19/2020 3:11 PM

4 De dijken, het strand, de dorpse karakter van alle plaatsen in de gemeente. 1/19/2020 2:43 PM

5 dat het fijn wonen, werken en recreëren is. Dat het landschap er mooi uit ziet. En dat de
toerist graag naar onze gemeente komt.

1/19/2020 1:46 PM

6 Vrij en kosteloos parkeren. Minder regels en betutteling bij het aanvragen van
bouwvergunningen. Zorg ervoor dat de recreatiewoningen verhuurd mogen worden aan
jongeren of alleenstaanden

1/19/2020 12:53 PM

7 Dat er veel groen is. Parken. Bomen in de straten. Bermen met bloemen. Dat ik het gevoel
heb dat het veilig wonen is in de gemeente Schagen.

1/19/2020 9:23 AM

8 de kwaliteit, mooie uitstraling van de gebouwen en het goed onderhouden van het groen en
de straten.

1/18/2020 8:06 PM

9 De openheid van het landschap. De omringdijk. Nieuwe of bestaande gebouwen
bewoonbaar maken vergelijkbaar met de vroegere bejaardenhuizen. Dus meer zorgaanbod
voor de senioren. Zorg die tussen zelfstandig wonen en verpleeghuis past. De wozoco’s
voldoen hier niet aan. Winkelbestand in de dorpen. Hbo onderwijs in Schagen.

1/18/2020 8:00 PM

10 Uitstekende woonsituatie voor senioren die zorg nodig hebben en in bijzonder wanneer zij
'echt dagelijks verzorgd' moeten worden in menswaardige leefomgeving.

1/18/2020 7:20 PM

11 Als we elkaar respecteren maar ook dat we rondzwervend afval van "anderen" ook eens
oprapen en meenemen naar de juiste afvalcontainer.

1/18/2020 5:05 PM

12 Westfriese omringdijk. Goede en veilige fietspaden met logische, veilige en fietsvriendelijke
verkeersregels.

1/18/2020 4:43 PM

13 landbouw 1/18/2020 3:58 PM

14 Bomen, planten, groen 1/18/2020 12:11 PM

15 leefbaarheid, natuurschoon, vogels, visuele ruimte en rust in de buitengebieden 1/18/2020 12:08 PM

16 Gastvrijheid, openheid landschap, zorgen voor elkaar duurzaam,belang van de dorpen, niet
alleen van de kerkgemeente schagen

1/18/2020 11:35 AM

17 het open landschap, verrommel het niet. 1/18/2020 10:40 AM

18 landschappelijke karakter 1/18/2020 10:12 AM

19 Cultureel Erfgoed 1/18/2020 9:43 AM

20 Ruimte en veel groen 1/18/2020 12:54 AM

21 goed wonen en werken 1/17/2020 9:44 PM

22 winkels,horeca,sport. 1/17/2020 9:43 PM

23 mooi centrum,redelijk openbaar vervoer,weinig criminaliteit. 1/17/2020 9:43 PM

24 de vriendelijke mensen, ze zijn open en tolerant en gezellig, het centrum is gezellig en het is
leuk om te winkelen en uit eten te gaan, de natuur is fantastisch, al die groene eilanden
midden in de stad en in veel tuinen

1/17/2020 8:10 PM

25 Combinatie van voldoende ruimte voor wonen, voorzieningen en natuur/groen. 1/17/2020 7:56 PM

26 De rust en ruimte die er heerst in vrijwel alle woonkernen. Zelf wonen wij in Tuitjenhorn daar
is snel rijden vrijwel onmogelijk door het bochtige straten patroon. Dit kom ik in alle kernen
tegen ga zo door � En laat aub de dorpen niet aan elkaar groeien.

1/17/2020 7:35 PM

27 Handhaving van de menselijke maat en inzicht in ook andere dan beoogde gevolgen van te
nemen gemeentelijke besluiten.

1/17/2020 7:30 PM

28 Dat we platteland blijven voor zover mogelijk, voor mij betekend dat geen hoogbouw,maar
misschien meer senioren en starterswoningen

1/17/2020 7:16 PM

29 het is lekker dorps 1/17/2020 7:10 PM
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30 Ruimte dus geen stedenbouw en onderhoud aan dijken 1/17/2020 6:48 PM

31 Groen, met name de bomen, naar de oorsprong het oerland met bomen. Recreëren om te
fietsen en te wandelen, en de recreatiehuisjes. Monumenten behouden, de boerderijen,
historische centrum, gratis parkeren. Strand, kust en duingebieden. Kleine kernen/ dorpjes

1/17/2020 4:53 PM

32 wonen op vakantie (de omgeving heeft het karakter van een vakantiebestemming) 1/17/2020 4:43 PM

33 Dat ouderen in hun eigen omgeving kunnen wonen en leven en oud kunnen worden 1/17/2020 4:39 PM

34 de folklore, de optocht met klederdracht , paard en wagen 1/17/2020 3:44 PM

35 landelijkheid, voorzieningen, 1/17/2020 2:06 PM

36 Een goede sociale infrastructuur 1/17/2020 1:58 PM

37 Natuur, rust, open landschap 1/17/2020 1:49 PM

38 Een duurzame samenleving op gebied van milieu, maar ook van samenleven, dorpsgevoel. 1/17/2020 1:31 PM

39 Woningbouw voor jongeren en oudere 1/17/2020 12:33 PM

40 een goed georganiseerde sociale omgeving veiligheid rust 1/17/2020 12:28 PM

41 Dat groen behouden blijft ! 1/17/2020 11:42 AM

42 vrij parkeren, trottoirs beter onder houden worden, vuurwerk meer controle wand er wordt al
4 dagen van te voren afgestoken wat mij betreft afschaffen.

1/17/2020 10:45 AM

43 De relatieve rust van het open gebied, de natuur zoals bos en strand maar ook de dorpjes
en het dorpse compacte van de Stad Schagen. Waar door er met plezier gewoon, gewerkt
en gerecreëerd kan worden.

1/17/2020 10:42 AM

44 behoud van groene gebieden; bedrijfsactiviteiten clusteren op industrieterreinen; geen
nieuwe bedrijfsterreinen maar indien nodig bestaande terreinen uitbreiden; betaalbare
woningen voor starters; bouw van betaalbare woningen voor senioren die kleiner willen
wonen; grote supermarkten uit het centrum maar aan de rand van de stad met het oog op
parkeerruimte en bereikbaarheid

1/17/2020 10:13 AM

45 natuur 1/17/2020 8:54 AM

46 Het strand, de dijken.. 1/17/2020 8:03 AM

47 Ruimte voor mens en dier, schone lucht, biologische landbouw en bollenteelt, goede zorg
voor ouderen en gehandicapten.

1/16/2020 9:46 PM

48 Dat het groene karakter van de gemeente behouden blijft. Dus ook veel waterpartijen. Meer
picniktafels langs de fietsroutes

1/16/2020 6:18 PM

49 Dat bewoners kunnen vertrouwen dat hun (deskundige) inbreng leidt tot betrouwbare en
controleerbare afspraken. Dat de gemeente Schagen zich niet laat leiden door "geldgewin".
Zich zelf met de bewoners doelen stelt die maatschappelijk op lange termijn bijdrage tot een
brede visie. Dat er een democratisch draagvlak ontstaat die terugkoppeling vraagt voordat
de (niet altijd deskundige en goed geïnformeerde) gemeenteraad beslissingen neemt die
later leiden tot onvrede.

1/16/2020 6:03 PM

50 Genoeg starters woningen, zowel huur als koopwoningen. 1/16/2020 5:18 PM

51 Goede Balans tussen groen en bbouwing, zoals het nu is 1/16/2020 4:09 PM

52 variabele begroeiing. bomen rond de stallen. bermen met bloemen.niet nog meer stallen.
fiets mogelijkheden.niet alleen langs de steeds drukkere wegen.

1/16/2020 3:43 PM

53 behoud van recreatiewoningen dat die behouden blijven en niet permanent mogen worden
bewoond

1/16/2020 3:37 PM

54 de gezelligheid van Schagen (horeca met name) 1/16/2020 3:34 PM

55 veiligheid 1/16/2020 3:23 PM

56 de diversiviteit van dorpen en landschap 1/16/2020 1:54 PM

57 Ik vind de openheid van het landschap, maar ook de zorg voor elkaar heel belangrijk. Wat er
absoluut niet moet komen is horizon vervuiling.

1/16/2020 11:38 AM

58 Dat de beschikbare ruimte in met name de kustdorpen voornamelijk wordt gebruikt voor
nieuwbouw en niet voor toerisme, er is al voldoende verborgen bouw van vakantiewoningen.

1/16/2020 8:52 AM
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59 Zelfstandigheid van de dorpen. Voldoende voorzieningen. Gelijke rechten als Schagen
centrum

1/15/2020 11:04 PM

60 Natuur, ruimte, (agrarisch) landschap, kleine kernen, kleinschaligheid, winkeltjes, Scagon/De
Luxe, bioscoop, cultuur, veiligheid, gratis parkeren, wandelroutes, fietsknooppunten,
dorpsplein Callantsoog (dank u wel), bollenvelden, De Twee Zwanen, Markt Schagen,
Restaurants, bloeiende bermen, parallelwegen voor langzaam verkeer, rotondes,
benaderbaarheid van de gemeenteraad/b&w, Wooncompagnie, enzovoort. Teveel om op te
noemen.

1/15/2020 8:40 PM

61 Veiligheid 1/15/2020 7:53 PM

62 test 1/15/2020 7:53 PM

63 de DIVERSITEIT VAN HHET GEBIED, STAD, STRANS EN PLATTELAND 1/15/2020 6:41 PM

64 strand en duinen in de nabijheid 1/15/2020 5:40 PM

65 leefbaarheid in kleinschaligheid 1/15/2020 5:37 PM

66 Leefbaarheid, genoeg woningen en werkgelegenheid voor de bewoners 1/15/2020 5:30 PM

67 Het met respect en zorg omgaan van de natuur, mens en dieren. Het levendig houden van
de dorpen door woonuitbreiding voor jong en oud, faciliteiten aanbieden om de inwoners in
het dorp te houden en samenwerking stimuleren tussen dorpsbewoners en gemeenten en
ontmoetingspunten voor jong en oud

1/15/2020 5:27 PM

68 ondernemersvriendelijk vestigingsbeleid, aantrekken nieuwe ondernemers binnen
bestaande locaties, milieu, bescherming open karakter buitengebied, werken naar een 0%
uitstoot

1/15/2020 4:47 PM

69 de oude kerkjes en alle stolpen 1/15/2020 4:25 PM

70 Openheid, strand, stad schagen 1/15/2020 2:13 PM

71 Ik vind van grote waarde dat het openbaar vervoer aansluit met met andere gemeentes. Ik
kom uit Waarland, probeer maar eens met openbaar vervoer als je om 7.00 uur in Hoorn,
Wognum, Obdam moet werken op tijd te komen. Gaar niet lukken! Misschien toch nog eens
opnieuw overwegen een treinstation in Waarland. Daarnaast gaan we in de toekomst een
groot tekort aan kleine woningen missen, jeugd, ouderen, singles voor hun is er nu niets te
koop. Daar moeten dorpen veel meer in investeren om de leefbaarheid van dorpen ook in de
toekomst gangbaar te houden. Hierin lopen we al erg in achter.

1/15/2020 11:06 AM

72 De mix van dorpen/stad met ruimte en natuur. Er is ruimte om te wonen, te genieten van de
natuur en er zijn bedrijven aanwezig die voor de werkgelegenheid van veel mensen zorgen.

1/14/2020 8:09 PM

73 ruimte 1/14/2020 5:13 PM

74 De sociale gemeenschap. Het instandhouden van dorpshuizen en sociale voorzieningen 1/14/2020 4:48 PM

75 Dat er geen industrieterreinen dichtbij kernen worden ontwikkeld, maar centraal langs de
grote wegen.

1/14/2020 4:14 PM

76 Goeie voorzieningen met levenbestendige woningen, mensen kunne blijven wonen waar ze
wonen. Openbaar Vervoer tussen de kernen (evt buurtbus achtige constructies)Petten

1/14/2020 4:05 PM

77 openheid 1/14/2020 1:40 PM

78 Natuurgebieden 1/14/2020 1:37 PM

79 Het open landschap met daar doorheen de Westfrieseomringdijk, de kust met de
binnenduinrand en het schagerwad. deze gebieden moeten nog meer beschermd en
geconserveerd worden. Het zijn unieke gebieden van Nederland.

1/14/2020 11:41 AM

80 de diversiteit van het landschap 1/14/2020 11:05 AM

81 Behouden van het open landschap, natuur en cultuurhistorische waarden. Intensieve
bedrijvigheid concentreren op industriegebied.

1/14/2020 10:35 AM

82 Diversiteit landschap en karakter diverse kernen 1/14/2020 9:37 AM

83 Dat we samen dingen doen. Dat we naar elkaar luisteren. Ruimte overlaten voor elkaars
bestaan, maar toch gezamenlijk leven. Ruimte om ons heen. De openheid. Maar ook
snappen dat niet alles bewaard kan blijven en soms dan maar dingen op de foto, goed
documenteren en dan vervangen. Bijv: een historische sloot of pand hoeven ontwikkelingen
die belangrijk zijn niet tegen te houden of onmogelijk te maken.

1/14/2020 9:31 AM
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84 meer voorzieningen voor de jongeren tot 18 jaar. Veiligheid en verbinding 1/14/2020 9:22 AM

85 Het groene landschap rondom Schagen. Goede (thuis)zorg betaalbaar voor iedereen. 1/14/2020 8:32 AM

86 Omringdijk , meer industrieterreinen , meer natuur diversiteit , meer een persoons huizen 1/14/2020 8:16 AM

87 weidse karakter van de omgeving met weinig industrialisatie van het buitengebied 1/13/2020 10:26 PM

88 Dat elk dorp in onze gemeente huizen mag bouwen naar behoefte. zodat elk dorp leefbaar
blijft. Meer bloemrijke bermen en genoeg bomen aanplanten. Meer laadpalen voor elektrisch
auto's. en laten we als gemeente gaan voor waterstof, zodat de gasleidingen daarvoor
gebruikt kunnen worden. ( groene waterstof )

1/13/2020 9:48 PM

89 Het kosteloos parkeren in Schagen. 1/13/2020 9:35 PM

90 dat de zorg voor ouderen ,ernstig zieke mensen goed geregeld is .Er meer verzorgings
huizen komen (dat WE niet thuis moeten blijven wonen ).

1/13/2020 6:46 PM

91 De hele omgeving voorzien van groene energie, maar dit niet ten kosten laten gaan van
landschappen

1/13/2020 3:48 PM

92 Behoud dorpse waarden, leefbaarheid, verenigingsleven, geen grootschaligheid, zorg en
voorzieningen dichtbij daar waar het kan. Stad Schagen en in mindere mate Warmenhuizen
als aantrekkelijke centrumplaatsen ontwikkelen kwa winkels, zorg, ouderenhuisvesting,
bedrijvigheid.

1/13/2020 3:46 PM

93 Betere verlichting. 1/13/2020 3:46 PM

94 de binnenstad 1/13/2020 2:52 PM

95 De scholen 1/13/2020 2:52 PM

96 de huizen, de scholen 1/13/2020 2:52 PM

97 alles 1/13/2020 2:51 PM

98 Ik woon niet in Schagen 1/13/2020 2:46 PM

99 Het open landschap, de dorpjes 1/13/2020 12:03 PM

100 de variatie in landschappen 1/10/2020 9:43 AM

101 de variatie in landschappen 1/10/2020 9:41 AM

102 de variatie aan landschappen 1/10/2020 9:39 AM
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# RESPONSES DATE

1 natuurgebieden, fietsroutes, openheid direct achter de duinen 1/19/2020 9:39 PM

2 Gelijke aandacht geven aan en ontwikkelen van de dorpen Callantsoog , Groote Keeten ,
Sint Maartenszee en Petten .

1/18/2020 8:32 PM

3 Openheid en "leegheid" van het strand, dus geen extra bebouwing. Houden zoals het nu is.
Pettemerbos; een van de weinige plekken waar mens en dier nog het hele jaar "los" mogen
lopen.

1/18/2020 3:46 PM

4 Natuur en bollenteelt 1/18/2020 1:04 PM

5 dat het strand verschoont blijft van recreatiewoningen. Het strand dient open en ruim te
blijven

1/18/2020 11:17 AM

6 Mogelijkheden om te recreëren: fietsen, wandelen, strand 1/17/2020 7:15 PM

7 Dat de leefbaarheid van de inwoners voorop blijft staan. Dat kleine kustplaatsen zich niet het
melkkoetje van de gemeente Schagen voelen. In die zin dat wegen en openbare
voorzieningen in de plaats Schagen zelf er top uitzien waarbij de schijn gewekt wordt dat dit
bekostigd wordt met toeristenbelasting. Bovendien willen ook toeristen een verzorgd en
aantrekkelijk strand en wegennet.

1/17/2020 7:00 PM

8 Natuur en landbouw 1/17/2020 6:38 PM

9 Historie en commercie (toerisme) dat zorgt voor economische groei 1/17/2020 5:53 PM

10 De agrarische sector en het duingebied. Toeristische aantrekkingskracht. 1/17/2020 4:22 PM

11 Zand gebied blijven 1/17/2020 1:59 PM

12 Rust en ruimte. Dus niet teveel auto's en ruim baan voor fietsen / wandelen. Geen
recreatiewoningen en of huizen langs de kust of in het bos/duinen. Bos, duinen en strand
zijn van iedereen en dat moet absoluut zo blijven.

1/17/2020 11:03 AM

13 Het duingebied is echt heel mooi, Dat is iets wat we moeten koesteren. 1/17/2020 11:01 AM

14 Voldoende parkeergelegenheid voor de zomermaanden. Mooie wandelpaden. 1/17/2020 10:11 AM

15 De kust moeten we koesteren en bewaken. De sfeer is vriendelijk en kleinschalig, Een
familiestrand, zou ik het willen noemen. Idee: elke woensdagmiddag in het seizoen een
kinderactiviteit op het strand.

1/16/2020 10:25 PM

16 Ruimte en natuurbehoud. 1/16/2020 9:27 PM

17 dat er oog is voor veiligheid op de wegen en veiligheid om te wonen. dat de natuur wordt
ontdaan van zwerfafval.

1/16/2020 6:47 PM

18 Recreatie binnen de perken houden om bv het vogelgebied "de Putten" te behouden. 1/16/2020 6:16 PM

19 Openheid rust en ruimte en een bollensector die geen gif meer gebruikt 1/16/2020 5:37 PM

20 de open ruimte en de rust, geen zandvoort 2.0... daar komen onze toeristen niet voor 1/16/2020 5:21 PM

21 Een open landschap en zeker geen recreatieparken of appartementen aan de kust of op het
strand

1/16/2020 2:54 PM

22 dat het landschap alle aandacht krijgt en de bebouwing in evenwicht is met de natuur 1/16/2020 2:45 PM

23 Dat vervuiling van de natuur wordt gewaarborgd en dat de kust bestand is tegen een
verslechterend klimaat

1/15/2020 9:22 PM

24 Dat vervuiling van de natuur wordt tegen gegaan en dat de kust bestand is/wordt tegen
slechter wordend klimaat

1/15/2020 9:19 PM

25 Rust en natuur 1/15/2020 5:53 PM

26 toegankelijkheid van natuurgebieden, het goed omgaan met dit gebied met respect voor
mens en dier en natuur

1/15/2020 5:24 PM

27 Dat er geen zomerhuisjes of bebouwing op het strand of in de duinen staat 1/15/2020 5:08 PM

28 exploitatie van de strandvoorzieningen, toerisme en natuur 1/15/2020 4:06 PM

29 natuur, duurzaamheid en ontspanning. Ik vind het van belang dat vooral hier geen extra
uitstoot is van stikstof, dat er geen gebruik wordt gemaakt van gifstoffen die in de natuur of
leefomgeving terecht kunnen komen en dat er geen bebouwing bijkomt, dus ook geen

1/15/2020 3:02 PM
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loodsen of andere bedrijfsgebouwen en ook geen nieuwe toeristenonderkomens. Verder
vind ik het belangrijk dat de paar stukken beschermde houtopstand ook echt beschermd
worden en dat betekent o.a. dat er geen brede voertuigen langs deze beschermde
houtopstand mogen rijden die bermen van deze houtopstand kapot rijden. In het algemeen
beschermen dus wat er aan natuur aanwezig is. Samenwerken met natuurorganisaties.
Bermbeheer met aandacht voor insecten. Ik vind het ook belangrijk dat de mensen die bezig
zijn met het onderhoud van de openbare ruimte kennis hebben van natuurvriendelijk beheer
en ook kennis hebben van natuurvriendelijke maatregelen die te nemen zijn bij
klimaatverandering. Ik vind het ook belangrijk dat er geen weilanden/grond wordt gebruikt
voor zonnepanelen. Eerst maar eens alle daken voorzien van zonnepanelen voordat de
grond wordt gebruikt.

30 De ruimte en rust . Het als maar uitbreiden van recreatie parken tot en met huisjes op het
strand , stoppen daarmee, van de bestaande omgeving, geen pretpark maken. Dan had ik
wel vanaf Amsterdam naar Zandvoort kunnen blijven gaan. Straks krijgen we ook nog een
strandrace zoals vroeger in Scheveningen op ons strand met motoren , dan kunnen die
jongens nadat zij flink geoefend hebben in Middenmeer , daar ook hun kunsten/lawaai
demonstreren.

1/15/2020 2:12 PM

31 natuur, recreatie, duin, bos, uitzicht, rust, ruimte 1/15/2020 10:19 AM

32 Rust. Geen strandhuizen. Wel sanitaire voorzieningen. Kleinschalige strandtentjes. Ruimte 1/14/2020 7:51 PM

33 agrarische bedrijvigheid 1/14/2020 4:36 PM

34 natuur 1/14/2020 4:13 PM

35 Eerder ingevuld, maar kon niet door naar de volgende vraag. 1/14/2020 3:02 PM

36 De rustige kuststrook zonder horeca. De unieke mogelijkheid van werken tussen de duinen
(Energy & Health Campus). De polderstructuur die mogelijkheid kan bieden aan decentraal
wonen (geen puisten aan dorpen) en werken (kleinschalig en hoogwaardig werk).

1/14/2020 3:01 PM

37 Dat er niet meer recreatieve projecten bij komen. Het kleinschalige is het goud van deze
omgeving.

1/14/2020 3:00 PM

38 Strand en ongestoord beleven van omgeving zonder hoogbouw of elementen
(masten,windmolens)

1/14/2020 10:41 AM

39 Rust, ruimte 1/14/2020 9:38 AM

40 Openheid van het strand en het achterliggende landschap 1/13/2020 5:41 PM

41 natuur, recreatie, wandel- en fietsroutes, bloembollen. Beperkte woningbouw. Ruime voor
beheersbare groei van recreatieparken

1/13/2020 3:48 PM

42 Strand 1/13/2020 3:46 PM

43 Weinig bebouwing, zodat de natuur niet aangetast raakt 1/13/2020 2:44 PM

44 De duinen 1/13/2020 2:43 PM

45 dat we ons veilig kunnen voelen doordat de duinen en het kustgebied voldoende hoog zijn 1/13/2020 11:38 AM

46 de duinen 1/10/2020 1:54 PM

47 het zicht op de duinen 1/10/2020 10:08 AM

48 het zicht op de duinen 1/10/2020 9:44 AM

49 het zicht op de duinen 1/10/2020 9:41 AM

50 nee 11/27/2019 9:41 AM
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Q1 In “de Zijpe- en Hazepolder e.o.” vind ik van grote waarde:
Answered: 24 Skipped: 0

# RESPONSES DATE

1 openheid landschap, de Westfriese Omringdijk, bomensingels 1/19/2020 9:38 PM

2 Vogelreservaat de putten. Het open karakter en de uitzichten van de Westfriese Dijk 1/18/2020 3:48 PM

3 Duurzame energie en de agrarische sector 1/18/2020 1:23 PM

4 duurzame energie en agrarische activiteiten 1/18/2020 1:01 PM

5 bomensingels om de bebouwing langs de polderwegen behouden en verder stimuleren.
langs polderwegen zelf horen geen bomen

1/17/2020 10:14 PM

6 open landschap; GEEN extra (stalen) windmolens, die staan al in de wieringermeer, wij
hebben de zee < mijl uit de kust...

1/17/2020 10:13 PM

7 open graslandschappen met slechts zeer beperk bebouwing (woningen en schuren) langs
de polderwegen buiten de kom (geen nieuwe extra invulling)

1/17/2020 10:09 PM

8 De agrarische sector 1/17/2020 4:21 PM

9 Het moet agrarisch blijven 1/17/2020 1:58 PM

10 Groene omgeving en ruimte langs de west-friese dijk. Het wijdse uitzicht behouden. Meer
aandacht voor fietsers en wandelaars. Boerenlandpaden uitbreiden en bankjes plaatsen.

1/16/2020 6:03 PM

11 De autocross moet hoe dan ook behouden blijven, zonder beperkende regelgeving van wat
en wie dan ook!

1/16/2020 5:39 PM

12 waardering voor de Grote Sloot en behoud van de open structuur nabij de Westfriesedijk 1/16/2020 5:23 PM

13 Dat er een goede balans wordt gewaarborgd tussen agrarische, natuur en bebouwde grond 1/15/2020 9:23 PM

14 Westfriesedijk 1/15/2020 8:41 PM

15 Dat het wijdse karakter en boerenleven behouden blijft. 1/15/2020 12:26 PM

16 Het open landschap dat nog niet helemaal verpest wordt door windturbines en zonneparken 1/15/2020 10:46 AM

17 karakteristieke elementen moeten blijven zoals waterwegen, dijken etc, grote
landbouwschuren, industrieterreinen, bedrijfsgebouwen en andere bouwwerken verpakken
in groen

1/15/2020 10:22 AM

18 bollenteelt 1/14/2020 1:50 PM

19 Fietsroutes langs sloten en lanen. 1/14/2020 10:41 AM

20 Ruimte, beperkte groei rond dorpen, ruimte voor zonneweides liefst nabij agrarische
bedrijven.

1/13/2020 3:50 PM

21 Betere verlichting. 1/13/2020 3:45 PM

22 De akkerlanden 1/13/2020 2:44 PM

23 de openheid 1/10/2020 9:41 AM

24 de openheid 11/27/2019 12:48 PM
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Q1 In “Westfries Landschap” vind ik van grote waarde:
Answered: 27 Skipped: 0

# RESPONSES DATE

1 Westfriese Omringdijk, polderweggetjes, samenhang tussen kleine dorpjes en openheid
landschap

1/19/2020 9:40 PM

2 De open ruimte van de westfriese omringdijk 1/19/2020 9:24 PM

3 akkerbouw en wonen (betaalbare, senioren en 1 persoons woningen) 1/18/2020 1:08 PM

4 Rust 1/17/2020 7:33 PM

5 De Westfriese Omringdijk; grote cultuur-historische waarde! 1/17/2020 7:15 PM

6 Westfriese omringdijk voor fietsen en natuurschoon 1/17/2020 5:54 PM

7 Het weidse uitzicht, de monumentale Omringdijk, stille dorpen als Eenigenburg en Valkkoog. 1/17/2020 5:50 PM

8 De agrarische sector 1/17/2020 4:21 PM

9 trekvogels, natuurwaarden, sfeer onder de bevolking 1/17/2020 3:47 PM

10 Moet platen land blijven 1/17/2020 1:59 PM

11 Het behoudt van de openhoud van het polderlandschap zoals we dat nu kennen t h.v.
Valkkogerdijk/Oudedijk

1/16/2020 8:33 PM

12 authentieke van de streek, de sloten van vroeger 1/16/2020 7:31 PM

13 Wandel- en fietspaden aanleggen en aandacht voor natuur. Woonwijken bouwen met
woningen voor alle generaties.

1/16/2020 6:07 PM

14 niet bouwen bij remmerdel 1/16/2020 4:18 PM

15 Open landschap en geen megastallen of arbeidsmigrantenhotels 1/16/2020 2:55 PM

16 Dat er een goede balans wordt gewaarborgd tussen agrarische, natuur en bebouwde grond 1/15/2020 9:23 PM

17 test 1/15/2020 8:15 PM

18 landelijk en de dorpssfeer. 1/15/2020 5:36 PM

19 Ook hier moet het wijdse karakter behouden blijven. Alleen hier mag de ruimte ook ingezet
worden voor energiewinning.

1/15/2020 12:27 PM

20 test 1/15/2020 11:26 AM

21 wijde landschap met polderwegen waar bomen langs staan, bedrijfsgebouwen,
industrieterreinen en andere bouwwerken verpakken in groen

1/15/2020 10:23 AM

22 Behoud landschappelijke waarde. Grootschalige agrarische bedrijven naar
bedrijventerreinen, bedrijventerreinen nabij N245

1/13/2020 3:52 PM

23 De grotere dorpen 1/13/2020 2:47 PM

24 Het open landschap, zonder bebouwing 1/13/2020 12:02 PM

25 Dat er voldoende groen blijft en de natuur met respect wordt behandeld en iet ten koste gaat
van teveel woningen over een te groot gebied

1/13/2020 11:39 AM

26 de prachtige dijk 1/10/2020 9:41 AM

27 de West Friese Omringdijk 11/27/2019 12:47 PM



VRAAG 2:
Voor het opstellen van de gemeentelijke woonvisie zijn al veel wensen opgehaald. Hieruit 
blijkt dat over sommige onderwerpen verschillend wordt gedacht. Daarom vragen we hoe u 
denkt over de volgende stellingen.

Omgevingsvisie Schagen
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Q1 Voor het opstellen van de gemeentelijke Woonvisie zijn al veel
wensen opgehaald. Hieruit blijkt dat over sommige onderwerpen

verschillend wordt gedacht. Daarom vragen we hoe u denkt over de
volgende stellingen.
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Het aantal woningen dat nodig is, moet bepaald
worden op basis van de woningvraag van de
huidige inwoners.

Bij het bepalen van het aantal woningen dat
nodig is, moeten we uitgaan van het aantrekken
van bewoners van buiten onze gemeente. Dit om
de voorzieningen in onze dorpen te houden.

Het bouwen van woningen in en bij de stad
Schagen is het meest belangrijk. Dit omdat
oudere bewoners daar in de toekomst naar willen
verhuizen.

Het bouwen van woningen in en bij kernen
waarin de voorzieningen mogelijk gaan
verdwijnen is het meest belangrijk. Dit om
voorzieningen in deze dorpen te houden.

We moeten eerst vrijkomende kantoren,
bedrijfspanden en scholen ombouwen tot
woningen. Dit gaat voor de bouw van nieuwe
woningen aan de rand van dorpen of de stad.

We moeten eerst bestaande woningen
aanpassen, zodat grote woningen geschikt
worden gemaakt voor meerdere kleine
huishoudens. Dit gaat vóór de bouw van nieuwe
woningen.
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Q1 Voor het opstellen van de gemeentelijke Woonvisie zijn al veel
wensen opgehaald. Hieruit blijkt dat over sommige onderwerpen

verschillend wordt gedacht. Daarom vragen we hoe u denkt over de
volgende stellingen.
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Het aantal woningen dat nodig is, moet bepaald
worden op basis van de woningvraag van de
huidige inwoners.

Bij het bepalen van het aantal woningen dat
nodig is, moeten we uitgaan van het aantrekken
van bewoners van buiten onze gemeente. Dit om
de voorzieningen in onze dorpen te houden.

Het bouwen van woningen in en bij de stad
Schagen is het meest belangrijk. Dit omdat
oudere bewoners daar in de toekomst naar willen
verhuizen.

Het bouwen van woningen in en bij kernen
waarin de voorzieningen mogelijk gaan
verdwijnen is het meest belangrijk. Dit om
voorzieningen in deze dorpen te houden.

We moeten eerst vrijkomende kantoren,
bedrijfspanden en scholen ombouwen tot
woningen. Dit gaat voor de bouw van nieuwe
woningen aan de rand van dorpen of de stad.

We moeten eerst bestaande woningen
aanpassen, zodat grote woningen geschikt
worden gemaakt voor meerdere kleine
huishoudens. Dit gaat vóór de bouw van nieuwe
woningen.
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Q2 De verwachting is dat het voor kerken, buurthuizen en
sportaccommodaties moeilijker wordt om een ontmoetingsplek te

blijven. Soms door te weinig inkomsten, soms door te weinig vrijwilligers
en soms doordat jongere generaties andere belangstellingen hebben.
Stel, we gaan hier mee aan de slag. Waar bent u het dan mee eens?
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We zijn als dorp, wijk of vereniging sterk genoeg
om de voorzieningen draaiende te houden. En
als het niet lukt, accepteren we dat ook.

We staan nieuwe functies toe, zodat het gebruik
beter wordt. Als er bijvoorbeeld ook een
zorgvoorziening, een winkel of een bedrijf in een
gebouw mag, dan brengt dat extra geld op. Het is
niet erg als deze functie dan wegtrekt van een
andere plek.

We kiezen om voorzieningen van meerdere
dorpen of wijken samen te voegen. Daarmee
accepteren we ook dat in sommige dorpen
voorzieningen verdwijnen.

We behouden wat er is. Dat betekent wel dat de
huur of gemeentelijke belasting omhoog gaat om
dit te kunnen betalen.

We accepteren dat ontmoetingsplekken
langzaam verdwijnen. Ontmoeten doen we in de
toekomst vooral digitaal en op andere plekken
dan voorheen.
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Q2 De verwachting is dat het voor kerken, buurthuizen en
sportaccommodaties moeilijker wordt om een ontmoetingsplek te

blijven. Soms door te weinig inkomsten, soms door te weinig vrijwilligers
en soms doordat jongere generaties andere belangstellingen hebben.
Stel, we gaan hier mee aan de slag. Waar bent u het dan mee eens?
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Q3 Stel we leven in het jaar 2030, wat zou dan uw ideale beeld van het
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het meest aanwezig? Wat vindt u het meest belangrijk? (maximaal 1
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ANSWER CHOICES RESPONSES

Veehouderij, bollenteelt, zaadveredeling en akkerbouw krijgen de mogelijkheid zich binnen het agrarische gebied
verder te ontwikkelen.

Toeristisch recreatieve bedrijven mogen zich in het buitengebied van onze gemeente verder ontwikkelen.

Het buitengebied wordt ingericht voor de opwekking van duurzame energie. Windmolens, zonnevelden en nieuwe
vormen van energieopwekking zijn zichtbaar aanwezig.

In het buitengebied staan natuur, landschap en biodiversiteit centraal.

In het buitengebied blijft de verdeling natuur en landbouw precies zoals het nu ook is.

Anders, namelijk:
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ziet die plek er uit? Welk soort bedrijvigheid is het meest aanwezig? Wat vindt u het meest 
belangrijk? (maximaal 1 antwoord).
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# ANDERS, NAMELIJK: DATE

1 Een combinatie van bovengenoemde zaken. Niet een sector uitsluiten, maar samenwerken 1/18/2020 11:44 AM

2 Mix van alle bedrijvigheid + toestaan woningbouw buitenstedelijk gebied!! 1/18/2020 10:38 AM

3 combinatie van huidig gebruik samengevoegd met een stevige toevoeging t.b.v. biodiversiteit 1/17/2020 9:26 PM

4 natuur en landbouw en woningbouw op daarvoor geschikte locaties 1/17/2020 7:49 PM

5 Goede evenwichtige balans tussen alle partijen 1/17/2020 5:02 PM

6 Een combinatie van zichtbare duurzame energieopwekking en natuur, landschap en
biodiversiteit.

1/17/2020 11:07 AM

7 Het buitengebied is ook een plek om te wonen . 1/17/2020 10:52 AM

8 eeen gevarieerd landschap met verschillende functies, er hoeft geen sturing te zijn. 1/16/2020 7:42 PM

9 Van alle 5 wat, geen windmolens, die maar op zee plaatsen 1/16/2020 3:47 PM

10 alle huidige bedrijvigheid de ruimte geven + zorgvuldig inpassen van extra woningen op
open plekken

1/16/2020 3:04 PM

11 een kijkje in de glazen bol gaat niet, maar goed oppassen voor onomkeerbare
ontwikkelingen.

1/16/2020 10:50 AM

12 Ook woningbouw in het buitengebied 1/16/2020 9:58 AM

13 Een gebalanseerde mix van al deze mogelijke aanwoorden lijkt mij een de beste optie 1/15/2020 9:36 PM

14 Buitengebied moet benut kunnen worden vor woningbouw 1/15/2020 5:45 PM

15 Een mix van deze activiteiten + toestaan woningbouw. 1/14/2020 8:27 PM

16 er moet iets veranderen. land en tuinbouw houden en ook ruimte voor energiemaatregelen 1/14/2020 4:58 PM

17 alles in goede harmonie 1/14/2020 1:49 PM

18 De toekomst vraagt om een evenwichtige verdeling van alle genoemde zaken. 1/14/2020 11:09 AM

19 Combinatie moet blijven van (agrarische) bedrijvigheid en ontwikkelen toerisme 1/14/2020 9:43 AM

20 Meer industrie terreinen voor andersoortige werkgelegenheid ,nu veel te eenzijdig 1/14/2020 8:22 AM

21 stukjes grond die toch niet gebruikt worden bebouwen met een woning 1/13/2020 10:44 PM
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Q4 Stel, de gemeente gaat aan de slag om uw omgeving nog gezonder
te maken, maar kan niet alles uitvoeren. Waar moet de gemeente dan

volgens u voor kiezen? (maximaal 1 antwoord)
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ANSWER CHOICES RESPONSES

Bevorderen van bewegen in de omgeving. Bijvoorbeeld door het aanleggen van extra wandel- en fietsroutes en
nieuwe speelplekken.

Aanleggen van meer groen en water. Dit kan bijvoorbeeld door meer ruimte tussen de kavels in nieuwe woonwijken
en door meer parken en perkjes aan te leggen.

Tegengaan van vervuiling en hinder. Dus het verder beperken van geluidhinder, fijnstof en stankoverlast. Dit kan
betekenen dat in woonwijken of in de buurt hiervan het gebruik van bestrijdingsmiddelen wordt tegengegaan, dat
houtkachels worden verboden, rookvrije zones worden ingesteld of dat de uitstoot van intensieve veehouderij wordt
beperkt.

We hoeven hier niet nog meer aan te doen. Het is hier al gezond genoeg.

Anders, namelijk:

VRAAG 5:
Stel, de gemeente gaat aan de slag om uw omgeving nog gezonder te maken, maar kan niet 
alles uitvoeren. Waar moet de gemeente dan volgens u voor kiezen? (maximaal 1 antwoord)
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# ANDERS, NAMELIJK: DATE

1 Gezond leven is een eigen keuze. 1/18/2020 9:18 PM

2 Beter onderhoud van wandel en fietspaden. Ruimere woonwijken. 1/18/2020 4:53 PM

3 Aanleg van nieuw bos 1/18/2020 1:29 PM

4 Een combinatie van bovengenoemde. Niet een pijler 1/18/2020 11:44 AM

5 Junkfood en frisdranken uit schoolkantines en beperken in sportkantines. 1/17/2020 2:54 PM

6 geen extra megaturbines 1/17/2020 2:52 PM

7 In principe gaat het goed, probeer alleen die bollenboeren van het gif af te krijgen 1/16/2020 5:55 PM

8 Auto’s vermijden uit de stad.... 1/16/2020 11:36 AM

9 Het tegengaan van algemene vervuiling, zoals zwerfafval 1/15/2020 9:41 PM

10 speelplekken voor de jeugd 1/15/2020 8:05 PM

11 Minder schadelijk groot schalige landbouw waarin veel gewasbeschermingsmiddelen
worden gebruikt

1/15/2020 7:58 PM

12 dieselvrije gemeente worden 1/10/2020 10:11 AM
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Q5 Stel, de gemeente gaat hiermee aan de slag, maar kan niet alles
uitvoeren. Waar moet de gemeente dan volgens u voor kiezen?

(maximaal 2 antwoorden)
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Ondersteunen van initiatieven van inwoners gericht op vervoer voor iedereen. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan
een groep vrijwilligers die voor een kleine vergoeding dorps- of wijkgenoten naar vrienden, familie of voorzieningen
brengen.

Het aanmoedigen van het gebruik van openbaar vervoer. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan betere
parkeervoorzieningen voor auto’s en fietsen bij het station of betere aansluitingen tussen trein en aansluitend
vervoer.

Uitbreiden en verbeteren van het netwerk van fietspaden om verbindingen korter of comfortabeler te maken.

Oplossingen zoeken voor het zwaar verkeer op landelijke wegen. Zodat het fietsen in het buitengebied veiliger
wordt.

Verbeteren van de autobereikbaarheid van onze regio in samenwerking met onze buurgemeenten.

Anders, namelijk:
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VRAAG 6:
Stel, de gemeente gaat hiermee aan de slag, maar kan niet alles uitvoeren. Waar moet de 
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# ANDERS, NAMELIJK: DATE

1 Treinstation Westland of betere busverbindingen voor studenten 1/19/2020 9:18 PM

2 gratis (bus)vervoer voor recreanten, ouderen en jeugd zodat alles vlotter rijdt. 1/18/2020 9:24 PM

3 Openbaar vervoer in stand houden of uitbreiden met kleinere bussen 1/18/2020 8:10 PM

4 Goede wegen en voldoende parkeergelegenheid, ook in woonwijken. Een auto is nodig in
deze regio

1/18/2020 4:57 PM

5 Openbaar vervoer, maar dan veel goedkoper maken. Nu is openbaar vervoer veel te duur. 1/18/2020 12:29 PM

6 Buurtbus ondersteunen en breed en zwaar landbouwverkeer beperken 1/18/2020 11:46 AM

7 professioneel kleinschalig vervoer 1/17/2020 9:28 PM

8 Zorgen voor openbaar vervoer 's avonds en in het weekend. 1/17/2020 6:01 PM

9 De oogstprut levert nog steeds veel overlast op voor weggebruikers 1/17/2020 4:59 PM

10 aansluiten bij het systeem belbus 1/17/2020 2:14 PM

11 Zorgen dat dorpen niet buitengesloten worden door het verdwijnen van goede
busverbindingen

1/17/2020 12:59 PM

12 meer openbaar vervoer van de dorpen naar Schagen 1/17/2020 9:51 AM

13 Veel straten of wegen in de dorpen, omzetten naar fietstraten waar de auto te gast is. 1/17/2020 12:12 AM

14 Busverbindingen in de dorpen verbeteren 1/16/2020 8:16 PM

15 maak het openbaar vervoer aantrekkelijker door het betaalbaar te maken en betere
verbindingen.

1/16/2020 6:57 PM

16 Er is al geen geld voor onderhoud, regel dat eerst maar eens 1/16/2020 5:59 PM

17 Ov fietsen op station Schagen 1/16/2020 5:57 PM

18 Meer veiligheid voor fietsers en scootmobielen in de stad 1/16/2020 11:37 AM

19 Zorgen dat er goed busvervoer is.... dat is nu enorm slecht. 1/15/2020 7:16 PM

20 Betere ov verbindingen met Schagen 1/15/2020 6:19 PM

21 Het verbeteren en uitbreiden van het openbaar vervoer. 1/15/2020 2:32 PM

22 initiatief als buurauto, waarbij electrische auto's worden gedeeld. 1/15/2020 1:44 PM

23 publieke voertuigen toestaan die door iedereen gebruikt kunnen worden dmv een app 1/15/2020 1:36 PM

24 nvt 1/14/2020 5:26 PM

25 Begin eerst maar eens om een paar goed bus verbindingen te maken van naar Schagen. 1/14/2020 5:08 PM

26 goed zoals het is 1/14/2020 5:01 PM

27 Inzet van buurtbus, belbus e.d. Autovrije zones in dorpskernen. Minder vrachtverkeer en
busjes

1/14/2020 4:52 PM

28 Openbaar vervoer vanuit Petten naar Schagen 1/14/2020 4:43 PM

29 NS Station bij Waarland 1/14/2020 4:33 PM

30 Er voor zorgen dat het openbaar vervoer in het buiten gebied in stand blijft. Of verbeterd . 1/14/2020 3:10 PM

31 goedkoop maken van openbaar vervoer 1/14/2020 2:15 PM

32 een treinstation bij Waarland 1/13/2020 10:13 PM
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Q6 Voor energiebesparing en de omslag naar duurzame energie moet
veel gebeuren. Bent u het eens met de volgende stellingen?
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Ik verwacht de komende jaren energie te
besparen. Dit doe ik bijvoorbeeld door mijn huis
voor een deel of helemaal te isoleren, te kiezen
voor energiezuinige apparaten of de verwarming
wat lager te zetten.

Ik verwacht de komende jaren voor een deel of
helemaal over te stappen op duurzame energie.
Dit doe ik bijvoorbeeld door zonnepanelen of
zonnecollectoren op het dak te plaatsen. Of door
mee te doen aan een zonne- of windproject in de
buurt.

Als zonnevelden en windturbines nodig zijn voor
onze energievoorziening plaatsen we deze niet in
gebieden die als natuurgebied zijn aangewezen.

Als zonnevelden en windturbines nodig zijn voor
onze energievoorziening is het meest belangrijk
dat ze passen in de omgeving. Dit kan
bijvoorbeeld door groen, water of een dijkje
rondom zonnevelden aan te leggen.

Als zonnevelden en windturbines nodig zijn voor
onze energievoorziening is het meest belangrijk
dat we goed overleggen met omwonenden en
andere belanghebbenden.

Als zonnevelden en windturbines nodig zijn voor
onze energievoorziening, is het meest belangrijk
dat omwonenden en andere belanghebbenden er
voordeel van hebben. Dit kan bijvoorbeeld door
mee te doen aan in een energieproject.
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Q2 De verwachting is dat het voor kerken, buurthuizen en
sportaccommodaties moeilijker wordt om een ontmoetingsplek te

blijven. Soms door te weinig inkomsten, soms door te weinig vrijwilligers
en soms doordat jongere generaties andere belangstellingen hebben.
Stel, we gaan hier mee aan de slag. Waar bent u het dan mee eens?

Answered: 345 Skipped: 39
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We zijn als dorp, wijk of vereniging sterk genoeg
om de voorzieningen draaiende te houden. En
als het niet lukt, accepteren we dat ook.

We staan nieuwe functies toe, zodat het gebruik
beter wordt. Als er bijvoorbeeld ook een
zorgvoorziening, een winkel of een bedrijf in een
gebouw mag, dan brengt dat extra geld op. Het is
niet erg als deze functie dan wegtrekt van een
andere plek.

We kiezen om voorzieningen van meerdere
dorpen of wijken samen te voegen. Daarmee
accepteren we ook dat in sommige dorpen
voorzieningen verdwijnen.

We behouden wat er is. Dat betekent wel dat de
huur of gemeentelijke belasting omhoog gaat om
dit te kunnen betalen.

We accepteren dat ontmoetingsplekken
langzaam verdwijnen. Ontmoeten doen we in de
toekomst vooral digitaal en op andere plekken
dan voorheen.
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Ik verwacht de komende jaren energie te
besparen. Dit doe ik bijvoorbeeld door mijn huis
voor een deel of helemaal te isoleren, te kiezen
voor energiezuinige apparaten of de verwarming
wat lager te zetten.

Ik verwacht de komende jaren voor een deel of
helemaal over te stappen op duurzame energie.
Dit doe ik bijvoorbeeld door zonnepanelen of
zonnecollectoren op het dak te plaatsen. Of door
mee te doen aan een zonne- of windproject in de
buurt.

Als zonnevelden en windturbines nodig zijn voor
onze energievoorziening plaatsen we deze niet in
gebieden die als natuurgebied zijn aangewezen.

Als zonnevelden en windturbines nodig zijn voor
onze energievoorziening is het meest belangrijk
dat ze passen in de omgeving. Dit kan
bijvoorbeeld door groen, water of een dijkje
rondom zonnevelden aan te leggen.

Als zonnevelden en windturbines nodig zijn voor
onze energievoorziening is het meest belangrijk
dat we goed overleggen met omwonenden en
andere belanghebbenden.

Als zonnevelden en windturbines nodig zijn voor
onze energievoorziening, is het meest belangrijk
dat omwonenden en andere belanghebbenden er
voordeel van hebben. Dit kan bijvoorbeeld door
mee te doen aan in een energieproject.

VRAAG 7:
Voor energiebesparing en de omslag naar duurzame energie moet veel gebeuren. Bent u het 
eens met de volgende stellingen?
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Ik verwacht de komende jaren energie te
besparen. Dit doe ik bijvoorbeeld door mijn huis
voor een deel of helemaal te isoleren, te kiezen
voor energiezuinige apparaten of de verwarming
wat lager te zetten.

Ik verwacht de komende jaren voor een deel of
helemaal over te stappen op duurzame energie.
Dit doe ik bijvoorbeeld door zonnepanelen of
zonnecollectoren op het dak te plaatsen. Of door
mee te doen aan een zonne- of windproject in de
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onze energievoorziening plaatsen we deze niet in
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onze energievoorziening is het meest belangrijk
dat ze passen in de omgeving. Dit kan
bijvoorbeeld door groen, water of een dijkje
rondom zonnevelden aan te leggen.

Als zonnevelden en windturbines nodig zijn voor
onze energievoorziening is het meest belangrijk
dat we goed overleggen met omwonenden en
andere belanghebbenden.

Als zonnevelden en windturbines nodig zijn voor
onze energievoorziening, is het meest belangrijk
dat omwonenden en andere belanghebbenden er
voordeel van hebben. Dit kan bijvoorbeeld door
mee te doen aan in een energieproject.
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We zijn als dorp, wijk of vereniging sterk genoeg
om de voorzieningen draaiende te houden. En
als het niet lukt, accepteren we dat ook.

We staan nieuwe functies toe, zodat het gebruik
beter wordt. Als er bijvoorbeeld ook een
zorgvoorziening, een winkel of een bedrijf in een
gebouw mag, dan brengt dat extra geld op. Het is
niet erg als deze functie dan wegtrekt van een
andere plek.

We kiezen om voorzieningen van meerdere
dorpen of wijken samen te voegen. Daarmee
accepteren we ook dat in sommige dorpen
voorzieningen verdwijnen.

We behouden wat er is. Dat betekent wel dat de
huur of gemeentelijke belasting omhoog gaat om
dit te kunnen betalen.

We accepteren dat ontmoetingsplekken
langzaam verdwijnen. Ontmoeten doen we in de
toekomst vooral digitaal en op andere plekken
dan voorheen.



VRAAG 8:
Door het veranderende klimaat moeten we onze omgeving anders inrichten. Dit kan in 
de openbare ruimte zoals straten, grasveldjes en sloten. Het kan ook op uw eigen terrein. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan meer groen en minder tegels in uw tuin, zodat het water kan 
weglopen. Of door het water in een regenton op te vangen,  zodat u in geval van droogte een 
voorraad heeft. Waar bent u het mee eens?
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Q7 Door het veranderende klimaat moeten we onze omgeving anders
inrichten. Dit kan in de openbare ruimte zoals straten, grasveldjes en
sloten. Het kan ook op uw eigen terrein. Denk hierbij bijvoorbeeld aan

meer groen en minder tegels in uw tuin, zodat het water kan weglopen.
Of door het water in een regenton op te vangen, zodat u in geval van

droogte een voorraad heeft. Waar bent u het mee eens?
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Q7 Door het veranderende klimaat moeten we onze omgeving anders
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# RESPONSES DATE

1 behouden van open landschap. niet ontsieren door grote zonneparken 1/20/2020 1:40 PM

2 geen grote zonneparken in de open omgeving van schagen 1/20/2020 1:34 PM

3 Geen zonneparken in de open ruimte of op agrarische grond. Wel op daken stimuleren.
Opslag creeren voor warmte opslag , evt met stadsverwarming.

1/20/2020 1:09 AM

4 Meer bouwen in de kleine kernen. Dat is goed voor de leefbaarheid 1/19/2020 10:24 PM

5 gelijk en eerlijk behandeld worden zoals je bent, en niet bevoordeeld worden als je iemand
in de gemeente kent.

1/19/2020 10:20 PM

6 Stoppen met landschapsvervuiling door plaatsen van MEGA windmolens en toestaan van
zonneparken in het prachtige boerenlandschap, zonnepanelen plaatsen op schuren en
platte daken prima als het maar zoveel mogelijk uit het zicht is. Tevens stoppen met
subsidieren van de biovergisters door massaal kappen van bossen en bomen hiervoor. Ik
zou willen pleiten voor een strenger bomenbeleid en planten van meer bomen, want zij
zorgen werkelijk voor reductie van CO2. Dit vergroot ook de leefbaarheid.

1/19/2020 9:47 PM

7 De gemeente moet activiteiten die erg milieuonvriendelijk zijn, of veel ( geluids)overlast
veroorzaken ontmoedigen of zelfs verbieden. denk bv aan het afsteken van vuurwerk, auto
en motorcrossen, autorallys etc. En daarnaast meer milieuvriendelijke vormen van
activiteiten stimuleren. Ook vind ik het belangrijk dat de gemeente mantelzorg en initiatieven
gericht op onderlinge steun binnen buurten ondersteunt

1/19/2020 9:45 PM

8 Veilige woonomgeving zonder vandalisme, inbraken en criminaliteit. Iedereen moet veilig
over straat kunnen, ook 's avonds.

1/19/2020 9:25 PM

9 Het onderhoud van wegen, vooral van fietspaden buiten centrum Schagen wordt ten
onrechte verwaarloosd.

1/19/2020 8:21 PM

10 Openbare gelegenheden en trottoirs nog beter toegankelijker voor ouderen en rolstoelers.
Weg bermen nabij het ananas bos [ruigeweg]

1/19/2020 3:51 PM

11 Verbetering toegankelijkheid voor mindervaliden, en versterking handhaving verkeersregels
(in context toegankelijkheid)

1/19/2020 3:35 PM

12 Bomen en struiken planten op plekken waar ruimte is, bv. de Wilgenlaan en de Kaagweg. Er
werd jaren geleden gesproken over een bos gebied bij Schagen, alleen horen we er niets
meer over. Het verminderd gelijk ook het stikstof.

1/19/2020 3:24 PM

13 Minder overleg en vlotter beslissen . 1/19/2020 1:02 PM

14 waarom van gas af? Gas is niet vervuilend. Biomassastook is dat wel . Onzin om
kolencentrales te sluiten en bio-massa te stoken dat veel meer vervuilend is. Een menst
stoot 28000 ademtochten per dag uit die bestaat uit 22% stikstof en 78% CO2. Dus geen
recreanten meer en campings sluiten bespaart een enorme stikstof hoe-veelheid.Waar zijn
we mee bezig??

1/19/2020 12:52 PM

15 Vergeet de verkeersveiligheid niet. Zo is de Vliedlaan een 30km zone. Zeer regelmatig rijdt
het verkeer 50km/u met wekelijkse uitschieters naar 70km/u. Het is de verantwoordelijkheid
van de gemeente om 30km zones ook als zodanig in te richten. Nu wordt er niet
gehandhaafd: niet door de politie en ook niet door de gemeente. Hierdoor ontstaan
gevaarlijke situaties.

1/19/2020 12:01 PM

16 Bij gezondheid kan ik te beperkt de keuze voor anders toelichten, irritant… dat je dan persee
een van de andere keuzes moet maken om verder te gaan. Bij de rvagen over wonen staan
vaak twee stellingen in een vraag, met de stelling ben ik het dan bijvoorbeeld wel eens maar
die argumentatie is onzin. Voorzieningen houd je niet in dorpen door bewoners van buiten
de gemeente aan te trekken, welke voorzieningen blijven is afhankelijk van hoe we willen dat
het functioeert (aantal kids per klas, klassen per school, vervoer enz). Bouwen is Schagen
zou niet alleen vanwege ouderen moeten, het is juist de plaats die het meest aantrekkelijk is
voor jongeren en gezinnen, nog meer ouderen zou het minder aantrekkelijk maken. Met het
bouwen van woningen houd je geen voorzieningen, internet en bezorgmogelijkheden zijn
leidend. Woningen bouwen is niet alleen verbouw van kantoren/scholen van eigenaren die
het ‘verbruikt’ hebben, juist aan het verbouw van oudere huizen en kavels van eigenaren die
blijven zou de gemeente geld voor moeten geven.

1/18/2020 9:36 PM

17 extra tunnel voor fietsers en voetgangers onder de zuiderweg van centrum naar wijk
muggenburg met een fatsoenlijke in en uitgang , muggenburg zuid komt er toch aan?

1/18/2020 8:51 PM

18 Onderhoud van wegen , waterlopen , openbaar groen enz. in de gehele gemeente dezelfde
aandacht geven . Ik heb nog steeds de indruk dat te veel aandacht naar stad Schagen gaat .

1/18/2020 8:48 PM
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19 Het ontbreken van een tussenvorm wonen voor senioren. Zoals eerder aangegeven een
bejaardenhuis zoals vroeger.voorbeeld “de Zandstee” met een vleugel voor zorgbehoeftigen

1/18/2020 8:16 PM

20 Denk goed om onze oudere medemens. Samen maaltijden genieten in de zorgcentra is een
zeer welkome boodschap.

1/18/2020 6:59 PM

21 Meer woningen! In de stad Schagen, maar vooral ook in de dorpen, zodat de eigen jeugd
ook kan blijven!

1/18/2020 6:18 PM

22 mogelijkheid onderzoeken om bij wind/zonneparken meteen waterstof te kunnen produceren
en lokaal als "gas" te gebruiken voor CV-installaties

1/18/2020 6:08 PM

23 Maak als proef het eerste deel van de gedempte gracht in Schagen autovrij, en
supermarkten mogen ook juist op industrie terreinen.

1/18/2020 5:15 PM

24 geen windmolens en zonneparken dicht bij woningen plaatsen 1/18/2020 5:01 PM

25 Wegennetwerk aanpassen aan huidige normen, al het verkeer is enorm toegenomen maar
de wegen zijn nog hetzelfde als voor 1900

1/18/2020 4:08 PM

26 Stad Schagen voorzien van goed verkeerscirculatieplan, voor auto- én langzaam verkeer.
Parkeervoozrieningen optimaliseren, en binnenstad in de weekends autovrij.

1/18/2020 2:25 PM

27 Afspraken die gemaakt zijn nakomen en dan ook gaan uitvoeren zonder te wachten. 1/18/2020 2:02 PM

28 Meer ruimte voor duurzame initiatieven en initiatieven voor combinatiewoningen (meer
huishoudens in 1 woning)

1/18/2020 1:36 PM

29 Veel groen aanleggen...veel bomen. Als ik een foto van vroeger zie van Schagen dan word
ik er triest van. Vroeger was Schagen veel en veel groener. Recent is ook een
voetbalveld/ijsbaan weggehaald voor onwijs lelijke huizen=bunkers en nog langs de
doorgaande weg ook. Dat is een lelijke aanzicht voor Schagen en weg groene voetbalveld,
jeugd recreatie in de zomer en ijsbaan in de winter...heel erg !

1/18/2020 12:39 PM

30 dorpen autoluw maken 1/18/2020 12:37 PM

31 bereikbaarheid dorpen, openbaar vervoer goed op orde( ook na zes uur) Eindelijk eens actie
op de situatie in Sint maartenszee. Niet alleen inloopavonden en plannen maken, maar ook
eens echt actie

1/18/2020 11:50 AM

32 Ik zou graag zien dat de gemeente en met name de ambtenaren het goede voorbeeld geven
tav het naar hun werk komen met de auto en deze in de wijk rondom het gemeentehuis
parkeren tot overlast van de buurt. gemeentehuis

1/18/2020 11:28 AM

33 er is overlast van puberende jongeren, (slopen,schreeuwen), meer handhaving. 1/18/2020 11:09 AM

34 Goede bereikbaarheid dorpskernen zodat deze groeien Energie neutraal in de wijken 1/18/2020 11:03 AM

35 Ook toestaan woningbouw en bouw Tiny houses in buitenstedelijk gebied om aan
woningbehoefte te voldoen.Indien netjes ingepast hoeft de ruimtelijke beleving hier niet
onder te lijden.

1/18/2020 10:44 AM

36 gaat wel goed zo 1/18/2020 10:22 AM

37 Denk om volk eerst voor geld. vragen in de toekomst minder tegenstrijdig stellen zodat
iedereen begrijpt waar voor of tegen wordt gezegd.

1/18/2020 9:34 AM

38 Niet op elke "postzegel" grond (veel) huizen bouwen. 1/18/2020 1:07 AM

39 Aandacht voor het welzijn van ouderen t.a.v wonen, contacten en zorg. Zorg voor veiligheid
i.v.m. de stijging van het zeewater.

1/17/2020 10:47 PM

40 de gemeente moet keihard trekken aan glasvezel, buitengebied wordt geregeld, de stad (die
ons liet zitten bij E fiber) krijgt ook glas. NU DE DORPEN! (gewoon zelf aanleggen en aan
KPN verkopen tzt)

1/17/2020 10:35 PM

41 Warmenhuizen heeft nog prima verenigingsleven. Ik hoop dat dit dorp aardig zijn
voorzieningen op peil kan houden. Ik ben anti zonnevelden etc. Gebruik hiervoor voor eerst
maar daken van bedrijfspanden en gemeentelijke panden.

1/17/2020 10:32 PM

42 Er moet zeer snel meer woongelegenheid komen voor starters, ouderen of andere mensen
die weinig woonruimte nodig hebben. Door bijvoorbeeld flex woningen, containerwoningen
of Tiny House woningen.

1/17/2020 9:52 PM

43 goede begeleiding planologie, kwaliteitsplannen! geen verrommeling. energievoorziening
verduurzaming bestaande bouw ook in kleine kernen ondersteunen en meedenken

1/17/2020 9:37 PM
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ouderenzorg kan nog veel beter. Tussen wonen in thuissituatie en opname
verzorgingstehuis vaak nog ontoereikende zorg. Mantelzorgers vaak te zwaar belast.

44 * Winkelbestand in en om Makado met spoed herstellen voor de leefbaarheid van bewoners
en aantrekkingskracht voor mensen van buitenaf/toeristen. * Openbaar vervoer verbeteren
tussen stad, dorpen, strand (anders dan door vrijwilligers) t.b.v. bevordering mobiliteit van
onze ouderen, toeristen en anderen en t.b.v. milieu. * Gemeentelasten omlaag.

1/17/2020 8:50 PM

45 Probeer de verbinding tussen mensen te verbeteren. het is een illusie te denken dat de
overheid alle problemen kan oplossen we moeten dit met elkaar doen

1/17/2020 8:20 PM

46 Minder "verdozing" van het landschap. paal en perk stellen aan steeds meer grote loodsen
in het open landschap.

1/17/2020 8:16 PM

47 Meer toezicht en handhaving op de openbare orde. Hangjeugd sloopt te veel. Zwerfvuil ligt
door het hele dorp en honden poep ook. Tuitjenhorn heb ik het over van andere dorpen weet
ik dat niet.

1/17/2020 8:13 PM

48 Soepeler omgaan met bouw van woningen en tiny houses in Buiten Stedelijk Gebied op
geschikte plekken rondom de dorpen.

1/17/2020 7:55 PM

49 Zwerfafval aanpakken. Ook Mc Donalds aanpakken. Daarnaast alles voor een duurzame
omgeving.

1/17/2020 7:37 PM

50 De focus ligt vaak bij de stad Schagen, maar houdt ook de kleine kernen goed in de gaten.
Houdt oog voor leefbaarheid en verkeersproblematiek op het platteland.

1/17/2020 7:34 PM

51 er moet meer geveegd worden en zwerfafval opgehaald worden, direct schoonmaken nadat
de markt/evenement geweest is. fietswrakken verwijderen van de straat

1/17/2020 7:34 PM

52 Toeristenaccomodatie uit de voor toeristen aantrekkelijke binnenduinrand weren. Geen grote
investerders zoals Roompot en Droomparken toestaan om onze leefomgeving uit te buiten
t.kv.bewoners. Bewoners toestaan kleinschalig toeristen onder te brengen. Het kustgebied
aantrekkelijker maken voor toeristen, douches op strand,toiletten strandopgangen een
update geven. Honden in het zomerseizoen op de stranden verbieden.

1/17/2020 7:27 PM

53 Dat we zuinig omgaan met alles wat we nog aan natuur hebben en de rust en ruimte die wij
nog te bieden hebben. Laten we alstjeblieft niet dat wat ons zo aantrekkelijk maakt,
verkwanselen voor korte termijn politiek waarbij economisch gewin voorop staat.

1/17/2020 7:20 PM

54 Als het gaat over het probleem wonen, zorg er Dan voor dat oa. Park de Horn en evt nog
andere recreatie parken vrij worden gegeven. Prima voor starters en oudere en weer een
waardestijging dat is weer goed voor eigenaren EN gemeente

1/17/2020 7:02 PM

55 Sociaal beleid voeren met aantoonbaar draagvlak 1/17/2020 6:47 PM

56 Wat er ook veranderd in de gemeente het moet betaalbaar blijven voor de inwoners. Alles
wordt al duurder zoals ziektekosten, energie enz.

1/17/2020 6:42 PM

57 geen windturbines binnen 600m van een woonhuis 1/17/2020 6:13 PM

58 Verkeersveiligheid op de buitenwegen is heel belangrijk. En een verkeersvrije zone in de
binnenstad van Schagen.

1/17/2020 6:06 PM

59 Betere procedure omtrent het toewijzen/inloten van nwe bewoners voor
nieuwbouwwoningen. Gemeente speelt hier belangrijke rol ook als project niet van
gemeente is.

1/17/2020 6:04 PM

60 Parkeergelegenheid, er komt steeds minder en het makado dak gaat altijd op slot, zeker met
evenementen geeft dit problemen. Zeker als die evenementen op parkeerterrein
plaatsvinden.

1/17/2020 5:51 PM

61 Ik vind dat er meer groen moet worden aangeplant dan er nu is. Het is aangetoond dat
kleine plekken met bomen relatief meer CO2 opnemen dan bossen. Hiermee zou het
landschap ook aantrekkelijker gemaakt kunnen worden. Het zgn. Open Landschap van
Noord-Holland heeft zn langste tijd gehad!! Terug naar het meer gevarieerde
coulisselandschap met bos en water. Meer kleine parkjes in Schagen en de kleinere kernen.

1/17/2020 5:10 PM

62 Een algeheel vuurwerkverbod in de hele gemeente Schagen. Een mooie (gemeentelijke)
vuurwerkshow is natuurlijk prima

1/17/2020 5:04 PM

63 wees zelfkritisch, durf tegen de stroom in te zwemmen, wees niet bang om heersende
dogma's ter discussie te stellen en taboe's te doorbreken, pas op voor al te veel consensus,
draagvlak is een illusie en weerstand tegen verandering de tweede hoofdwet van Newton.

1/17/2020 4:50 PM

64 Geen zwaar verkeer door het centrum van Schagen 1/17/2020 4:27 PM
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65 het zware landbouwverkeer uit de dorpskernen laten verdwijnen. 1/17/2020 3:13 PM

66 Voldoende groen en speelterreinen in de woonwijken. Verbod van snoep en snacks
verkopen in of dicht in de buurt van scholen en sportvoorzieningen. Ijsverkooppunt op strand
de Wiel sluiten

1/17/2020 3:00 PM

67 Ik ben fel tegenstander van megaturbines in het buitengebied. De ruimte is te klein om geen
overlast te ervaren. Zet ze desnoods op zee, maar niet binnen 600m. van een woning.

1/17/2020 2:57 PM

68 Zonnepanelen kunnen makkelijk gecombineerd worden met natuur en weidevogel gebieden.
De natuur vind wel een oplossing voor de samenwerking.

1/17/2020 2:55 PM

69 Als er raadpleging is van de burgers vanuit de gemeente dan ook de opmerkingen serieus
nemen, hoewel ik me realiseer dat je het niet iedereen naar de zin kunt maken.

1/17/2020 2:19 PM

70 Voorzien in een Tiny house project. Dit zijn kleine duurzame zelfgebouwde verplaatsbare
huisjes, welke oplossing de aangekaarte dilemma's: Woningnood, zelf duurzame energie
opwekken. Regenwater opvangen voor huishoudelijk gebruik. Een gemeenschap waarin
meer naar elkaar omgekeken wordt. Hierin voorzien i.p.v. wachten op burgerinitiatief om
zodoende ook de minder mondige gemeenteleden tegemoet te komen.

1/17/2020 2:04 PM

71 Niks 1/17/2020 2:01 PM

72 Tegengaan van gebruik van de bestaande- en nieuwbouwwoningen als tweede
(recreatie)woningen van buitenstaanders. Anders blijven we bouwen!

1/17/2020 2:01 PM

73 Betere woning voorzieningen voor alle bewoners, hierdoor krijg je doorstroming . Geld zit in
je stenen, als je die bewoners niet helpt, krijg je geen doorstroming van de bevolking

1/17/2020 1:27 PM

74 Zorg voor minder verpakkingen in de supermarkten, zodat we de hoeveelheid op te halen
afval kunnen reduceren en jullie wellicht minder vaak afval hoeven op te halen. Leg in het
buitengebied bossen aan voor opvang van water en recreatie.

1/17/2020 12:47 PM

75 Trasparant zijn tegenover je burgers.Snel en eerlijk. 1/17/2020 12:44 PM

76 aantrekkelijker maken voor jonge mensen om te blijven of komen wonen 1/17/2020 12:35 PM

77 De hele gemeente gratis parkeren dus ook geen blauwe zone . 1/17/2020 11:50 AM

78 betere OV verbindingen, lokale belangen of afspraken rond vergunningen ondergeschikt
laten zijn aan provinciaal of landelijk belang (Natura 2000 afspraken rond bouwvergunningen
in kwetsbare gebieden)

1/17/2020 11:48 AM

79 Het stroomlijnen van zwaar en groot verkeer zodat het langzaam verkeer ook veilig op onze
smalle wegen van A naar B kan komen.

1/17/2020 10:59 AM

80 OUDE HUIZEN SLOPEN VOOR ENRGIE ZUINIGE WONINGEN BIJ VOORBEELD OUD
SCHAGEN NA VOOR 1950 ZIJN GEBOUWD

1/17/2020 10:47 AM

81 prioriteit geven aan het bouwen van betaalbare woningen voor starters en jongeren en het
bouwen van senioren die kleiner willen wonen. Leegkomende bedrijfsgebouwen en scholen
ombouwen tot woningen

1/17/2020 10:26 AM

82 Tegenover ons op de Omloop ligt een stuk grond Braak waar in de toekomst hopelijk huizen
komen maar nu een vuilstort is en een bos word. Ik vind dat gemeente bouwbedrijf of grond
verzetbedrijf verantwoordelijkheid moet nemen wij moeten ons straatje netjes houden maar
jullie niet en dat is ook met bos/schutting. Wij als bewoners mogen onze schutting niet hoger
als 1.80 bij jullie zijn de bomen 5 meter hoog(of nog hoger)

1/17/2020 10:21 AM

83 Wanneer er betere voorzieningen zijn betreft openbaar vervoer vangt met diverse problemen
op: - scholieren kunnen van en naar school; - minder autos= minder vervuiling - meer groen
ipv parkeerplaatsen - ouderen kunnen in de dorpen blijven wonen en voor jongeren wordt
het aantrekkelijker

1/17/2020 9:55 AM

84 Het stoken van hout kachels dient verboden te worden. Dit geeft veel meer uitstoot aan
fijnstof, co2 en andere vrijkomende gassen die schadelijk zijn. Je kan dan beter aardgas
blijven gebruiken.

1/17/2020 12:16 AM

85 N9 snelweg 1/16/2020 10:42 PM

86 Graag wat minder evenementen. Het seizoen begint met de Paasvee en eindigt met de
laatste kermis. Het centrum wordt uitgewoond, mag wel een onsje minder. A.u.b. meer
bomen planten overal. Veel succes met alle beslissingen.

1/16/2020 10:42 PM

87 Woningbouw in de kleinere dorpskernen 1/16/2020 8:54 PM
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88 Openbaarvervoer in de buitengebieden En het terug brengen van de sluitingstijden horeca
naar 2uur Net als vroeger

1/16/2020 8:23 PM

89 Meer onderhoud aan de fietspaden en tussen wegen in de dorpen en voetpaden ze zijn op
de meeste plaatsen zeer slecht onderhouden

1/16/2020 7:54 PM

90 zwerfafval. Ik erger me dood aan alle rotzooi die overal maar neergegooid wordt. plastic,
lege flessen soms zelfs hele bierkratten die in de berm worden gegooid. vooral in het
buitengebied in en rondom de sloten.

1/16/2020 7:05 PM

91 Beginnen met lantaarnpalen plaatsen in de buitenwegen. 1/16/2020 6:57 PM

92 Meer betaalbare woningbouw 1/16/2020 6:55 PM

93 genoeg woningbouw voor jongeren 1/16/2020 6:54 PM

94 Onderhoud wegennet is erg slecht. Afgebrokkeld asfalt geven gevaarlijk wegdek. Autovrije
zones in de centra. Onveilige situaties door geparkeerde auto's op trottoirs en in- en
uitvoegende auto's.

1/16/2020 6:50 PM

95 Goed voor de monumenten zorgen! 1/16/2020 6:33 PM

96 De N9 moet verbreed worden.. trek de A9 door naar Den Helder! 1/16/2020 6:31 PM

97 HET ZAL MOETEN GAAN OM GOEDE EN DESKUNDIGE INFORMATIE VOORAF EN
NIET DAT ACHTERAF BEWONERS IN HET GEWEER MOETEN KOMEN OM TE MOETEN
HOREN DAT BEPAALDE BESLSISNGEN TOT SCHADECAIMS KUNNEN LEIDEN . DUS
VISIE ONTWIKKELING DIE VANUIT DE BEWONERS WORDT GEVOED EN NIET VAN
BOVENAF. EVENWICHTIGE EN GELIJKWAARDIGE KENNIS UITWISSELING.

1/16/2020 6:24 PM

98 Wij wonen in Eenigenburg. Als ik lopend naar Tuitjenhorn wil voor bv boodschappen dan
moet ik over de Kerkweg op de weg lopen, er is geen voetpad! Echt levensgevaarlijk want
auto’s rijden daar zeker 80km per uur. Ook tractoren zijn een groot probleem omdat die de
bermen kapot rijden. Graag zien wij een apart voetpad met fietspad langs deze weg!

1/16/2020 6:21 PM

99 Sneller internet glasvezel in de buitengebieden, n9 4baans maken(a9) 1/16/2020 6:20 PM

100 Ga eerst de dingen die er al zijn maar eens beter onderhouden om verwaarlozing tegen te
gaan. Kijk alleen maar eens naar de wegen, dat is op sommige plekken een drama.

1/16/2020 6:07 PM

101 nee 1/16/2020 6:04 PM

102 Veiligere wegen in buitengebied. Fietspaden aanleggen verlichting. Niet te hoge bermen en
begroeiing ivm onoverzichtelijke wegen.

1/16/2020 5:44 PM

103 Wees zuinig op wat je hebt, gooi de gans niet weg die de gouden eieren legt. Mensen
komen hier graag omdat de sfeer en het karakter van de streek ze bevalt. Denk goed na
voordat je het landschap voor eeuwig ruïneert, niet iedere verandering is een verbetering.
Waardeer wat je hebt en wat je eraan hebt. Vergeet niet dat de volgende generatie tegen de
beslissingen uit het heden moet aankijken, zoals wij trots mogen zijn op wat generaties voor
ons hebben neergezet zonder dat deze generatie er stinkend rijk van is geworden. (je laatste
hemd heeft geen zakken, alleen je omgeving geef je door!)

1/16/2020 5:36 PM

104 Tevreden zo 1/16/2020 5:25 PM

105 Als we echt van het gas af moeten is blok(wijk)verwarming de aangewezen methode en voor
huurwoningen en eigen woningnde meest gunstigste oplossing

1/16/2020 5:12 PM

106 snelheid van verkeer en geluidoverlast van verkeer 1/16/2020 5:09 PM

107 Kernenergie heeft mijn voorkeur boven zonnepanelen en windmolens. Combineert de
vrijwilligerorganisaties wat vervoer betreft. GraagGedaan's en seniorenbussenEén
telefoonnummer voor de gebruikers en minder vrijwilligers nodig.

1/16/2020 5:04 PM

108 Een chip in de afvalbakken om na te gaan hoe vaak ze worden geleegd. Vasstellen aantal
keer legen. Bij overschrijding moet men bij betalen. Niet voor groene bak echt voor afval. Op
deze manier gaan mensen nog bewuster om met afval.

1/16/2020 5:00 PM

109 Fietspaden verbeteren .En beteren verlichting in de buiten gebieden 1/16/2020 4:38 PM

110 Ik vind het goed zo 1/16/2020 4:31 PM

111 Een supervisor voor het gehele gebied om samenhang te creëren en vreselijk ‘verkeerde’
nieuwbouw te voorkomen!

1/16/2020 4:27 PM

112 Bereikbaarheid tussen de dorpen met openbaar vervoer 1/16/2020 4:19 PM
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113 Stoppen met bouwen in Schagen. 20 jaar terug fietste ik tussen de koeien door naar mijn
werk in hoep zuid nu door een wijk met geen tuinen.

1/16/2020 4:11 PM

114 Behoud het gratis parkeren. Verder ben ik wel tevreden. Prive zou ik graag willen vragen
zorg dat de mensen op het noorderkwartier werk blijven houden, en daar mee bedoel ik ook
dat ze echt werk hebben.

1/16/2020 3:56 PM

115 vooruit kijken, dat valt meestal niet mee bij een gemeente 1/16/2020 3:47 PM

116 Toezicht op, en handhaving van verstoring van de openbare orde mag meer prioriteit. 1/16/2020 3:44 PM

117 Starterswoningen 1/16/2020 3:41 PM

118 Soepeler omgaan met woningbouw in Buiten Stedelijk Gebied. Als deze woningen
zorgvuldig worden ingepast levert dit geen ruimtelijke problemen op. De grote woningvraag
heeft hier baat bij en het neemt de noodzaak van grote woonwijken gedeeltelijk weg.

1/16/2020 3:15 PM

119 Handhaven bij vandalisme 1/16/2020 3:10 PM

120 Beter benutten van de industriegronden door middel van meer bebouwing toe te staan en
hoger om zo duurzamer om te gaan met deze gronden t.b.v. natuur, milieu en
landbouwgronden.

1/16/2020 3:02 PM

121 Politiek moet visie ontwikkelen en gaan besturen en niet op details en woorden onnodige
discussies voeren.

1/16/2020 2:13 PM

122 Schuif zaken niet op de lange baan. Processen duren lang. Produceer niet weer heel veel
rapporten die mogelijk weer in een la belanden, maar ga in actie. Dat vinden burgers
belangrijker.

1/16/2020 2:06 PM

123 Meer bomen snoeien voor mensen die er last van hebben 1/16/2020 1:48 PM

124 Het verbieden van mega stallen, waarbij het welzijn van het dier boven alles staat 1/16/2020 1:43 PM

125 beter open baar vervoer 1/16/2020 1:00 PM

126 Probeer het centrum wat vriendelijker te maken, zoals minder auto’s door het centrum te
laten rijden, veiliger voor iedereen. En breng het zebrapad terug in de Nieuwstraat. Niet
nodig als de stad auto vrij gemaakt wordt.

1/16/2020 11:41 AM

127 Nee 1/16/2020 10:17 AM

128 Stop met het bouwen van grote vakantieparken. De ontsierende "bouwdozen"van Roompot
in Groote Keeten zijn een belediging voor het landschap. Ook het vergroten van
vakantiehuizen in het Sandepark naar grote groepsaccommodaties is weer een verkapte
vorm van nog meer toeisten!!! Schrap Boskerpark en bouw er huizen voor permante
bewoning!

1/16/2020 9:07 AM

129 meer aktiegericht en beter communiceren 1/16/2020 2:07 AM

130 Behoud van kleine kernen is belangrijk. Hiervoor zijn scholen en eerste levensbehoeften van
groot belang. Mede is het belangrijk om sport en recreatie voorzieningen op peil te houden
om individualisering van de maatschappij een tegenwoordig te bieden

1/15/2020 11:17 PM

131 Handhaven. Horeca vergunningen afgeven op een ondernemingsplan. B.v. een B&B in een
dorpskern niet gelijk stellen met een cafe in de stad orpskern

1/15/2020 9:53 PM

132 Op dit moment heerst een tendens dat veel faciliteiten, activiteiten en evenementen/clubs
(en subsidies van deze en andere zaken) uit de dorpen worden weggehaald en naar
Schagen stad gaan om het centraal en daardoor goedkoper te maken. Het is belangrijk dat
de boel wel eerlijk verdeeld blijft onder alle woonkernen

1/15/2020 9:47 PM

133 Beperken van het bouwen van steeds meer recreatiewoningen t.o.v. gewone behuizing voor
de bewoners van de dorpen.

1/15/2020 9:09 PM

134 Ik denk dat er subsidie nodig is om alle woongelegenheden van particuliere eigenaren ook te
kunnen verduurzamen of te slopen en nieuw te bouwen. Het woningbezit van
woningcorporaties verduurzamen is laaghangend fruit, het overige bezit verduurzamen wordt
veel ingewikkelder.

1/15/2020 8:55 PM

135 Ik vind het onbegrijpelijk dat op zaterdag en zondag er geen reguliere busdienst is van
Schagen / Callantsoog en vise versa lijn 152 ! .

1/15/2020 8:46 PM

136 hangplek voor oudere jeugd/tieners 1/15/2020 8:13 PM

137 Behoud minimaal 1 basisschool per dorp! 1/15/2020 8:08 PM
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138 Niet te veel geboden opleggen aan de inwoners, maar als gemeente ook de hand in eigen
boezem steken.

1/15/2020 8:03 PM

139 absoluut een dorpsveldwachter, kan allemaal wel wezen dat er te weinig politie is, maar als
de handhaving weg valt wordt 't wildwest in de dorpen en buiten gebieden.

1/15/2020 7:49 PM

140 Kritischer zijn wanneer grote vermogende ondernemingen een "bestemmingsplan kopen"
terwijl de "normale burger" aan de regels wordt gehouden.

1/15/2020 7:36 PM

141 leefbaar in de kleinere kernen behouden bereikbaarheid voor ouderen (openbaar vervoer) 1/15/2020 7:10 PM

142 Meer doen voor recreatie en toerisme. Dit groeit enorm en onze gemeente is een populair
gebied hierin. Echter moeten wij de grote touroperaters/bedrijven (roompot etc) weren. Dit
voegt niets toe. Zeker niet aan de werkgelegenheid aangezien deze bedrijven medewerkers
en stagairs laten invliegen vanuit het hele land

1/15/2020 6:51 PM

143 Betere fietspaden want deze zijn dramatisch vooral van st maarten naar warmenhuizen 1/15/2020 6:24 PM

144 zonneparken en windmolens zijn 2 verschillende technieken en hebben voor mijn heel
verschillend antwoorden.

1/15/2020 6:15 PM

145 Blijf communiceren met de burgers, dorpsraden etc. Besluitvorming beter en duidelijker
communiceren

1/15/2020 6:05 PM

146 Verbeteren van de fietspaden en het opwaarderen van het groen in de dorpen. 1/15/2020 5:58 PM

147 Mijn ervaring; Het loket bij de gemeente Schagen is niet vriendelijk. Men wordt er bot
afgewimpeld en naar internet verwezen.

1/15/2020 5:53 PM

148 Meer woningbouw in Callantsoog. 1/15/2020 5:53 PM

149 Voor de leefbaarheid is het essentieel dat er genoeg werkgelegenheid is voor met name
jonge mensen. Dus grotere bedrijven (met veel banen) mogen gerust gelokt worden naar
deze regio.

1/15/2020 5:53 PM

150 De gemeente zou zijn ondernemers moeten koesteren. Het is belangrijk dat er rekening
wordt gehouden met jonge gezinnen in het buitengebied. Anders vergrijzen de dorpen.

1/15/2020 5:48 PM

151 het doorgeslagen energiebeleid moet aangepast worden. Dit is niet de oplossing! er is geen
infrastructuur voor om de energie aan te kunnen

1/15/2020 5:33 PM

152 De N245, verdubbelen en minder stoplichten, het kost veel tijd en de N245 is met alle
rotondes geen alternatief

1/15/2020 5:22 PM

153 gemeentegelden niet altijd evenredig verdelen (aantal leerling/ aantal inwoners) 1/15/2020 5:18 PM

154 Renovatie van de basisschool in Sint Maarten en woningbouw om het dorp leefbaar te
houden

1/15/2020 5:12 PM

155 draagvlak 1/15/2020 5:03 PM

156 Minder toerisme meer inwoners 1/15/2020 4:29 PM

157 Megagrote landbouwvoertuigen krijgen vaak een ontheffing (!) terwijl de kleinere wegen in
de gemeente daar helemaal niet op ingericht zijn. De bodem klinkt in door onder andere
diezelfde zware machines, wat met klimaatverandering (meer regen in kortere tijd) een nog
groter probleem wordt. Vaak rijden deze machines veel te hard door kleine kernen waar
max. 30 km gereden mag worden. Kan de gemeente iets doen aan het stopzetten van die
ontheffingen? Kan de gemeente ook iets doen aan een beleid voor de huisvesting van
buitenlandse werknemers? Het lijkt er nu op dat iedere werkgever zelf iets moet verzinnen.
Kan de gemeente niet wat duidelijke regels geven over waar deze mensen (tijdelijk) mogen
wonen? Want wonen moeten ze hier toch als zij hier werken? De bomen die de gemeente
aan het planten is (500.000), zou een deel daarvan bomen kunnen zijn waar van mensen
van kunnen eten (of anders de vogels e.d.)? Als er gebouwd gaat worden in de gemeente,
kan dit dan in gebieden die geen last hebben van Natura 2000 regels? In die gebieden
zouden hele nieuwe woonwijken kunnen komen, waarbij de gebieden die in de buurt van
Natura 2000 liggen dan geheel zonder (nieuw)bouw zouden kunnen blijven. Dat is win-win
want nieuwe huizen zijn dan in de buurt van voorzieningen en OV en werk. En in de buurt
van Natura 2000 blijft voor de mens de (noodzakelijke) natuur behouden.

1/15/2020 3:57 PM

158 Gemeente Schagen verzuimt te verhinderen dat er naar aardgas geboord kan gaan worden,
waarom van het aardgas af en tegelijkertijd niets doen aan het mogelijk oppompen van
aardgas en deze fossielen brandstof gewoon weer gaan verbranden, te gek voor woorden!!!

1/15/2020 2:44 PM

159 Afremmen van de gangbare landbouw en veeteelt en het stimuleren van de circulaire
biologische landbouw en veeteelt

1/15/2020 1:47 PM
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160 Heel graag wil ik dat de mogelijkheid om grote huizen te verbouwen tot 2 appartementen
soepeler verloopt. Ikzelf probeer dit te realiseren maar stuit op allerlei regels door de
gemeente opgesteld die dit plan onnodig stagneren. 2 of 1 pers. huizen zijn hard nodig maar
het realiseren via bestaande huizen wordt nu nog onmogelijk gemaakt.

1/15/2020 1:42 PM

161 Meer ruimte geven voor de nieuwe woonvormen. Een persoons woningen samen met
ouderen woningen b.v..

1/15/2020 11:53 AM

162 hou oog voor de kernen qua voorzieningen. Denk ook aan bereikbaarheid. Doorgaande
route Sint Maarten is smal maar zeer belangrijk zeker niet extra versmallen er is geen
omleiding mogelijk

1/15/2020 11:51 AM

163 Probeer grote en kleine dorpen leefbaar te houden dmv meer woningen en bedrijven toe te
staan. De burgers hoeven dan minder te reizen, en dit komt het klimaat en vele kleine
ondernemers ten goede.

1/15/2020 11:23 AM

164 Bereikbaarheid met OV. In het centrum een goed verkeersplan maken. 1/15/2020 11:13 AM

165 Parkeerplaatsen aan rand vandorpskernen en dan met kleine busjes doorgaan, vooral in de
zomer overlast voorkomen vangeparkeerde autos

1/15/2020 10:54 AM

166 De agrarische waarde van het gebied moet worden behouden. Vernieuwende nitatieven van
jonge ondernemers moeten worden gesteund door de gemeente, on de vorm van hulp bij
vergunningverstrekking.

1/15/2020 10:12 AM

167 Rondom de restafvalcontainer in mijn wijk wordt vaak grof vuil gedumpt waardoor het er
soms uitziet als een kleine stortplaats. Er ligt toch al troep dus gooi het er maar bij. Is het
een idee de ruimte om die containers kleiner te maken (groen) zodat er niks gedumpt kan
worden

1/14/2020 10:19 PM

168 Minder reizen voor woon werkverkeer, Gebruik van aardwarmte 1/14/2020 9:15 PM

169 Als er straten in het buitengebied zijn waar al veel woningen staan dan moet het makkelijker
zijn om op open ruimtes woningen te realiseren. Als deze woningen op een zorgvuldige
manier worden ingepast en de doorkijk naar het achterland niet geheel verdwijnt zijn grote
woonwijken minder noodzakelijk en wordt het buitengebied opgeschaald/verfraaid.

1/14/2020 8:40 PM

170 Bevorderen toerisme in Petten dmv nieuwbouw bij het plein, hotel bij het corfwater en huisje
op het strand. Aan het strand een strandtent erbij. Meer evenementen. Braderie weer terug
in de zomer.

1/14/2020 6:51 PM

171 Het is voor de werkvoorziening en de medische wetenschap essentieel dat NRG als grote
werkgever en omliggende bedrijven ( medical valley ) levens vatbaar blijft. Dus dat Pallas er
komt is voor de regio belangrijk. Nieuwe medische isotopen ontwikkelen en produceren is
van groot belang

1/14/2020 6:06 PM

172 Betere openbaar vervoer tussen dorpen en Schagen. De gemeente moet niet alles als
verdien model zien maar meer naar het welzijn van bewoners kijken. Wat ze aanpakken ook
eens afmaken en geen half of slecht werk leveren tegen de wens van de bewoners in zoals
in Petten.

1/14/2020 6:01 PM

173 zorg dat sociale voorzieningen op peil blijven 1/14/2020 5:27 PM

174 goede busverbindingen vanaf de dorpen naar de stations Schagen en Heerhugowaard 1/14/2020 5:26 PM

175 De natura 2000 grenzen verplaatsen zodat elk dorp de kans krijgt om door te groeien. Er
word om het minste al bezwaar gemaakt in deze gebieden.

1/14/2020 5:17 PM

176 de dienstverlening van de gemeente mag soms wel iets menselijker 1/14/2020 5:07 PM

177 Er mag aandacht blijven voor fietspaden en entourage van een dorpskern 1/14/2020 5:02 PM

178 Behoud het karakter van de Kop van Noord-Holland. Maak geen lappendeken zoals vaak in
de Randstad zichtbaar (groteske woonwijken naast oude stadskernen, lelijke
bedrijventerreinen e.d.)

1/14/2020 4:59 PM

179 toegankelijk maken voor rolstoelen en rollators in de kern van het dorp. door deze bestrating
is het erg moeilijk voor deze groep dit betreft petten

1/14/2020 4:58 PM

180 Bedrijventerreinen niet dichtbij dorpen, zodat er geen zwaar verkeer doorheen gaat.
Houtkachels moeten ook weg. Minder regels tav evenementen, nu worden ze stuk geregeld
met veiligheidseisen. Vertrouw op de inwoner.

1/14/2020 4:42 PM

181 Meer levensbestendige woningen, Gemeng wonen, leefgemeenschappen, knarrenhof 1/14/2020 4:22 PM

182 Voor dat men iets onderneemt, kijk dan wat de meerwaarde is van de actie. Ik vind dat wij de 1/14/2020 3:17 PM
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bevolking van deze regio zich behoorlijk inleeft in de gemeente en landelijke problemen.

183 Stoppen met het autovrij willen maken van het centrum in Schagen. Werkelijk nergens voor
nodig

1/14/2020 3:11 PM

184 Bereikbaarheid van Schagen en Petten. 1/14/2020 3:08 PM

185 weinig parkeerplaatsen in schagen, dat moet veranderen. gedempte gracht afsluiten voor
auto's ouderen met gezondheidsproblemen moeten voorrang krijgen bij een woning in
schagen, levert ook doorstroming op op de woningmarkt

1/14/2020 2:30 PM

186 Geen groot verkeer over de grote sloot 1/14/2020 2:19 PM

187 Leefbaarheid in de dorpen het belangrijkst. Niet alleen op Schagen richten. 1/14/2020 2:00 PM

188 Zwaarder verkeer weren van kleinere wegen: bijvoorbeeld Schagerbrug geen verkeer via
Grote Sloot van/naar industrieterrein maar via provinciale weg en nieuwe brug.

1/14/2020 1:57 PM

189 Bewoners dienen op alle niveaus betrokken te worden bij zaken die hun directe
leefomgeving aangaan. Niet voor de bühne of als windowdressing maar vooraf en vanuit
een integere intentie.

1/14/2020 1:32 PM

190 Het centrum van de stad Schagen mag nog wel autoluwer worden. Maak een verbinding
tussen N241 en N245 onder Schagen langs zodat een rondweg ontstaat en de Zuiderweg
ontlast wordt.

1/14/2020 11:23 AM

191 Meer (huur)huizen die energie zuinig zijn, door bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak 1/14/2020 11:19 AM

192 We gaan geen opgave voor duurzame energie behoefte voor andere gemeenten of regio's
invullen. De opgave moet ook niet ingevuld worden door het aanleggen van grote
zonneparken en windmolens. Deze kunnen beter op zee of op de Afsluitdijk worden
gebouwd.

1/14/2020 10:57 AM

193 Er moet meer groen komen. 1/14/2020 10:11 AM

194 In stad Schagen hoger bouwen met startersappartementen. Bijv Rijndijk slopen, begane
grond supermarkt en daarboven 8 verdiepingen 2 kamer appartementen, huur 500 tot 600
euro.

1/14/2020 9:45 AM

195 Proberen jeugd vast te houden, in de stad Schagen is er nauwelijks iets voor hen 1/14/2020 9:31 AM

196 gebouwen verouderen zowel buitengebied als industrieterreinen "verrommelen", anderzijds
zijn er problemen met woonruimte of ruimte voor andere doelen. Wegens strijdigheden met
bestemmingsplannen kunnen investeringen in herontwikkeling niet of vertraagd worden
gedaan, ondertussen blijft de verrommeling. Ga voor vernieuwing!

1/14/2020 9:07 AM

197 Geen windmolens op land maar in zee. 1/14/2020 8:42 AM

198 Meer industrieterreinen om onze eenzijdige economische structuur en verdienmodel te
doorbreken. Te veel seizoenswerk en laag betaald werk

1/14/2020 8:28 AM

199 meer vrijheid voor het bouwen van woningen in het buiten gebied op grond dat geen doel
meer heb.

1/13/2020 10:45 PM

200 laten we als gemeente kiezen voor waterstof als brandstof , we hebben allemaal
gasleidingen in onze huizen , laten we dit aanpassen voor waterstof , dit lijkt mij het meest
efficiënte voor iedereen. en duurzaam.

1/13/2020 10:23 PM

201 het onderhouden van wegen. Bekeuringen uitdelen aan mensen die vuil overal neergooien. 1/13/2020 6:59 PM

202 In alle opzichten zorgen voor een gezonde leefomgeving, groen en zonder gif. We maken nu
mensen ziek waaronder ikzelf met Parkinson. Oorzaak kan 'gewasbeschermingsproducten'
zijn. Biodiversiteit loopt ernstig terug. We hebben een grote verantwoordelijkheid

1/13/2020 6:28 PM

203 Het landbouwverkeer wordt steeds groter en veroorzaakt steeds meer overlast: geluidhinder,
modder op wegen, stukrijden van bermen etc. Terugdringen van de overlast is noodzakelijk.

1/13/2020 5:50 PM

204 Meer vuilnisbakken oa aan de dijk naar Sint Maarten daar vindt mijn vader altijd heel veel
troep.

1/13/2020 5:33 PM

205 Duurzame energie kan best, maar leg het niet in een natuurgebied aan(of dicht erop) 1/13/2020 4:52 PM

206 Veehouderij,bollenteelt, zaadveredeling, recreatie en duurzame energie moeten zich
evenredig kunnen ontwikkelen. Zonnepanelen alléén op gebouwen, windmolens in
coöperaties verbonden aan aangrenzende wijken en hun bewoners. Ruimte voor
woonprojecten voor ouderen die juist niet in de stad willen wonen, voorzieningen gaan zich
steeds meer digitaal ontwikkelen waardoor dit mogelijk wordt in 2030.

1/13/2020 4:36 PM
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207 geen milieuvervuiling 1/13/2020 3:49 PM

208 Meer woningen voor jongeren (onder de 200.000) 1/13/2020 3:48 PM

209 sport en beweging 1/13/2020 3:48 PM

210 nee niet dat ik weet 1/13/2020 2:54 PM

211 Meer speeltuinen 1/13/2020 2:47 PM

212 Pak de wegen en fietspaden in het buitengebied aan. Is broodnodig voor de inwoners zelf én
het is het visitekaartje voor alle toeristen in onze gemeente! Gaat om het onderhoud van de
wegen. Is op vele plaatsen echt HEEL erg slecht!

1/13/2020 12:15 PM

213 zorg dat er voor jeugd voldoende te doen is in de 'vrije' ruimte, opvang, plekken waar ze
welkom zijn, nodig ze uit in dit proces, kijk wat ze nodig hebben, zodat we hen gedrag waar
nodig positief kunnen ombuigen. de jeugd heeft de toekomst!

1/13/2020 11:46 AM

214 Beter OV, parkeerplaatsen voor fietsen bij station. 1/13/2020 10:03 AM


