
 

 

 

 

Verslag gesprekstafel -Open tafel-  
Datum: 11 maart 2020  

 

1e gespreksronde 

 

Vertegenwoordigers van Archeologie, Hoogheemraadschap (HHNK), Vogelwerkgroep, een inwoner en 

een raadslid zijn bij deze ronde aanwezig.  

 

Er kwamen drie onderwerpen ter sprake. Het eerste onderwerp was dat er bij het realiseren van 

uitbreidingswijken goed rekening moet worden gehouden met het aanleggen van groen en water. Er 

verdwijnt al veel groen/natuur. Zorg dat er voldoende waterberging is voor tijden met zware regenval 

en om water op te sparen voor drogere periodes. En zorg dat er voldoende groen is om hittestress te 

voorkomen of te verminderen.  

 

Het tweede onderwerp ging over de kustverdediging. Er is nu sprake van een duinstrook die te laag is 

om op lange termijn veiligheid te bieden. Het idee is om de natuurlijke duinen op een natuurlijke manier 

te verhogen. Binnen een tijdperiode van 100 jaar is een verhoging van 3 meter noodzakelijk. Daar is 

ruimte voor nodig. Er liggen kernen in deze zone. Je kunt anticiperen op de noodzakelijke verhoging 

door bij structurele veranderingen van bijvoorbeeld bebouwing het maaiveld alvast te verhogen en 

bebouwing op een hoger niveau te realiseren. Ook zou een reservering moeten worden gemaakt aan 

de binnenduinrand ten behoeve van verbreding van de zeewering.  

 

Tot slot is gesproken over het relatief rustige stuk strand ter hoogte van het Zwanenwater. Hier is geen 

horeca. Dit is overwegend een wandelstrand voor de rustzoekers. Ingebracht wordt dat het goed is om 

deze kwaliteit te borgen. Aan de gesprekstafel werd daar wisselend over gedacht. Moet je het een 

status geven van natuurgebied en regelen met bebording, of moet je gewoon voorkomen dat er 

horeca/bebouwing komt en blijft het dan vanzelf rustig.  

 

Algemene opmerkingen 

 Denk ook aan crossfietsers, e.d. 

 Bosgebied aanleggen, maar waar dan?   

 

 

2e gespreksronde 

 

Vertegenwoordigers van Ouderenbond, Wmo Adviesraad en 2 inwoners zijn bij deze ronde aanwezig. 

 

Er zijn in deze groep twee onderwerpen aan bod geweest. Het eerste onderwerp betrof de 

middencategorie huur- en koopwoningen. Woningen tussen de € 200.000,00 en € 300.000,00 zijn 

nauwelijks te koop. Ook is er nauwelijks aanbod van huurwoningen tot €1.000,00 huur per maand. De 

categorie ouderen die hun gezinswoning verlaat en een kleinere, middeldure woning met twee 

slaapkamers wil, kan niks vinden. Er moet worden gebouwd of er moet omgebouwd worden om deze 

groep te bedienen. 

 

Het tweede onderwerp ging over fietsveiligheid, verkeers- en parkeergedrag. In de stad komen fietsers 

die op fietsstroken fietsen, in de knel, vooral daar waar snelheidsremmende maatregelen zijn 



toegepast. Het gaat hier vooral om gedrag; iets wat moeilijk te veranderen is. Een filmpje dat illustreert 

hoe zeer een fietser klem kan komen te zitten, is misschien een vorm waarin je bewustwording kweekt, 

maar de doelgroep is divers en moeilijk te bereiken. Dit geldt ook voor foutparkeren of onzorgvuldig 

parkeren in de stad. Het is duidelijk dat er een tekort aan parkeerplekken in Schagen is, hier zou wel iets 

aan gedaan kunnen worden.  

 

 

 

 

 

 

 


