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In de oordeelsvormende vergadering van 12 oktober jl., hebben diverse
partijen aangegeven dat het bouwplan aan de Jozef Israëlstraat niet door kan
gaan zoals dat is voorgelegd aan de gemeenteraad.
Bewoners zijn niet gehoord zoals het College de Raad heeft voorgehouden, voorgaande afspraken c.q.
afspraken uit het verleden zijn de raadsleden onthouden.
De Seniorenpartij is tegen dit plan - zoals wij ook eerder hebben aangegeven in een motie die wij in
juni tezamen met GroenLinks hadden ingediend. Wij stelden hierin voor deze locatie te benutten voor
betaalbare woningen volgens, in overeenstemming met de afspraak dat er 30/40% sociale
woningbouw in verwerkt moet worden en in de woonvisie hebben we al eerder gepleit voor
“knarrenhofjes”. Daarnaast vinden wij dit een ideale plaats voor seniorenwoningen/hofjes wat wij
destijds de wethouder hebben laten weten.
Juist voor deze laatste groep is deze locatie bij uitstek geschikt, dicht bij het centrum wat - al dan niet
met hulpmiddelen - de afstand tot het winkelcentrum nog acceptabel is en de diverse rustpunten in
en rond het winkelcentrum deze groep ouderen uit hun isolement kan houden. Dit plan is bouwen
voor de rijken. Kortom terug naar de tekentafel en neem de verantwoordelijkheid voor onze inwoners
in plaats voor alléén de welgestelden onder ons. Deze laatste groep kan prima in Muggenburg Zuid of
Nes Noord terecht.
CDA wethouder Beemsterboer gaf in de oordeelsvormende raad aan dat hij in gesprek zal gaan met
de bewoners, maar voegde daar direct aan toe dat dit niet zal leiden tot het intrekken van dit plan
ofwel er wordt een worst voorgehouden! Zal alles op alles zetten om zijn plan door te drukken voordat
de verkiezingen er zijn in 2022.
De macht regeert in plaats te luisteren naar de afspiegeling in de raad.
De Seniorenpartij Schagen heeft duidelijk aangegeven dat wij het plan niet zullen steunen en wanneer
de besluitvorming na de verkiezingen komt en de Seniorenpartij Schagen deel uitmaakt van het
College, zij dit plan van tafel zal halen en het plan opnieuw naar de tekentafel zal sturen met de
opdracht om met een ontwerp te komen welke past in de omgeving - speciaal voor senioren en bij
voorkeur in een hofjes concept.
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