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Onderwerpen die de Seniorenpartij Schagen op de kaart heeft 

gezet. 

1. De gemeente Schagen wilde  haar wekelijkse publicaties in het Schager Weekblad 

stoppen om dit in ’t vervolg via de digitale snelweg te doen. Dit wilden wij niet 

accepteren daar niet alle senioren over internet beschikken en zodoende een motie 

hebben ingediend welke werd ondersteund, zodat wij dit onzalige plan hebben 

weten te voorkomen. 

2.  Men wilde de nieuwe container voor plastic inzameling geheel in de kleur oranje 

laten uitvoeren, wij hebben er voor gepleit om alleen de deksel in oranje uit te 

voeren omdat anders het straatbeeld door al die bakken, nóg ont sierlijker zou zijn 

geworden. Ons verzoek werd gehonoreerd. 

3. Ten behoeve van de dorpsraad Oudesluis hebben wij  een initiatiefvoorstel 

geschreven voor een financiële bijdrage m.b.t. de festiviteiten bij het 400 jarig 

bestaan van het dorp waarvoor de dorpsraad geen financiële middelen had. Op hun 

eerste aanvraag kregen zij In eerste instantie  nul op het rekest, daaraan toegevoegd;  

“(de burgemeester neemt wel een envelop mee met wat er in”). Het door ons 

ingediende voorstel heeft de dorpsraad uiteindelijk € 4.000,- opgeleverd. Gelijktijdig 

is hier beleid voor gemaakt en kan elk dorp of elke stad hier eens in de 50 jaar, 

aanspraak op maken. 

4. De Seniorenpartij heeft door het indienen van een motie aandacht gevraagd voor de 

jonge mantelzorger onder de 18 jaar. Hier is het “Kind pakket” uit voortgevloeid.  

5. Tijdens de beginperiode van de kanteling van de WMO hebben wij als seniorenpartij 

een meldpunt in het leven geroepen zodat mensen met klachten die bij ons konden 

melden, en waar wij vervolgens mee aan de slag gingen om voor hun probleem een 

oplossing te vinden. Bijvoorbeeld  diverse mensen geholpen die te laag waren 

geïndiceerd, HH1>HH2, en voor iemand  een traplift (ook met elektrisch juk) kunnen 

regelen die in eerste instantie werd afgewezen, maar ook een tillift etc. etc. 

6. We hebben ons sterk gemaakt voor het terugplaatsen van de rode brievenbussen 

aan de Groenweg in Schagen en aan de Correljéstraat in Callantsoog welke i.v.m. 

bezuinigingen destijds werden verwijderd. Het heeft de nodige moeite gekost maar 

het is ons uiteindelijk wél gelukt.  

7. Bij vervoersproblemen van een visueel gehandicapt paar uit Warmenhuizen hebben 

we aandacht gevraagd voor hun probleem, en uiteindelijk is daar een oplossing voor 

gekomen. 
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8. We hebben aandacht gevraagd voor het “ouderenpakket”. Het” ouderenpakket” is er 

voor dat personen boven 65 jaar die onder 110% bijstandsnorm vallen hiermee 

ondersteund kunnen worden met €350, - om bijvoorbeeld een cursus te volgen of 

contributie van een club te kunnen betalen.( Zie ook verordening meedenken 

Schagen) welke op 25 september 2017 in de raad werd besloten. 

9. We hebben gevraagd om een opvolger van de starterlening. Deze is in aantocht. 

10. Door het indienen van een initiatiefvoorstel hebben we aandacht gevraagd voor het 

probleem van de reclameborden op openbare wegen.  Zo zal het o.a. niet meer 

toegestaan worden deze op wandelpaden en trottoirs aan te brengen. Per plaats 

komen enkele daartoe aangewezen lantaarnpalen waar men een bord mag 

aanhangen en dan nog onder bepaalde voorwaarden. Hiertoe is een speciale 

werkgroep samengesteld. 

11. Door het indienen van een initiatiefvoorstel hebben we aandacht gevraagd voor een 

vrij liggend fietspad langs de Dergmeerweg in Warmenhuizen. Thans is e.e.a.in 

onderzoek. 

 

12. De Senioren partij heeft zich ingezet voor de begaanbaarheid en onderhoud van de 

begraafplaatsen waar de gemeente Schagen voor verantwoordelijk is. Betreffende 

begraafplaatsen zijn thans opgeknapt en aangepast op z.g. A- kwaliteit  

13. Wij hebben intensief met andere partijen samengewerkt i.v.m.de problemen in 

recreatiepark De Horn. De gemeente Schagen maakt nu geld vrij voor handhaving. 

14. Als partij hebben we twee ondernemers in ’t Zand kunnen helpen bij de procedure 

voor de bouw van 2 woningen. We hebben de wethouder gevraagd om een gesprek 

op locatie zodat de belangen, emotie, en hobbels voor een ieder duidelijk waren. 

Uiteindelijk heeft dit gesprek geleid tot begrip en een oplossing. Beide woningen zijn 

inmiddels gerealiseerd. 

15. De Seniorenpartij heeft bemiddeld bij het kappen van een grote boom die bij 

verschillende bewoners rond de vijver in ’t Zand zeer veel schaduw gaf. De boom is 

uiteindelijk gekapt. 

16. Wij hebben aandacht gevraagd om verkeerslessen/examen voor alle scholen te 

stimuleren.. 

17. Schriftelijke vraag gesteld over de vrijwilligersverzekering die de gemeente heeft en 

geen dekking gaf voor de schade die een vrijwilliger bij de dorpsraad Oudesluis had 

opgelopen. De gemeente heeft toen zijn eigenrisico betaald omdat de 

vrijwilligersverzekering dat niet vergoedde. 
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18. Wij hebben door het indienen van een motie er voor gezorgd dat de Dorpsraad 

Oudesluis een vergoeding ontvangt voor het jaarlijks schoonmaken van de 

ophaalbrug in het dorp. 

19. In de commissie bestuur heeft de Seniorenpartij verzocht een evaluatie avond te 

beleggen voor verontruste bewoners van ‘tZand. Dit naar aanleiding van de grote 

brand welke daar onlangs heeft gewoed. Velen hadden vragen en opmerkingen over 

het verloop en de bestrijding hiervan. De veiligheidsregio heeft daarop zo’n avond 

georganiseerd waar de mensen hun vragen konden stellen waarna de brandweer 

duidelijke uitleg heeft gegeven omtrent alle zaken. Bij het verlaten van de zaal kregen 

alle bewoners een tas met informatie en een rookmelder mee. 

20. We hebben aandacht gevraagd voor de verlichting van de kerktoren in Callantsoog. 

Hiervoor is eenmalig geld vrijgemaakt, en mede door zelfredzaamheid van 

vrijwilligers, is de kerktoren, na een lange periode van duisternis, ’s-nachts weer 

verlicht.  

21. De Seniorenpartij heeft een amendement ingediend v.w.b.de opheffingsnorm van 

kleine scholen Deze stond op 41 leerlingen en is nu door dit amendement op 23 

komen te staan. 

22. De Seniorenpartij heeft op 12 januari 2016 een informatieavond gehouden over nut 

en noodzaak van de verbouwing van het Makado. 

23. De Seniorenpartij heeft zich verzet tegen de schuin aan te leggen parkeervakken in 

de Nieuwstraat in Schagen. Deze parkeervakken blijven in de huidige situatie 

gehandhaafd. Schuine parkeervakken zijn te gevaarlijk, omdat de automobilist een 

slecht zicht heeft op het overige verkeer, met name fietsers.( Als voorbeeld de 

Gedempte gracht) Ook is , mede op ons verzoek, de toegestane parkeertijd van 1 uur 

naar 2 uur verlegd. 

24. De Seniorenpartij heeft 2 themamiddagen over de WMO en de wijkteams gegeven. 

Namelijk in ’t Zand en in Schagen. 

25. Na twee jaar eindelijk verlichting in het nieuwe fietstunneltje in De Stolpen.  
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