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1 Inleiding
De gemeenten Schagen, Zijpe en Harenkarspel zijn op 1 januari 2013 samengegaan in de gemeente
Schagen. Een gemeente met maar liefst 25 kernen, variërend in grootte en elk met andere vraagstukken
en behoeften. Dat vraagt om handvatten voor sociale vitaliteit, waarbij vragen opkomen als ”Hoe zitten
de kernen in elkaar?” “Hoe geef je de relatie tussen de kernen en de gemeente vorm, zodat zij samen de
sociale vitaliteit in stand kunnen houden?” “Wat is er te leren van de ervaringen die de kernen met
sociale vitaliteit reeds hebben opgedaan?”.
Voorliggend rapport doet verslag van de bevindingen in verschillende kernen in Schagen. Dit eerste
hoofdstuk geeft de aanleiding en de achtergrond van het onderzoek weer.

Op bovenregionaal niveau van elkaar leren
De provincie Noord-Holland heeft vijf gemeenten (Heerhugowaard, Medemblik, Schagen, Schermer en
Spaarndam-Haarlemmerliede) een subsidie verstrekt om in samenhang te kijken naar de sociale vitaliteit
van de kernen. Elke gemeente heeft de zoektocht naar hoe om te gaan met de sociale vitaliteit anders
ingevuld, passend bij de lokale context en vraagstukken. Voor Schagen stond de vraag centraal hoe in de
pas gefuseerde gemeente om te gaan met de verschillende kernen. Het onderzoek richtte zich op hoe
de kernen in elkaar zitten en hoe samenwerking met de kernen vorm kan krijgen.
In een aantal bijeenkomsten zijn de ervaringen die de vijf gemeenten tijdens het onderzoek opdeden,
gedeeld. Dit leerproces en de handvatten die de gemeenten gezamenlijk hebben ontwikkeld resulteerde
in een gereedschapskist voor het omgaan met sociale vitaliteit in en door kleine kernen zelf:  een
'toolbox'  die staat beschreven in het overkoepelende rapport ‘Vitaliteitsimpuls Kleine Kernen’.

Wat is sociale vitaliteit?
De toekomstige ontwikkeling van vitaliteit in (kleine) kernen is onzeker. Er is minder financiële ruimte
voor leefbaarheidsinvesteringen en allerhande diensten, de bevolking verandert van samenstelling en
omvang, het voorzieningenniveau kalft af. De relatie tussen bewoners en overheid wordt opnieuw
gedefinieerd. Vanuit dit (onzekere) toekomstperspectief is het voor vitaliteit in de kernen goed om naar
de toekomst te kijken en ontwikkelingen te taxeren.
De definitie van sociale vitaliteit is niet eenvoudig, omdat wat voor de een vitaal heet te zijn, voor een
ander dat niet is. Maakt het ontbreken van een supermarkt en een huisarts een kern minder vitaal? Het
hangt er maar net vanaf aan wie je het vraagt. Voor gezonde jonge mensen met een auto zijn deze
voorzieningen praktisch, maar als ze in de directe omgeving niet voor handen zijn, doet dat voor hen
niet noodzakelijkerwijs afbreuk aan de vitaliteit van de kern waarin zij wonen. Voor een oudere die geen
auto meer rijdt, maakt het ontbreken van deze voorzieningen zijn omgeving onleefbaar omdat hij niet
meer zelfstandig in zijn levensbehoeften kan voorzien. Kortom, vitaliteit is niet eenduidig te definiëren
omdat verschillende leeftijdsgroepen, verschillende eisen stellen aan hun leefomgeving
Toch is iedereen het er over eens dat wat het ‘prettig leven’ maakt, is dat men er voor elkaar is als er
iets mis gaat. Dat kan in de persoonlijke sfeer, als er iemand in nood is, maar ook op groter niveau. Hoe
handelt een kern als er een voorziening verdwijnt? En hoe zelfstandig handelt men, wordt er naar de
gemeente gekeken of kan men alles zelf goed af? Het vermogen om als dorpssamenleving te reageren
op de ontwikkelingen die op je afkomen, zien wij als sociale vitaliteit.
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1.1 Context van het onderzoek

De context waarbinnen het onderzoek in Schagen een plek krijgt en die tevens de urgentie aangeven
voor het bekijken van sociale vitaliteit is er een van verandering; gemeentelijke fusie, veranderingen op
maatschappelijk vlak en in het sociale domein.

Fusie van drie gemeenten
Per 1 januari 2013 zijn de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe samengegaan in de nieuwe
gemeente Schagen. Dat heeft belangrijke implicaties voor beleid. Het beleid van de drie gemeenten
moet samenvallen in één nieuw te voeren beleid. De nieuwe gemeente Schagen telt ca. 25 grotere en
kleinere kernen en één centrumkern. Hoe met deze veelheid aan kernen om te gaan, is nog niet geheel
beklonken.

Sociaal domein Kop van Noord Holland - Voor elkaar, met elkaar
In het beleidsdocument ‘Voor elkaar, met elkaar’ hebben de vier gemeenten van de regio Kop van
Noord-Holland (Den Helder, Schagen, Hollands Kroon en Texel) een strategische visie op de drie
transities en transformaties binnen het sociaal domein Kop van Noord-Holland opgesteld (maart 2013).
Daarin is de intentie uitgesproken om op regionaal niveau samen te werken aan een betaalbare sociale
infrastructuur. Concreet wil dat zeggen: ‘een infrastructuur waarin de burger beschikking heeft over de
adequate maatschappelijke ondersteuning’. Daarbij is de zorg afgestemd op de individuele behoefte, op
de eigen mogelijkheden en de steun uit de omgeving. Er is een aantal ambities geformuleerd:
1. Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig wonen, in de samenleving functioneren en

participeren met inzet van informele en formele netwerken.
2. Inwoners kunnen zich in voldoende mate ontwikkelen en ontplooien en daarmee een

maatschappelijke sterke positie bereiken (sociale en maatschappelijke stijging).
3. Op kern- en wijkniveau is er een goede sociale samenhang en een veilig en gezond leef- en

opgroeiklimaat.
4. Inwoners voelen zich actief betrokken bij de samenleving en willen zich zo nodig inzetten voor

anderen (versterken en mobiliseren van eigen kracht).
De gemeenten zijn zich bewust van de consequenties van nieuwe regels, het nieuwe regeerakkoord en
verandering van bestaande zorgarrangementen die steeds meer uitgaan van de zelfredzaamheid en
eigen verantwoordelijkheid van mensen. Waar in het verleden de nadruk lag op het ‘zorgen voor’
mensen, wil zich de regio nu de focus leggen op het ‘zorgen dat’ dingen gebeuren. Dat betekent een
heroriëntatie van het sociaal domein, tijdelijke opmaat-interventies die zoveel mogelijk uitgaan van de
eigen kracht en verantwoordelijkheid van burgers en hun sociale omgeving. Als richting voor de
uitvoering van de visie, heeft de regio een aantal speerpunten benoemd.

Meerjarenvisie Schagen
De gemeente Schagen heeft in mei 2013 het beleidsdocument ‘Meerjarenvisie voor 2014-2018’
opgesteld. Hiermee richt de gemeente zich de komende jaren op twee pijlers: structureel meer mensen
aan het werk én een duurzame, zelfredzame samenleving. De gemeente heeft in een aantal domeinen
doelstellingen geformuleerd die zij in toekomst wil zien te verwezenlijken:
In het economisch domein wil de gemeente voldoende vestigings- en uitbreidingmogelijkheden voor
bedrijven binnen de kansrijke clusters en sectoren bieden, is de visie dat bedrijven fysiek en digitaal
goed bereikbaar zijn en wil de gemeente dat de kansen voor starters op de arbeidsmarkt worden
vergroot. In het sociaal domein is de visie dat inwoners van Schagen voorzien in hun eigen
levensonderhoud, bijdragen aan hun leefomgeving, naar vermogen bijdragen aan het in stand houden
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van de sport- en buurtvoorzieningen, voor zichzelf en voor elkaar zorgen en actief bijdragen aan
instandhouding van culturele activiteiten, erfgoed en evenementen.
De laatste pijler richt zich op de gemeentelijke organisatie, het domein burger en bestuur. Het
uitgangspunt in de toekomst is dat de dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt
gewaardeerd, dat in 2018 de gemeentelijke begroting blijvend zuiver en in evenwicht is en de
gemeentelijke organisatie in balans is wat betreft taken, kwaliteit en capaciteit.

1.2 Aanpak onderzoek sociale vitaliteit in Schagen

We hebben in een aantal Schager kernen gekeken naar hoe de dorpen in elkaar zitten en hoe er in de
dorpen aan sociale vitaliteit wordt gewerkt. Dit is in grote mate afhankelijk van het (collectieve) karakter
van het dorp: het ‘DNA’. Om daar een beeld van te krijgen, is gebruik gemaakt van een combinatie van
kwantitatieve en kwalitatieve bronnen, ‘tellen’ en ‘vertellen’.
 Inventarisatie van bestaande gegevens: CBS, gemeentelijk beleid, internetbronnen, gemeentegids.
 Gesprekken met sleutelfiguren in de dorpen (zowel vanuit de dorpsraden als andere bewoners met

veel kennis over het dorp) en enkele maatschappelijke organisaties die kennis hebben van de
verschillende dorpen in de gemeente (Wonen plus Welzijn, gemeente, Wooncompagnie).

Keuze van kernen
Niet alle Schager kernen zijn bij dit onderzoek betrokken. Met de projectgroep is een selectie gemaakt
van kernen. Daarbij is gekeken naar de grootte van de kern, de ligging binnen de gemeente, de actuele
ontwikkelingen en initiatieven. Daarbij kwamen de volgende kernen en wijken naar voren:

 Petten
 Oudesluis
 Dirkshorn
 Schagen – Waldervaart

 Sint Maarten
 Callantsoog
 Schagen – Groeneweg
 Tuitjenhorn

Ontwikkelpad: welke factoren bepalen het DNA
Per kern zijn we ingegaan op de factoren die per kern het eigen DNA-profiel en de wijze van organisatie
binnen het dorp bepalen. Deze zijn hieronder weergegeven in een pijl die het ‘ontwikkelpad’ van een
plek (een dorp, een stad, een wijk) vormen1.

1 Zie voor een uitgebreide toelichting op deze figuur het rapport Vitaliteitsimpuls Kleine Kernen.



441.102/g | Vitaliteit in de Schager kernen 5

1.3 Leeswijzer

 Het volgende hoofdstuk beschrijft de DNA’s van de onderzochte kernen. Dit gebeurt op een
narratieve wijze: we vertellen het verhaal van elke kern aan de hand van de ligging, de historie, de
sociale samenhang en belangrijke ontwikkelingen.

 Hoofdstuk drie kijkt naar wat dit betekent: welke handvatten biedt de kennis van de DNA’s voor het
vormgeven van de samenwerking tussen de overheid en burgers? Wat zijn dan mogelijke
instrumenten voor sociale vitaliteit?

 Als bijlage zijn per kern factsheets opgenomen, met daarin cijfermatig materiaal voor de gemeente
als geheel en per kern.
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2 Het DNA van Schagen en haar kernen
Het is een winderige herfstdag en we rijden door het Noord-Hollandse land. De klei ligt op de wegen,
uitgereden door de tractoren die de kool van het land halen. Kinderen fietsen, gehuld in regenpakken,
door de wind van school naar huis. Koeien grazen in de wei en in een kast langs de weg liggen
pompoenen te koop: steek twee euro in een jampot en je mag er een meenemen. We naderen een dijk,
waarna weer een polder volgt. In de verte zien we de duinen oprijzen. Een paar toeristen stappen stevig
door, richting de zee. Spatten zeewater tegen de voorruit. De kustdorpjes komen bij van de
zomerdrukte: tijd voor elkaar, de kermis staat voor de deur. We naderen Schagen, waar de weekmarkt
en de vele cafeetjes voor gezelligheid zorgen.
Welkom in Schagen, een gemeente met een diversiteit aan kernen: van klein naar groot, met
verschillende achtergronden, verschillende samenlevingen en elk een eigen identiteit.

In dit hoofdstuk kijken we naar de identiteit, het ‘DNA’ van enkele dorpen en wijken binnen de
gemeente. Hoe zitten de dorpen in elkaar? Wat vormt het karakter en het DNA van de dorpen en
wijken? Wat zijn de belangrijkste verschillen?

In dit kader is gesproken met enkele sleutelfiguren uit Sint Maarten, Petten, Dirkshorn, Oudesluis en in
Schagen uit de wijk Waldervaart. Aanvullend zijn enkele gesprekken gevoerd met sleutelfiguren uit
Callantsoog, Tuitjenhorn en in Schagen uit de wijk Groeneweg. Hierna vindt u op deze gesprekken en op
achtergrondinformatie gebaseerde DNA-schetsen. De eerste vijf schetsen zijn uitgebreider dan de
laatste drie.

Werkwijze
Voor het samenstellen van de dorpskarakters zijn gesprekken gevoerd met enkele sleutelfiguren per
dorp en met medewerkers van de gemeente, Wooncompagnie en Wonen plus Welzijn; allemaal mensen
die de dorpen en wijken goed kennen. Daarnaast is gebruik gemaakt van statistische gegevens en van
internetbronnen voor historische feiten.

Narratieve methodiek
De beschrijvingen van de kernen in dit hoofdstuk zijn verhalend opgezet, naar aanleiding van
beschikbare gegevens en vertelde verhalen. Het hoofdstuk geeft de verschillende verhalen van de
dorpen weer, zonder daarbij een waardeoordeel te geven
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2.1 Petten

Een klein kustdorp, verscholen tussen de provinciale weg en de Hondsbossche Zeewering. Trots en
bescheiden en met initiatieven om de toekomst gezamenlijk goed vorm te geven. In de structuurvisie
staan plannen beschreven om het dorp meer cachet te geven. Het dorp heeft zelf recent het dorps-
ontmoetingspunt (DOP) geopend in de oude kerk op het Plein 1945.

Ligging en ruimtelijke structuur
Het dorp Petten ligt in de zuidwesthoek van de gemeente
Schagen en was onderdeel van de gemeente Zijpe. Het
dorp ligt aan de Noordzee en wordt tegen het water
beschermd door de Pettemer en de Hondsbossche
Zeewering. Ten noorden ligt het dorp Callantsoog op ca.
10 km afstand, in het binnenland ligt Schagen op ca. 15 km
afstand.
Petten bestaat uit drie delen die in verschillende perioden
zijn gebouwd:
 het oudste deel van Petten werd kort na de Tweede

Wereldoorlog herbouwd;
 een deel met vooral rijen eengezinswoningen dat aan

het eind van de jaren ’60 en het begin van de jaren ‘70
werd gebouwd (Petten West);

 een nieuwer dorpsdeel dat in de afgelopen decennia
werd bijgebouwd.

Het oude dorp en de nieuwere delen worden van elkaar gescheiden door de kunstduinen en tankvallen.

Wie woont er in Petten
In Petten wonen in totaal ca. 1.700 mensen (CBS statline 2012), samenwonend in 720 huishoudens.
Gemiddeld wonen er dus 2,3 mensen in één huishouden. Van het totale aantal huishoudens is 30% een
éénpersoonshuishoudens, 34% een huishoudens zonder kinderen en 35% huishoudens met kinderen.
De woningvoorraad in Petten bestaat voornamelijk (70%) uit koopwoningen. Daartegenover staan 30%
huurwoningen. De gemiddelde woningwaarde bedraagt ca. € 240.000. Dit komt overeen met het
gemeentelijk gemiddelde in Schagen.
In de bijlagen zijn factsheets opgenomen met daarin meer cijfermatige gegevens over de gemeente
Schagen in totaal en de in dit rapport besproken kernen.

Historie
Volgens overlevering ontstond Petten rond 700, toen Willibrordus er een kerk stichtte. In de 9e eeuw
stond het dorp als vissersplaats bekend. Ook stond Petten bekend om de walvisvaart.
Het dorp heeft een aantal verwoestende gebeurtenissen meegemaakt. In de middeleeuwen werden de
duinen die Petten tegen de zee beschermden weggeslagen bij de Sint-Elisabethsvloed, en daarmee werd
ook het dorp Petten weggespoeld. Het dorp werd iets verder landinwaarts herbouwd. Het dorp werd
nogmaals volledig verwoest in de Tweede Wereldoorlog, toen de Duitse machthebbers verdedigings-
werken aanlegden (de Atlantikwall) en daarvoor Petten afbraken. Na de Tweede Wereldoorlog werd het
dorp opnieuw opgebouwd, weer iets verder landinwaarts. Van het oude Petten is de vloer van de
hervormde kerk en het kerkhof nog zichtbaar.
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Al voor de Tweede Wereldoorlog had Petten aantrekkingskracht op toeristen. In de jaren ’20 en ’30 nam
het aantal toeristen flink toe en na de wederopbouw ven Petten trok ook het toerisme weer aan. Het op
gezinnen gerichte toerisme zorgde voor werkgelegenheid. De laatste jaren neemt het toerisme wat af.
In de jaren ’60 vestigde het Reactorcentrum Nederland (RCN, het huidige ECN) zich iets verderop in de
duinen, met als doel om onderzoek te doen naar de (vreedzame) toepassing van kernenergie. Dit bood
werkgelegenheid aan de bewoners van Petten en trok ook nieuwe bewoners aan. In dezelfde periode
werd er aan de westkant van het dorp een nieuwe wijk gebouwd, vooral bestaande uit eensgezins-
rijwoningen met daartussen grote groene plantsoenen. Hier kwamen vooral mensen wonen die bij ECN
in Petten werkten of bij de Marine in Den Helder. De woningen werden om en om toegewezen aan
Pettemers, werknemers van ECN en werknemers van de marine. Met de nieuwe aanwas van het dorp,
veelal jonge gezinnen, bloeide het verenigingsleven op.

Voorzieningen/functionele structuur
Petten kent een sterk verenigingsleven, waarin vooral sport een belangrijke rol speelt. Op het in 2003
gerealiseerde Sportpark ‘de Pettemer Kluft’ heeft de sportvereniging (voetbal, handbal, schaken en
gymnastiek) een plek.
Er is een bloeiende basisschool, De Springschans, met ongeveer 200 leerlingen. Met openbaar vervoer is
het dorp bereikbaar, er is een buslijn naar Alkmaar en Julianadorp met haltes in Petten.

Winkels
Het winkelbestand in Petten is beperkt, maar divers. Er is een SPAR supermarkt voor dagelijkse
boodschappen, een kledingwinkel, slijter, drogist, speelgoedwinkel, fietsenwinkel, twee kapperszaken
en een klein warenhuis. Veel Pettemers doen hun dagelijkse boodschappen in Schagen, Callantsoog of
een andere kern met grotere supermarkten. Het winkelbestand is in de loop van de afgelopen decennia
wat minder geworden, tot spijt van veel bewoners. Dat maakt ook, dat de levendigheid van het Plein
1945 wat minder is geworden.
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Hoewel de voorzieningen in het dorp aanwezig zijn, zien veel bewoners graag meer activiteit en
levendigheid in het dorp. Het is de bedoeling dat de uitvoeringsprojecten uit de structuurvisie hiervoor
zorgen en dat Petten wederom een aantrekkelijke badplaats wordt, met het Plein 1945 als centrum van
activiteit.

DOP in het kerkje
Op initiatief van een aantal bewoners is in het Cultureel Centrum in het voormalige kerkje op het Plein
1945 een dorpsontmoetingspunt (DOP) gerealiseerd, waar bewoners (vooral de ouderen) uit het dorp
samenkomen. Het DOP komt tegemoet aan een behoefte van de oudere bewoners en is door bewoners
zelf geïnitieerd. Er is inmiddels een groot aantal vrijwilligers bij betrokken en bezoekers zijn enthousiast.

Economische structuur
Visserij was lang de hoofdactiviteit van veel Pettemers. Anders dan veel andere dorpen in de gemeente,
was landbouw geen belangrijke economische activiteit, daarvoor is de duingrond te schraal. Halverwege
de vorige eeuw trok de omgeving wel tuinders van elders aan, voor bloembollenteelt bleek de grond
namelijk wel geschikt.
In de loop van de jaren is het karakter veranderd. Toerisme ging in de loop van de vorige eeuw een
grotere rol spelen. Niet op grote schaal, maar bij mensen thuis, in vakantiehuisjes en later op één van de
twee campings. Sinds de jaren ’60 is het huidige ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) een
belangrijke werkgever. Een van de kernreactoren moet in de nabije toekomst worden vervangen en
daarover leven zorgen. Niet rondom de veiligheid, maar wel of de werkgelegenheid behouden blijft.

Ontwikkelingen in het dorp
De Hondsbossche Zeewering beschermt Petten en het achterland tegen de zee, maar is een zwakke
schakel in de Nederlandse zeewering. Daarom wordt deze de komende jaren verstevigd. Er wordt veel
zand opgespoten, waarmee ook het strand bij Petten breder wordt.
De grote werkzaamheden in het kader van de kustversteviging waren aanleiding om breder te kijken
naar de toekomst van Petten. Zo liet de gemeente een Structuurvisie voor Petten opstellen.
Uitgangspunt in deze visie is om van Petten een ‘kleinschalige en romantische badplaats in de duinen’ te
maken. Een van de onderdelen uit de visie om dit te realiseren is het revitaliseren van Plein 1945. Door
een logischer routing van het verkeer komt er meer reuring op het plein, waarmee ook meer aanloop
voor de winkels. Petten wordt zichtbaarder door het verkeer meer door het centrum te leiden en de
wijken onderling beter met elkaar te verbinden. Zand en duinen krijgen een belangrijke rol. Er wordt
getracht om het dorp zo meer de allure van een badplaats te geven.

Sociale structuur/normen en waarden
Petten was als vissersdorp redelijk gesloten. In de jaren ’60 en ’70 kwamen er veel nieuwe mensen in
het dorp, die een actieve rol in het dorpsleven namen. Gezamenlijk vormde men een nieuwe
dorpsgemeenschap, waarbij een bloeiend verenigingsleven ontstond. Deze sfeer is nog steeds terug te
vinden. Voor veel nieuwkomers in het nieuwste gedeelte van het dorp is de ligging en de omgeving van
Petten de reden geweest om er te gaan wonen. Voor anderen bood deze nieuwbouw de kans om weer
terug te keren naar Petten en het gezinsleven vorm te geven. De betrokkenheid bij het dorp is daarmee
erg verschillend, zeker in deze nieuwste wijk (vanaf circa 2000). In die wijk is voor de ‘terugkeerders’ de
(sociale) betrokkenheid bij het dorp vanzelfsprekend, bij ‘nieuwe’ Pettemers is de sociale betrokkenheid
op voorhand minder aanwezig, daarvoor is wellicht meer tijd nodig.
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Eerst de kat uit de boom kijken, dan meedoen
In Petten wordt veel ondernomen, bijvoorbeeld het overeind houden van bestaande verenigingen,
opknappen van voetbalterreinen. Bij nieuwe initiatieven nemen veel Pettemers eerst wel een wat
afwachtende houding aan. Als een initiatief goede kans van slagen heeft, doen bewoners vervolgens
actief mee. Als voorbeeld de wijze waarop het DOP werd opgericht: door een paar bevlogen Pettemers.
Na aanvankelijke terughoudendheid vanuit het dorp, werden veel dorpsbewoners vrijwilliger toen het
nut van het DOP duidelijk werd.

Relatie met de gemeente
Er staat veel te gebeuren in Petten, rondom de kustversterking en de structuurvisie. Veelal ingewikkelde
en soms van bovenaf opgelegde trajecten, waarbij het gevoel leeft dat bewoners niet veel invloed
hebben op wat de gemeente voor ze en over ze beslist. Ook bestaat bij sommigen het gevoel dat Petten
minder toebedeeld krijgt dan andere kernen in de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn het beleid om
toerisme in Callantsoog te concentreren, of de wijze waarop de structuurvisie en de uitvoeringsplannen
vorm hebben gekregen. Er worden bij elke aanpassing van de plannen wel bewonersavonden
georganiseerd, maar men heeft niet het gevoel daar ook invloed op te hebben. ‘De plannen veranderen
steeds weer en op een gegeven moment denk je, het zal allemaal wel’. Ook enkele verpauperde plekken
in het dorp worden aan de gemeente geweten: men zegt dat vergunningen niet worden afgegeven en
dat de gemeente eigenaren niet aanspreekt op verloedering van hun bezit. Dat betekent dat Pettemers
over het algemeen niet veel vertrouwen hebben in de gemeente.

Dorpsraad
De dorpsraad is een actieve raad van Pettemers, die zich bezighoudt met alles wat in het dorp speelt. Ze
zijn het contact tussen de gemeente en het dorp en proberen een zo breed mogelijk beeld van de
gemeenschap te hebben. De dorpsraad heeft een ledenaantal van ca. 350 huishoudens (dat is bijna de
helft van het dorp) en daarmee een brede achterban.
Het bestuur bestaat uit een diverse groep bewoners uit het hele dorp. De communicatie met het dorp
gaat veelal via het goed gelezen wekelijkse blad ‘de Sportflits’, van oorsprong vanuit de voetbal-
vereniging uitgegeven.
De dorpsraad heeft niet het gevoel als een volledige gesprekspartner te worden aangezien door de
gemeente. Zij wil daarom graag een convenant met de gemeente waarin de plichten, maar ook de
rechten van zowel de gemeente als de dorpsraad staan verwoord. Hoewel deze overeenkomst er was
met de gemeente Zijpe, is deze met de gemeente Schagen (nog) niet gesloten.

SEBAP
Sinds 2001 bestaat de Stichting Exploitatie & Beheer Accommodaties Petten (SEBAP) om drie
accommodaties in Petten te beheren: het Cultureel Centrum (het voormalige kerkje aan het plein 1945),
de nultifunctionele ruimte en de sportzaal op het sportpark De Pettemer Kluft.

Conclusie
 Petten is een hecht dorp van bij elkaar betrokken bewoners met een hecht verenigingsleven. De

historie van afbraak en wederopbouw heeft het dorp gevormd tot wat het nu is. Het dorp is in de
loop van de decennia uitgebreid en iedere uitbreiding heeft een nieuwe groep bewoners
opgeleverd. Zeker de oudere groepen beschouwen zich inmiddels als echte Pettemers.

 Pettemers zijn bereid om zich in te zetten voor de dorpsgemeenschap, maar nemen aanvankelijk
een afwachtende rol aan. Het is aan een aantal voorlopers om initiatieven te ontplooien, waar de
rest van het dorp zich later bij aansluit.
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 De relatie met de gemeente is broos: men heeft het gevoel dat er in Petten weinig mogelijk is, waar
dat in andere kernen (bijvoorbeeld Callantsoog of Schagen) wel kan. De verschraling van enkele
plekken in de woon- en leefomgeving, waar men dagelijks mee wordt geconfronteerd, wordt
volgens de Pettemers niet aangepakt.

 De dorpsraad heeft een belangrijke functie in het dorp als belangenvertegenwoordiger en als
verwoorder van wat er speelt in het dorp, met een breed draagvlak. De raad durft vragen te stellen,
met de vuist op tafel te slaan en initiatieven te ontplooien (zoals het DorpsOntmoetingsPunt).

 De structuurvisie is niet in intensieve samenwerking met het dorp gemaakt en bijgesteld. De afstand
tussen bewoners en gemeente is daardoor groot. Er is veel aandacht en intensieve communicatie
nodig om bewoners er (weer) bij te betrekken en serieus te laten meepraten.
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2.2 Oudesluis

Een klein, eigenstandig dorp van vissers en harde werkers, dat in 2016 haar 400 jarig bestaan viert.
Middenin het land gelegen, omringd door sloten en een paar prachtige molens. Oudesluizers zijn harde
werkers, doeners. Oudesluizers zorgen er zelf voor dat het dorp vitaal blijft: schouders eronder en
samen krijgen we het voor elkaar. De school speelt daarin een belangrijke rol, zorgen over het
voortbestaan van deze spil van het dorp leven dan ook breed.

Ligging en ruimtelijke structuur
Oudesluis ligt aan de noordoostkant van de gemeente, in de oude gemeente Zijpe, grenzend aan de
gemeente Hollands Kroon. Anna Paulowna ligt op 4 km afstand ten noorden van het dorp, Schagen ligt
7 km zuidelijker. Aan de westkant van Oudesluis loopt de spoorlijn naar Den Helder.

Wie woont er in Oudesluis
Volgens de cijfers van het CBS telt Oudesluis ongeveer 770 inwoners, samenwonend in circa 300 huis-
houdens. Gemiddeld wonen er dus 2,5 mensen in één huishouden. Van het totale aantal huishoudens
zijn 23% éénpersoonshuishoudens, 36% zijn huishoudens zonder kinderen en 41% zijn huishoudens met
kinderen.
De woningvoorraad in Oudesluis bestaat voor driekwart uit koopwoningen en voor een kwart uit huur-
woningen. De gemiddelde woningwaarde bedraagt ca. € 236.000. Dit ligt iets onder het gemeentelijke
gemiddelde van Schagen (€ 240.000).
In de bijlagen zijn factsheets opgenomen met daarin meer cijfermatige gegevens over de gemeente
Schagen in totaal en de in dit rapport besproken kernen.
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Historie
Oudesluis ontstond kort na het inpolderen van de Zijpe en was een kustplaats aan de Zuiderzee. De
sluis, waaraan het dorp haar naam ontleent, werd in de 16e eeuw al aangelegd en in 1631 vervangen
door een stenen versie, die een totale renovatie onderging in 1765. De bewoners waren in die tijd
voornamelijk vissers, arbeiders en ambachtslieden. Oudesluis was een belangrijke doorgangsroute voor
de binnenvaart vanaf de Zuiderzee naar Amsterdam en Alkmaar. Na de inpoldering van de Anna
Paulowna polder in 1845, verdween de directe verbintenis met de zee. Oudesluis richtte zich daarna
meer op de landbouw.

Voorzieningen/functionele structuur
Er zijn geen winkels voor dagelijkse boodschappen in het dorp, deze zijn sinds de jaren ’90 verdwenen.
De laatste supermarkt verdween begin deze eeuw. Voor boodschappen gaan de bewoners naar Schagen
of naar Anna Paulowna.

School centraal
Er is een school, De Bijenkorf, die een belangrijke rol speelt in het sociale leven: niet alleen voor
kinderen, maar ook als ontmoetingsplek voor het hele dorp. Zo zei iemand: ‘waar in een ander dorp de
kerk centraal staat, is dat in Oudesluis de school.’ De saamhorigheid binnen de school is groot en veel
ouders zijn erg betrokken bij activiteiten en onderwijs. Op dit moment telt de school 47 leerlingen en in
het dorp ging het gerucht dat de dorp na het lopende schooljaar zou sluiten. Dat is niet het geval, maar
het voortbestaan van de school op langere termijn is onduidelijk. Men ziet de school echt als spil, ook
het gebouw wordt niet alleen door de schoolklassen benut, maar ook door de ouderen (bijvoorbeeld de
soos elke woensdagmiddag), door de knutselclub, etc. Men vreest dat als de school verdwijnt, ook de
basis voor ontmoeting en verenigingen in het dorp verdwijnt.

Verenigingsleven
Er is een levendig verenigingsleven in het dorp, met een Bejaardensoos, meerdere biljartverenigingen,
Hobby Club Tutti Frutti, een klaverjasvereniging en een toneelvereniging ANIMO. Ook op het sportieve
vlak is Oudesluis erg actief en het aanbod is dan ook flink, met een voetbalclub, een tennisclub, een
handbalclub, volleybalclub en een gymvereniging. De handbal-, voetbal-, gymnastiek- en tennis-
verenigingen werken samen (onder de naam HVTG) om de sporten te stimuleren in het dorp en
activiteiten die de verenigingen organiseren, te coördineren. Het gaat om samenwerking op praktische
vlakken (de zaalindeling, competitie-indeling, teamindeling en toernooien), maar ook om gezelligheids-
activiteiten en het aantrekken van sponsoring en acties. Om de sport onder kinderen en jongeren te
stimuleren hebben de verenigingen in Oudesluis gezamenlijk de stichting Jeugd Sport Promotie (JSP)
opgericht. De Stichting fungeert als financiële tussenschijf tussen de sportvereniging en de sportleden.
Het (jeugd) sportlid betaalt een lage contributie aan de JSP en deze betaalt een kostendekkende
vergoeding aan de vereniging uit. Het tekort dat ontstaat wordt door sponsoring en acties aangevuld.
Ook is er een door het dorp zelf onderhouden zwembad en, als het weer het toelaat, een ijsbaan in de
winter. Voor gezelligheid en een drankje kan men terecht in het café.
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Vervoer
Busverbindingen zijn in de loop van de jaren verdwenen. Wel rijdt er weer een buurtbus, op initiatief
van de dorpsraad. Daarnaast helpt men elkaar bij vervoer, vrijwilligers zijn graag bereid iemand met de
auto ergens naar toe te brengen.

Economische structuur
De meeste bewoners hebben praktische beroepen in de bouw of aanverwante sectoren. In het dorp zelf
is niet veel werkgelegenheid te vinden, er zijn geen grote bedrijven gevestigd in het dorp.
Het inkomen van de Oudesluizers is iets lager dan het gemeentelijk gemiddelde.

Sociale structuur/normen en waarden
De sociale samenhang is hecht: bewoners kennen elkaar en weten van elkaar wat er speelt. Men helpt
elkaar waar dat mogelijk is: gewoon, omdat je dat doet en omdat anderen dat ook voor jou doen. Dat is
nu eenmaal de mentaliteit van een dorp, volgens bewoners. Dit is altijd al het geval geweest.

Selfsupporting
Oudesluizers zijn erg zelfredzaam. Ze regelen veel zelf: omdat het kan, omdat men dan zelf invloed heeft
op hoe dingen gebeuren en men meer voor elkaar krijgt. Een voorbeeld daarvan is het zwembad op het
Zijper Eilant, dat in goed overleg en in samenwerking met de gemeente wordt onderhouden en in stand
wordt gehouden. Verenigingen doen veel op eigen kracht en zo worden veel ideeën omgezet in
werkelijkheid.

Vergrijzing
Oudesluis vergrijst langzaamaan en de ouderen willen graag zo lang mogelijk in het dorp blijven wonen.
Om in deze behoefte te voorzien, wordt er voor elkaar gezorgd, iedereen helpt een handje mee. Vooral
als het om de gezondheid gaat, staat er altijd iemand klaar. Als iemand naar het ziekenhuis moet en
geen vervoer heeft, wordt dat geregeld via de dorpskrant. En toch, als de behoefte aan zorg toeneemt
en in eigen huis niet meer goed is in te vullen, zal men moeten verhuizen naar een andere kern.
De dorpsraad kwam met het idee om ‘het elkaar helpen’ verder te faciliteren door een digitaal platform
op te zetten: Oudesluis op het web. Vraag en aanbod komt hier samen. Het loopt nog niet storm op de
website en dat wordt geweten aan het feit dat het dorpskrantje de functie van vraag en aanbod
bijeenbrengen nu uitstekend vervult.

Vraag om woningbouw
Al jaren (sinds 1995) maakt het dorp zich hard voor kleinschalige nieuwbouw. Men hoopt daarmee de
levendigheid in het dorp (en met name de school) te behouden. De nieuwbouw is er nog niet gekomen,
ondanks verregaande overleggen, verschillende plannen voor realisatie en druk vanuit het dorp.

Algemeen dorpsbelang Oudesluis
Oudesluis kent een dorpsraad: Algemeen Dorpsbelang Oudesluis. Het dorpsbelang is opgericht om de
belangen van het dorp te behartigen en activiteiten in het dorp te coördineren. Dat houdt in dat zij in de
gaten houdt welke ontwikkelingen vanuit de gemeente op het dorp afkomen, de wensen vanuit het
dorp aan de gemeente kenbaar maakt, maar ook de samenhang van het dorp waarborgt. Dat gebeurt
door activiteiten in het dorp te coördineren, door initiatieven te stimuleren, door zelf dorpsactiviteiten
te organiseren. Het dorpsbelang ziet ook als taak om een visie voor het dorp op de toekomst te hebben.
In een dorp met veel praktisch ingestelde bewoners, gaat niet iedereen even gemakkelijk mee in
abstracte denklijnen over de toekomst. De bewoners vertrouwen dat het dorpsbelang toe.
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De persoonlijke benadering die het dorpsbelang gebruikt, creëert een groot draagvlak. Contributie-
bijdragen worden bijvoorbeeld deur aan deur ingezameld. Ook het promoten van de dorps-BBQ gebeurt
op dezelfde manier, met een enorme opkomst als resultaat. In 2016 bestaat Oudesluis 400 jaar. Men is
al druk bezig met de voorbereidingen van dit festijn.

Dorpskrant vertelt ‘t allemaal
Het dorp blijft op de hoogte van wat er speelt in het dorp via de periodiek van het dorpsbelang. De
sportuitslagen en de agenda van de dorpsraad staat er in vermeld, maar ook de sociale aan-
gelegenheden zijn belangrijk: zelfs geboortekaartjes van de jongeren die in de stad zijn gaan wonen
(ofwel: kleinkinderen van de bewoners), worden daarin afgedrukt. Ook als er iemand ziek is of in het
ziekenhuis ligt, wordt dat vermeld: ‘En dan gaan er gerust 20 fruitmanden die kant op’. Het belang van
het dorpskrantje is duidelijk: het sociale leven wordt daarin georganiseerd. Het wordt goed gelezen door
alle leden.

Conclusie
 Van kustdorp naar dorp in de binnenlanden: Oudesluis heeft in de geschiedenis een grote

aanpassing moeten doen. Nog altijd lijken Oudesluizers zich gemakkelijk aan te passen: men gaat
aan de slag, zet gezamenlijk de schouders eronder om er iets van te maken. Die grote zelf-
redzaamheid is duidelijk terug te zien in het actieve en bloeiende verenigingsleven en aan de hechte
contacten die men met elkaar heeft in het dorp.

 Er zijn weinig voorzieningen voor dagelijkse benodigdheden of op het gebied van zorg. Men is
gewend om voor veel zaken het dorp uit te moeten. Wel koestert men wat er is: het rijke
verenigingsleven en de school zijn belangrijk voor het dorp.

 Men vreest voor het voortbestaan van de school. Terecht, want het leerlingaantal neemt af en in
veel dorpen verdwijnen scholen. In Oudesluis heeft de school naast een functie voor kinderen, ook
een functie als accommodatie voor verschillende clubs. Naast dat men de voorziening voor de
kinderen niet wil missen, is men bang dat de ontmoetingsplek en plek voor verenigingen verdwijnt.

 Het Algemeen Dorpsbelang Oudesluis is een actieve club die zich, naast het vertegenwoordigen van
de dorpsbelangen bij de gemeente, het hele sociale leven in het dorp aantrekt. Zij coördineert
activiteiten in het dorp, zorgt voor communicatie van initiatieven en denkt na over de toekomst van
het dorp. De dorpskrant is daarbij erg belangrijk.

 De relatie tussen het dorp en de gemeente is goed en constructief. Het zelfredzame karakter komt
ook hier weer tot uitdrukking; de bewoners doen erg veel zelf, in overleg met de gemeente.
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2.3 Dirkshorn

Een actief dorp van (van oorsprong) agrariërs, met een grote mate van zelfredzaamheid. Dat blijkt
bijvoorbeeld uit de wijze waarop bewoners met de wens voor nieuwe sportaccommodaties omgaan en
de uiteindelijke realisatie daarvan. Ook in Dirkshorn geeft opschaling van voorzieningen zorgen: hoe
lang is de supermarkt nog overeind te houden, die vooral voor ouderen zo belangrijk is?

Ligging en ruimtelijke structuur
Dirkshorn ligt in de oude gemeente Harenkarspel aan de zuidkant van de gemeente Schagen. Op
ongeveer 2,5 kilometer afstand ten zuidwesten ligt Tuitjenhorn en 3,5 kilometer ten noordwesten ligt
Sint Maarten. Aan de Oostzijde van Dirkshorn ligt de provinciale weg N245 die ten noorden van Schagen
samenkomt met de provinciale weg N248.
De oorspronkelijke opbouw van het dorp is hieronder duidelijk te zien. De oudere bebouwing vormt een
lint, later ingevuld. Ook de huizenparken zijn duidelijk te zien op de kaart.

Wie woont er in Dirkshorn
In Dirkshorn wonen in totaal 1.500 mensen, samenwonend in ongeveer 685 huishoudens. Gemiddeld
wonen er dus 2,2 mensen in één huishouden. In Dirkshorn wonen relatief iets meer éénpersoons-
huishoudens dan in de gehele gemeente.
De woningvoorraad in Dirkshorn bestaat voor 70% uit koopwoningen en voor 22% uit huurwoningen. De
gemiddelde woningwaarde bedraagt ca. € 251.000. Dit ligt boven de gemiddelde woningwaarde in
Schagen (€ 240.000).
In de bijlagen zijn factsheets opgenomen met daarin meer cijfermatige gegevens over de gemeente
Schagen in totaal en de in dit rapport besproken kernen.
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Historie
Dirkshorn ontstond in de middeleeuwen en werd toen ook wel ‘hoek van ene Dirk’ genoemd;
vermoedelijk vernoemd naar de Friese Graaf Dirk de Eerste.
Het gebied rondom Dirkshorn bestond in die tijd uit meren, eilandjes, moeras en bos. De meertjes
werden in de 17e eeuw drooggelegd en er ontstonden vaarten en sloten om te ontwateren en om
landbouw, met name koolteelt, mogelijk te maken. Dirkshorn was lange tijd nagenoeg afgesloten van de
buitenwereld en de inwoners waren gewend om zichzelf te redden. Vanaf de 17de eeuw is er een
Gereformeerde kerkgemeenschap in Dirkshorn.
Aan het begin van de 20e eeuw vond er een omslag plaats in de ontsluiting van Dirkshorn. Transport
over land werd belangrijker dan over vaarten en sloten. Tegelijkertijd nam de activiteit op het gebied
van tuinbouw en de zaadteelt toe. Na de Tweede Wereldoorlog kwam er nieuwbouw en daarmee een
lichte instroom van mensen van buitenaf op gang. Dirkshorn heeft zich ontwikkeld tot een recreatieve
kern met onder andere een huisjespark en een camping, een golfbaan en enkele jaarlijkse
evenementen. Dit karakter wil het dorp in de toekomst graag behouden en verder versterken.

Voorzieningen/functionele structuur
Dirkshorn heeft een school, een supermarkt en
sportvoorzieningen. Er is ook een woonzorg-
centrum in het dorp.
Midden in het dorp staat het vernieuwde dorpshuis
‘De Kastanjeboom’. Verschillende verenigingen
vinden hierin onderdak, zoals de gymvereniging,
biljartverenigingen, de knutselclub, de muziek-
vereniging, de toneelvereniging, etc. Het dorpshuis
herbergt ook een eetcafé.
De SPAR supermarkt heeft vooral voor ouderen een
belangrijke functie. Voor de dagelijkse bood-
schappen, maar zeker ook voor een praatje, om de
dorpsnieuwtjes door te spreken en aanspraak te
hebben. De supermarkt heeft het echter lastig. Veel
dorpsbewoners doen boodschappen in de grotere
kernen, bij grotere supermarkten met een groter aanbod en betere aanbiedingen.
Dirkshorn heeft een levendig verenigingsleven, met name op sportief gebied. We noemen bijvoorbeeld
de tennisvereniging, de waterscouting, de zwemvereniging, een voetbal- en handbalvereniging. De
sportieve activiteiten vinden plaats op het sportcomplex, dat momenteel wordt vernieuwd. In de winter
is er een natuurijsbaan en sinds 26 jaar wordt er jaarlijks in september het grote straatfestival
gehouden. Daarnaast zijn er nog vele andere Stichtingen zoals ‘Cultureel Dirkshorn’ die evenementen en
activiteiten in de Hervormde kerk van Dirkshorn organiseert.
Er is een basisschool in het dorp, De Meerkoet. Voor ouderen zijn in woonzorgcomplex Hornhoeve
38 appartementen en 25 aanleunwoningen.

Economische structuur
Van oudsher is Dirkshorn een agrarisch dorp. Mensen zijn werkzaam in de veeteelt of landbouw (kool en
mais). Ook toerisme is belangrijk voor Dirkshorn. Er zijn bungalowparken, een camping, twee Bed and
Breakfasts en een golfbaan. Deze sector zou het dorp graag verder versterken, door activiteiten en door
realisatie van een haventje.
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Ontwikkelingen in het dorp

Leefbaarheidsplan Dirkshorn
Het leefbaarheidsplan (met een visie tot 2025) is in het voorjaar 2011 ontwikkeld door de dorpsraad.
Aan het plan is een intensieve samenwerking met de gemeente, maatschappelijke organisaties,
verenigingen en bewoners voorafgegaan. In het plan liggen accenten op de woon- en leefomgeving,
(her)inrichting van straten, centrumgebied rond de Veersloot en op de vernieuwing van
maatschappelijke voorzieningen voor sportaccommodaties en recreatie. De achterliggende gedachte
van het leefbaarheidsplan is om het toeristische profiel te versterken en om de functie van oudsher als
‘Parel van Harenkarspel’ te revitaliseren. De plannen voor een MFA (multifunctionele accommodatie)
bleken niet haalbaar te zijn, maar er wordt nu hard gewerkt aan nieuwbouw voor sportvoorzieningen.

Stichting Sportvoorzieningen
Het zwembad, de voetbalvereniging, de tennisvereniging en de scouting werken samen in de Stichting
Sportvoorzieningen Dirkshorn. De realisatie van de nieuwe accommodatie wordt dan ook uitgevoerd in
opdracht van de stichting en wordt mogelijk gemaakt door een gemeentelijke subsidie in het kader van
het Leefbaarheidsplan Dirkshorn. De tennisbanen zijn gereed en nieuwbouw voor voetbal en zwembad
zijn in volle gang.

Sociale structuur/normen en waarden
De inwoners van Dirkshorn zijn gewend om zichzelf te redden. Er wordt daarbij een link gezien met de
geschiedenis: Dirkshorn had lang een geïsoleerde ligging.

Gevoel van saamhorigheid
Er is een goed gevoel van saamhorigheid in het dorp, men staat voor elkaar klaar wanneer er hulp nodig
is. Er zijn niet veel georganiseerde structuren die dit vormgeven, het gaat om contacten onderling. Het
verenigingsleven, met name op sportief en cultureel gebied, is daarbij erg belangrijk.
Ook in het woonzorgcentrum is de saamhorigheid van het dorp te merken, het huis wordt meegenomen
in de dorpsfestiviteiten en -activiteiten: wordt versierd en activiteiten worden naar binnen gehaald.
Toen er een aantal jaar geleden brand was, stond het hele dorp direct klaar om de bewoners op te
vangen. Voor ouderen is het fijn dat ze in hun dorp kunnen blijven wonen.
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Aanpak van (sport)voorzieningen
De afgelopen jaren is er veel gebeurd in Dirkshorn, bewoners hebben duidelijk de wil getoond om
verbeteringen in het dorp door te voeren en de leefbaarheid te verbeteren, vooral als het gaat om de
(sport)voorzieningen.

Dorpsraad
De dorpsraad van Dirkshorn heeft draagvlak hoog in het vaandel. Zij zoeken inspraak van het dorp bij
onderwerpen die bewoners aangaan. Bij een discussie over de toekomst van verschillende speelplaatsen
in het dorp, spreekt de dorpsraad bijvoorbeeld ca. 100 bewoners die rondom deze speelplaatsen
wonen, persoonlijk aan.
De onderwerpen die spelen, zijn veelal van fysieke aard: openbare ruimte, (sport)voorzieningen. De raad
geeft aan dat ze niet veel zicht hebben op sociale aspecten in het dorp, maar ambieert wel daar meer
mee bezig te gaan in de toekomst.
De communicatie in het dorp loopt middels het dorpskrantje Kontakt. De dorpsraad mist een digitaal
platform, wat vroeger werd gefaciliteerd door de gemeente Harenkarspel. Zij zijn zelf bezig met het
opzetten van een website. Ook is sinds kort de Facebookpagina ‘Ons Dorp Dirkshorn’ in de lucht. Deze
wordt goed bezocht en gelezen.
Voor de dorpsraad is de eigen positie ten opzichte van de gemeente niet altijd duidelijk. Het contact is
niet erg intensief. Er is behoefte aan een duidelijke rolbeschrijving.

Conclusie
 Dirkshorners zijn zelfstandig en zelfredzaam: volgens sommigen zijn deze eigenschappen terug te

leiden naar de geïsoleerde ligging in de historie.
 De relatie met de gemeente is niet altijd even gemakkelijk. Het opstellen van het leefbaarheidsplan

heeft daarop wel goede invloed gehad.
 Bewoners tonen een grote gezamenlijke inzet voor het behoud en de ontwikkeling van

sportvoorzieningen en de leefbaarheid van het dorp.
 Er is een actieve dorpsraad die zoekt naar draagvlak in het dorp, wel veelal op fysieke onderwerpen.
 Er bestaan zorgen over de toekomst van de supermarkt. Vooral voor ouderen is deze voorziening

erg belangrijk, omdat zij minder mobiel zijn en omdat de supermarkt ook een sociale functie
vervult.
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2.4 Schagen – Waldervaart

De Waldervaart is een jaren ’70 wijk met het gevoel van een stedelijke buitenwijk. De wijk kent veel
hofjes en buurtjes. Sociale contacten zijn er op klein niveau, op blok- en hofjesniveau. De meeste
bezigheden heeft men niet in de wijk en in sociaal opzicht is men niet erg op de wijk gericht. Er is dan
ook weinig georganiseerd buurtleven.

Ligging en ruimtelijke structuur
Waldervaart is een van de zeven buurten in Schagen en wordt door de Menisweg gescheiden in
Waldervaart Noord en Zuid. De Westerweg vormt een scheidslijn tussen Waldervaart en het
centrumdeel van Schagen. Aan de overige randen wordt de wijk begrensd door het buitengebied. Het
landschap rondom Waldervaart is met name aan de zuidkant bijzonder met een terp en het
recreatiegebied het Schagerwiel.
De wijk wordt ontsloten door een ringweg en daaraan liggen kleine wijken, hofjes en erven. Er is veel
groen in de wijk, waarbij de Waldervaart bijzonder is.

Wie woont er in Waldervaart
Het CBS onderscheidt Waldervaart in twee delen: Waldervaart Noord en Zuid. In Waldevaart als geheel
wonen er rond 4.500 inwoners. Deze populatie woont samen in rond 1.900 huishoudens (CBS statline
2012). Gemiddeld wonen in Waldervaart dus 2,3 mensen in één huishouden.
De grootste verschillen tussen Noord en Zuid doen zich voor in de leeftijdsopbouw van de bewoners. In
Zuid wonen er bijna twee keer zo veel ouderen dan in Noord. Ook vergeleken met het gemeentelijke
gemiddelde is het percentage ouderen hoger.
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In Noord als ook in Zuid wonen er relatief gezien evenveel éénpersoonshuishoudens. In Waldervaart
Zuid zijn er meer huishoudens zonder kinderen terwijl er in Noord bovengemiddeld meer huishoudens
mét kinderen zijn.
In Noord zijn er bijna evenveel koop- als huurwoningen (55% - 45%) terwijl er in Zuid duidelijk meer
koop dan huurwoningen zijn (64 - 36%). Daarmee wijkt de woningvoorraad in Noord behoorlijk af van
het gemeentelijke gemiddelde.
Doordat er in Waldervaart Noord meer huurwoningen zijn, valt daardoor ook de gemiddelde
woningwaarde lager uit. Zo heeft een woning in Noord een gemiddelde waarde van € 200.000 terwijl dit
in Zuid op € 290.000 ligt.
In de bijlagen zijn factsheets opgenomen met daarin meer cijfermatige gegevens over de gemeente
Schagen in totaal en de in dit rapport besproken kernen.

Historie
De wijk heeft haar naam te danken aan de sloot ‘Waldervaart’ die midden door de wijk loopt. Aan beide
oevers werd in de jaren ’70 een nieuwe wijk gebouwd als uitbreiding van Schagen.
Veruit de meeste woningen in Waldervaart zijn tussen 1970 en 1980 gebouwd, op een enkele na. Tussen
2000 en 2010 is er een aantal woningen gebouwd langs de Westerweg. De straten in Waldervaart Noord
zijn benoemd naar vogelsoorten (en wordt ook wel de Vogelbuurt genoemd) en in Waldervaart Zuid zijn
ze benoemd naar soorten molens (vanwaar ook wel de naam Molenbuurt).

Voorzieningen/functionele structuur
Waldervaart is een wijk waar in de beginjaren veel gezinnen met kinderen woonden, maar waar de
bevolking langzaamaan vergrijst. Het is een groene wijk met veel speelvoorzieningen. Er is midden in de
wijk een winkelcentrum met winkels voor dagelijkse voorzieningen. Naast de supermarkt zijn daar
verscheidene winkels, zoals een bloemenwinkel, een drogist en een snackbar. Voor sommige winkels is
het moeilijk om het hoofd boven water te houden en daarover bestaan wel zorgen. Want hoe is de
toekomst van het winkelcentrum als daar leegstand in ontstaat? Daar is ook het buurtcentrum
gevestigd, dat activiteiten verzorgd voor haar leden, met name ouderen. Bij het Schagerwiel bevindt zich
het zwembad ‘De Wiel’. Verder is er een sportcomplex, een gezondheidscentrum en een politiebureau
in de wijk.
Waldervaart is met de bus bereikbaar. Er zijn vier bushalten die de wijk met de rest van Schagen
verbindt. Midden in de wijk zijn twee basisscholen. De middelbare scholen zijn binnen één à twee
kilometer bereikbaar.

Sociale structuur/normen en waarden
Zoals eerder gezegd, vergrijst de wijk Waldervaart. In de beginjaren kwamen er veel gezinnen in de wijk
wonen. Veel van deze huishoudens wonen er nu nog altijd, maar zonder thuiswonende kinderen en veel
bewoners zijn inmiddels gepensioneerd. Omdat de wijk door haar opzet en woningen geschikt is voor
gezinnen, bestaat de nieuwe instroom wel uit huishoudens met kinderen.

Contacten op straat- en hofjesniveau
De sociale samenhang in de wijk is met name te vinden op een kleiner schaalniveau: van hofjes en
buurtjes. Op groter schaalniveau is er weinig ‘wij’-gevoel. Men woont prettig in de wijk en vindt het fijn
de buren en de overburen te kennen, voor de rest zoekt men contacten en gezelligheid niet per se in de
wijk, maar op de plek die het meest aanspreekt.
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Wijkvereniging voorziet in activiteiten voor ouderen
Sinds het begin van het bestaan van de Waldervaart, is er een actieve wijkvereniging, opgezet door
enthousiaste bewoners. Zij organiseren activiteiten voor de bewoners, de leden van de wijkvereniging.
Allereerst vooral voor kinderen en ouders, nu veelal voor ouderen in de wijk. Dit heeft te maken met de
leeftijd van de leden van het eerste uur: de activiteiten van de wijkvereniging zijn meegegaan in de
levensfase van de leden. Maar ook heeft het te maken met de andere activiteiten die de kinderen in de
buurt hebben: zij gaan naar sport, naar kinderopvang, BSO. Activiteiten voor kinderen worden daarom
niet goed bezocht.
De wijkvereniging maakt gebruik van het wijkcentrum achter het winkelcentrum. Een goede
accommodatie, geschikt voor de activiteiten van de wijkvereniging, maar door de ligging achteraf en het
ontbreken van goede verlichting, voelen bezoekers van het wijkcentrum zich – vooral in het donker –
niet altijd even veilig.

Wijkpanel
De gemeente Schagen heeft enige jaren geleden wijkpanels per wijk opgezet. Daartoe is de
wijkvereniging benaderd. Wat dat precies inhoudt, is hen niet helemaal duidelijk, ze hebben daarover
ook al een tijdlang niets gehoord.

Ondernemersvereniging
Eén van de ondernemers in het wijkcentrum zou graag meer activiteiten in en rondom het
winkelcentrum zien. Dit om het winkelcentrum meer aantrekkingskracht te geven, maar ook om de wijk
als geheel wat meer activiteiten en reuring te bieden. Er zijn veel evenementen in het centrum van
Schagen, maar niet veel in Waldervaart. Het gevoel bestaat, dat alles op het centrum wordt gericht.

Conclusie
 Waldervaart is een buitenwijk van Schagen uit de jaren ´70. Prettig en groen, maar door de opbouw

met hofjes en kronkelige stratenpatroon ook wel ´verdwaalwijk´ genoemd.
 De wijk is door de opzet en woningvoorraad, geschikt voor gezinnen. De wijk vergrijst, maar nieuwe

instroom zijn gezinnen.
 De zorgen in de wijk spelen met name rondom de openbare ruimte en rondom veiligheid. Er zijn

plekken waar men zich niet prettig voelt, met name in de avonduren.
 Er zijn winkelvoorzieningen aanwezig, maar het winkelaanbod neemt af. Het gevoel bestaat dat

alles naar het centrum wordt getrokken
 Sociale contacten spelen met name op ‘hofjes’ en straatniveau. Er is geen breed ‘wij-gevoel’

aanwezig en er zijn geen door bewoners georganiseerde sociale vangnetten.
 De wijkvereniging is met name op ouderen gericht. De wijkvereniging heeft een functie voor haar

leden en daarmee voor de wijk, maar geeft geen representatieve afspiegeling van de wijk.
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2.5 Sint Maarten

Sint Maarten, een zelfstandig dorp, vroeger aan zee, nu in het binnenland. Niet gebonden aan een kerk,
is het dorp al vroeg bekend als eigengereid, ‘het Rode Dorp’. Samen zorgt men ervoor dat de
leefbaarheid in stand blijft. Door een leefbaarheidsplan op te zetten en daar ook handen en voeten aan
te geven: de sportvelden en het winkeltje zijn hier de duidelijke bewijzen van.

Ligging en ruimtelijke structuur
Sint Maarten ligt in het oude grondgebied van de gemeente Harenkarspel. Het dorp ligt aan de
Westfriese Omringdijk of ook wel Westfriese Zeedijk, nog duidelijk zichtbaar. Ongeveer vier kilometer
verderop is de Noordzee te vinden, achter de duinen. Vlakbij Sint Maarten loopt ten oosten de
provinciale weg (de N245).

Wie woont er in Sint Maarten
In Sint Maarten wonen in totaal ca. 930 inwoners (CBS Statline 2012). Deze wonen samen in ongeveer
390 huishoudens. De gemiddelde woningbezetting in Sint Maarten is daarmee 2,4.
Er zijn iets minder éénpersoonshuishoudens (28%) dan gemeentelijk gemiddeld (30%). 37% van de
huishoudens hebben kinderen thuis wonen en 35% huishoudens wonen zonder kinderen.
De woningvoorraad in Sint Maarten bestaat voor ruim 66% uit koop- en 34% uit huurwoningen. De
woningen hebben een gemiddelde woningwaarde van € 231.000.
In de bijlagen zijn factsheets opgenomen met daarin meer cijfermatige gegevens over de gemeente
Schagen in totaal en de in dit rapport besproken kernen.

Historie
De naam Sint Maarten is afkomstig van de kerk die gewijd was aan Martinus van Tours, die ook Sint
Maarten wordt genoemd. De naam komt ongeveer rond 1250 voor het eerst voor, na de voltooiing van
de West-Friese Omringdijk. Het dorp lag in die tijd aan zee. Tot de drooglegging van de Zijpe in de 16de

eeuw was Sint Maarten een dorp aan zee.
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De bewoners van Sint Maarten waren oorspronkelijk vissers. Later, toen de fysieke ligging aan zee er
niet meer was, hielden zij zich bezig met veeteelt en arbeid aan de dijken.
In de jaren ’70 verdubbelde het dorp in inwonertal door nieuwbouw aan de zuidkant van het dorp. De
nieuwkomers waren met name werknemers van de Hoogovens en de Marine.
De omgeving van Sint Maarten kent veel kleine meertjes, door de vele dijkdoorbraken. Deze ‘Wielen’
bieden recreatieve mogelijkheden. Tot 1990 was Sint Maarten een zelfstandige gemeente: erg
kleinschalig, de lijnen tussen het ambtelijk apparaat, het bestuur en de bewoners waren kort. Tussen
1990 en 2013 hoorde Sint Maarten bij de gemeente Harenkarspel en sinds de fusie in 2013 behoort Sint
Maarten tot de gemeente Schagen.

Voorzieningen/functionele structuur
In Sint Maarten zijn weinig commerciële
voorzieningen voor dagelijkse benodigd-
heden aanwezig. De kruidenier, de bakker
en de slager zijn in de loop der decennia
verdwenen. Voor deze voorzieningen is
men nu op Tuitjenhorn of op Schagen
aangewezen.
Op initiatief van het dorp hebben
vrijwilligers, met in de opstart hulp van de
welzijnsstichting Wonen plus Welzijn, een
DorpsServicePunt (DSP) geopend. Dit is een
kleinschalig winkeltje met een ont-
moetingsfunctie. Daar komen we later op
terug.
De voorzieningen in Sint Maarten liggen redelijk geclusterd rondom het dorpshuis ‘de Klimop’. In het
dorpshuis zijn, naast de zalen voor gebruik van de verenigingen, een sport-toneelruimte, een eetcafé /
snackbar en het DorpsServicePunt gevestigd.
Net achter het dorpshuis is basisschool ‘De Zwerm’ te vinden, met zo’n 50 tot 100 leerlingen. In het
schoolgebouw is ook een peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang gevestigd. Ouders zetten zich
actief in om de school prettig te houden: zo onderhouden zij zelf het schoolplein.
Voor ouderen is er een wooncomplex, het St. Maartenshof, vlakbij het dorpshuis.
Achter het dorpshuis en de school ligt het enkele jaren geleden volledig opgeknapte sportpark Bij ’t
Hoog waar de voetbalvelden en een handbalveld van de Sint Boys-DES ondergebracht zijn. Het dorp
heeft ook een tennisvereniging met tennisbanen. Ten westen van de Wijzendweg ligt een natuurijsbaan
die in de winter wordt benut.
Ten slotte is er een kleinschalig dierenparkje dat door bewoners wordt beheerd.

Economische structuur
Van oudsher wonen in Sint Maarten vissers. Sinds de inpoldering is dit geen inkomstenbron meer. In die
tijd ging men over op landbouw en onderhoudswerk aan de dijken.
In de jaren ’70 was de nieuwe instroom van mensen, veelal werkzaam bij Hoogovens of de Marine. Veel
van deze mensen wonen nog in Sint Maarten, hoewel niet altijd meer werkzaam bij een van deze
werkgevers.
Er is ook een recreatieve kant aan Sint Maarten. Camping, ‘De Wielen’ is middelgroot en ligt aan twee
wielen (ooit waterdoorbraken in de dijk). Deze worden gebruikt ter recreatie.
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Ontwikkelingen in het dorp
De dorpsbewoners en de dorpsraad houden zich actief bezig met de leefbaarheid in hun dorp. Dat
resulteert erin, dat de ontwikkelingen in het dorp veelal zijn geïnitieerd en uitgevoerd door bewoners
zelf.

Leefbaarheidsplan
In 2007 heeft het dorp een leefbaarheidsplan opgesteld. Daaruit zijn enkele acties voortgevloeid, die
inmiddels zijn uitgevoerd. Zo is het sportpark opgeknapt en zijn er wandelroutes rondom het dorp
aangelegd.

Dorpsservicepunt
Sint Maarten kent al lang weinig (commerciële) voorzieningen. In jaren ’70 waren er nog twee winkels
en een bakker en een melkboer aan huis. Deze zijn in de loop der jaren verdwenen. Toch bleek er onder
bewoners (met name de ouderen) zo’n behoefte aan een winkel, dat dorpsbewoners er zelf een hebben
opgezet. De winkel is gevestigd in het dorpshuis ‘de Klimop’ (met een eigen ingang). Deze loopt goed en
functioneert niet in de minste plaats als ontmoetingsplek. De wijze waarop dit winkeltje is opgezet en
stand houdt is bijzonder te noemen: vol enthousiasme en met duidelijke aantrekkingskracht. Niet voor
niets heeft het initiatief in 2013 een prijs gewonnen van het Noord-Hollands Plattelandsparlement in
Noord-Holland en werd uitgeroepen tot Topdorp.

Sociale structuur/normen en waarden
De meeste bewoners in het dorp kennen elkaar. Er is een actief verenigingsleven, gericht op sport en
gezelligheid. Het actieve karakter van de bewoners en het mag duidelijk zijn: men regelt veel zelf. Met
carnaval wordt het dorp omgedoopt tot Sint Knorrenburg.

Nieuwe bewoners in de jaren ’70 blazen nieuw leven in
Sint Maarten was een klein dorpje, agrarisch van aard. In de jaren ’70 maakte het dorp een grote groei
door: door nieuwbouw en vestiging van medewerkers van de Hoogovens en de Marine, verdubbelde het
dorp zo ongeveer in inwonertal. Dit bracht veel nieuw leven met zich mee. Nieuwe bewoners wilden
graag deelnemen aan het sociale leven in het dorp. Vaak waren het (jonge) gezinnen met kinderen. Er
kwam een dorpshuis en het verenigingsleven bloeide flink op. ‘Oud’ en ‘nieuw’ heeft zich indertijd goed
gemengd en er werd samen een dorpsgemeenschap gevormd.
Wat er destijds aan sociale structuren zijn opgebouwd, bestaat grotendeels nog altijd. Sint Maarten kent
een bloeiend verenigingsleven en nog altijd de drang om er samen wat van te maken.
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Rode Dorp
Sint Maarten werd ook wel het Rode Dorp genoemd. ‘Rood’ impliceert ook activisme en dat is de
bewoners niet vreemd. Zij weten op te komen voor hun eigen belangen en bepalen zelf wat goed is voor
het dorp. Initiatieven die met hulp van de gemeente (of welzijnsstichting) worden opgepakt, neemt het
dorp zelf over. Het DorpsServicePunt is daar een voorbeeld van. De opzet en het beheer van de winkel
werd aanvankelijk ondersteund door Wonen plus Welzijn, maar toen de bewoners het zelf konden,
gaven zij aan dat ze er zelf mee verder wilden. Onafhankelijk en zelfredzaam.

Dorpsraad
Sint Maarten kent een actieve dorpsraad. Zij weet wat er speelt in het dorp en is de schakel tussen
gemeente en de bewoners. Middels het leefbaarheidsplan heeft de dorpsraad de visie op de toekomst
geschetst. De onderwerpen waar de dorpsraad zich veelal mee bezighoudt hebben te maken met
verkeer, veiligheid en allerlei initiatieven en plannen (vanuit de gemeente of vanuit andere partijen)
waar het dorp mee te maken krijgt.

Conclusie
 Sint Maarten is een dorp met een historie als vissersdorp. Na de aanleg van de Westfriese

Omringdijk lag Sint Maarten in het binnenland en werd de belangrijkste inkomstenbron de
landbouw.

 Het dorp heeft wat betreft inwonertal, maar ook in haar dorpsleven, een opleving gehad in de jaren
’70, toen nieuwbouw het dorp verdubbelde in grootte.

 De bewoners van Sint Maarten weten wat er nodig is om de leefbaarheid te behouden en zetten de
schouders eronder als het nodig is.

 De Dorpsraad van Sint Maarten is actief en weet haar visie op de toekomst te verwoorden.
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2.6 Callantsoog

Callantsoog is een historisch en klein garnalenvissersdorp dat zich heeft ontwikkeld tot alom bekende
badplaats in de duinen. Met een betrokken bevolking, een betrokken dorpsraad en een goed
voorzieningenniveau. In de zomer druk bezocht door toeristen, in de winter kan het dorp weer tot rust
komen en zich opladen voor de bruisende zomer.

Ligging en ruimtelijke structuur
Callantsoog ligt in de duinen, aan de Noordzee. Het dorp ligt aan de noordwestkant van de gemeente
Schagen, in de oude gemeente Zijpe. Ten zuiden ligt Petten op ca. 10 km afstand en Schagen is ca. 11 km
rijden van Callantsoog. Even ten noorden ligt Groote Keeten, eveneens een badplaatsje. Callantsoog is
met het openbaar vervoer bereikbaar middels twee buslijnen.

Wie woont er in Callantsoog
Callantsoog telt ongeveer 2.550 inwoners (CBS Statline 2012) die samenwonen in ongeveer 1.150
huishoudens. De gemiddelde woningbezetting in Callantsoog ligt daarmee op 2,2 personen per
huishouden. 30% van de huishoudens woont met kinderen (30%), 30% van de huishoudens bestaat uit
één persoon (30%) en 40% van de huidhoudens bestaat uit meerdere personen, maar zonder kinderen.
De woningvoorraad in Callantsoog bestaat uit 70% koop- en 30% uit huurwoningen. De woningen
hebben een iets hogere woningwaarde (€ 290.000) dan gemiddeld in de gemeente Schagen (€ 240.000).
In de bijlagen zijn factsheets opgenomen met daarin meer cijfermatige gegevens over de gemeente
Schagen in totaal en de in dit rapport besproken kernen.
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Historie
Het dorp Callantsoog ontstond op de plaats van het middeleeuwse Callinghe op 't Oghe, een eiland voor
de kust van West-Friesland, dat in 1570 door de Zuiderzee werd overspoeld. Na inpoldering heeft het
dorp aansluiting gekregen met het vasteland. Callantsoog is van oudsher een arm dorp van garnalen-
vissers. Aan het eind van de 19e eeuw begon het strandtoerisme aan te trekken en ontwikkelde
Callantsoog zich langzaam maar zeker tot een badplaats.
Vanaf de jaren ’60 werd er nieuwbouw gerealiseerd. Dit trok veelal werknemers van de marine
(officiers), medewerkers van het Reactorcentrum Nederland (RCN, het huidige ECN) en hun gezinnen
aan. De nieuwe aanwas bracht ook nieuw elan: een boost in het verenigingsleven voor het dorp.

Voorzieningen/functionele structuur
Mede dankzij de vele toeristen die Callantsoog aandoen, kent het dorp een redelijk voorzieningen-
niveau voor de dagelijkse behoeften. Er zijn verschillende winkels (waaronder een supermarkt, een
winkel in huishoudelijke zaken, kledingwinkels, een drogisterij en een bakker). Er is een actieve
ondernemersvereniging die het hele jaar door activiteiten organiseert.
Het dorp kent verschillende sportvoorzieningen. Er zijn onder andere een tennisvereniging, een
voetbalvereniging en een gymnastiekvereniging in het dorp. Als de winter het toelaat, kan er geschaatst
worden bij ’t Zwanewater. Ook kent het dorp een dorpshuis, het Kolfweid. Hier is ook de sporthal
gevestigd.
Voor ouderen is er een woonzorgcomplex in het centrum: Huys ten Oghe met zestien appartementen.
Veel ouderen blijven zo lang mogelijk in het dorp wonen. Dat is voor velen ook lang mogelijk door de
aanwezigheid van voorzieningen en doordat men op elkaar let. Als het in de gezinswoning blijven wonen
moeilijker wordt biedt Huys ten Oghe een alternatief. Als er meer zorg nodig is, verhuist men naar
Schagen.
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Economische structuur
Richtte de economie zich vroeger op garnalenvissen en landbouw, dat karakter is tegenwoordig
nauwelijks meer terug te vinden. De economie van Callantsoog richt zich tegenwoordig met name op
toerisme. Dat wordt duidelijk uit de vele mogelijkheden voor verblijfsrecreatie (hotels, Bed and
Breakfasts, campings en bungalows).

Sociale structuur/normen en waarden
Callantsoog is een dorp met betrokken bewoners en een actief verenigingsleven, men houdt elkaar
onderling op de hoogte van wat er speelt. Ook het dorpskrantje ‘de Omroeper’ speelt hierbij een
belangrijke rol.

Verenigingen op gezellig en sportief vlak
Callantsoog kent een bloeiend verenigingsleven met verenigingen die zich richten op sportieve
activiteiten, op ontmoeting en/of gezelligheid. Er zijn veel verenigingen die het sociale leven in het dorp
vormgeven.
Net als elders, zien bewoners wel veranderingen in de betrokkenheid. Na de nieuwbouw van veel
woningen in de jaren ’60 leefde het verenigingsleven, vooral op sportief vlak, op. Nu is ook in
Callantsoog de trend te zien dat ledenaantallen bij verenigingen teruglopen en dat het lastiger is om
mensen te vinden voor bestuursfuncties en andere ondersteuning.

Ontmoeting
Veel ontmoeting vindt plaats in de horecagelegenheden van het dorp. Er is altijd wel iets te doen. Ook
de jaarlijks terugkerende festiviteiten zijn belangrijk, zoals de Feest-tiendaagse in de zomer. Aan de ene
kant bedoeld als aantrekkelijk evenement voor toeristen, aan de andere kant gezelligheid voor de
bewoners.
Voor ouderen is de soos in het dorpshuis belangrijk, daar kan men aanschuiven voor activiteiten of een
kopje koffie. Men verliest elkaar niet uit het oog, ouderen vormen onderling een vangnet.

Dorpsraad
De dorpsraad is goed actief in het dorp. Het fungeert als vertegenwoordiging van het dorp naar de
gemeente en is een aanspreekpunt voor de dorpsbewoners. Ook in het overeind houden van de sociale
vitaliteit ziet de dorpsraad een belangrijke rol: het signaleren en opvangen van problemen en het helpen
van elkaar. De kracht zit ‘m daar in het informele karakter. De dorpsraad ziet een formalisering van deze
taken niet zitten, de verantwoordelijkheden die dit met zich meebrengt passen niet bij de rol die de
dorpsraad voor zichzelf ziet.

Conclusie
 Callantsoog heeft de historie van een kustplaats met garnalenvissers. In de 20e eeuw ontwikkelde

de toeristische sector zich. Nog altijd is dit badplaats-karakter in Callantsoog duidelijk aanwezig.
 In de jaren ’60 breidde Callantsoog zich uit door nieuwbouw. Deze woningen werden veelal

betrokken door het (hogere) personeel van de Marine en ECN in Petten.
 Mede dankzij toerisme is er een goed voorzieningenniveau. Ook het verenigingsleven in Callantsoog

is goed op orde, hoewel daarover ook wel zorgen bestaan.
 De dorpsraad ziet haar functie als dorpsvertegenwoordiging, maar ook als sociaal verbindend

gremium. Zij wil wel graag meer erkenning en een formele rol door de gemeente. De raad ziet liever
niet meer (formele) verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld in een sociaal wijkteam).
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2.7 Schagen – Groeneweg

Een leefbare, overzichtelijke jaren ’60 wijk dicht bij het centrum. Vergrijzend, maar met een goed sociaal
klimaat dat deze ontwikkeling vooralsnog goed aankan. Het wijkpanel heeft potentie, maar kan beter
benut worden.

Ligging en ruimtelijke structuur
De wijk Groeneweg ligt in Schagen en grenst aan het centrum. Aan de noordkant vormt het kanaal
Schagen-Kolhorn de grens, de Westerweg in het westen en de spoorlijn naar Den Helder in het oosten.
De wijk kent voornamelijk eensgezinsrijwoningen. De wijk is overzichtelijk van opbouw, met her en der
grote groene plantsoenen. In deze plantsoenen zijn ook de wijkvoorzieningen te vinden.

Wie woont er in Groeneweg
Groeneweg telt in ca. 3.470 inwoners (CBS Statline 2012). Deze wonen samen in ongeveer 1.550
huishoudens. Dat is een gemiddelde woningbezetting van 2,2 personen per huishouden.
De verdeling van de éénpersoonshuishoudens, huishoudens met en zonder kinderen wijken minimaal af
van het gemiddelde in de gemeente. Zo wonen er 31% éénpersoonshuishoudens, 36% huishoudens
zonder kinderen en 33% huishoudens met kinderen.
Het valt op dat de woningvoorraad in Groeneweg iets anders in elkaar zit dan in de gemeente
gemiddeld. In Groeneweg zijn er minder koopwoningen (57%) dan gemiddeld. Daartegen zijn er meer
huurwoningen (43%) dan gemiddeld in de gemeente (31%). De gemiddelde woningwaarde in
Groeneweg ligt op € 193.000. Dit is ruim € 50.000 minder dan gemiddeld in Schagen.
In de bijlagen zijn factsheets opgenomen met daarin meer cijfermatige gegevens over de gemeente
Schagen in totaal en de in dit rapport besproken kernen.

Historie
Groeneweg is gebouwd in de jaren ’60 en ’70 als eerste grotere uitbreidingswijk van Schagen. De eerste
bewoners waren vooral medewerkers van de Marine en de Hoogovens en hun gezinnen.
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Voorzieningen/functionele structuur
De wijk leunt wat betreft commerciële voorzieningen op het nabij gelegen centrum van Schagen. Er is
wel een supermarkt in de wijk.
Maatschappelijke voorzieningen zijn terug te vinden in de groenstructuur van de wijk: drie basisscholen
(Julianaschool, de Rank en de Keerkring) in de wijk, het kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal en een
buitenschoolse opvang. Ook het wijkcentrum ‘de Groene Schakel’, beheert door de wijkvereniging, vindt
daar zijn plek. Voor ouderen is er in de wijk verpleeghuis Magnushof aanwezig.

Economische structuur
Groeneweg is een echte woonwijk. Bewoners zijn voor hun werk niet op de wijk gericht en er zijn geen
belangrijke werkgevers.

Sociale structuur/normen en waarden
Vanaf het begin van het bestaan van de wijk is er een
wijkvereniging actief, ter bevordering van de leefbaarheid
in de wijk. De vereniging telt ongeveer 600 gezinnen en is
daarmee een van de grootste wijkverenigingen in Schagen.
De activiteiten van de wijkvereniging groeien met de wijk
mee: het begon met veel activiteiten voor kinderen. Nu is
het veelal op ouderen gericht. Men probeert ook wel activiteiten voor kinderen te organiseren, maar
deze lopen moeizaam. Vele kinderen brengen hun vrije tijd door op sportverenigingen.
De wijk lijkt hecht te zijn: zeker op huizenblokniveau kent men elkaar en houdt men bij elkaar een oogje
in het zeil. Ouderen zijn veel betrokken bij activiteiten en ook is er van oudsher een goede band met
Hooge Weid, waar mensen met een beperking wonen.

Wijkpanel
Het wijkpanel Groeneweg is opgezet naar aanleiding van overlastproblemen in de wijk. De politie
benaderde de wijkvereniging om een panel samen te stellen van mensen uit de hele wijk. Dat is gelukt
en er zijn verschillende gesprekken geweest. Door deze wijk-brede betrokkenheid is de overlast
teruggedrongen. De gemeente wilde van het wijkpanel een structureel gesprekspartner maken, maar
dat is niet goed uit de verf gekomen. De rol van het wijkpanel is niet duidelijk en men heeft het gevoel
dat er niet optimaal gebruik van wordt gemaakt. Dat betekent ook, dat de motivatie van de leden van
het wijkpanel wegebt.

Conclusie
 Een echte woonwijk, als uitbreiding gebouwd in de jaren ’60 en ’70. Overzichtelijk met veel groen

en dichtbij het centrum.
 Men woont over het algemeen naar tevredenheid en waardeert de rust.
 Sociale contacten spelen op blokniveau, niet wijk-breed.
 De wijk is vergrijzend, maar dankzij de sociale samenhang lijkt de wijk dit aan te kunnen.
 De activiteiten van de wijkvereniging zijn veelal op ouderen gericht, maar men probeert ook

activiteiten voor kinderen op te zetten.
 Er is een wijkpanel vanuit de wijkvereniging georganiseerd. Daar zit potentie in als het gaat om een

structureel overleg met de gemeente, maar het is onduidelijk wat functie en rol is.



441.102/g | Vitaliteit in de Schager kernen 33

2.8 Tuitjenhorn

Tuitjenhorn is van oorsprong een agrarisch dorp, vooral met tuinders en boeren. Een mooie
woonomgeving, die in de loop der jaren bewoners van buiten aantrok. Het dorp kent een behoorlijk
voorzieningenniveau en een goed verenigingsleven.

Ligging en ruimtelijke structuur
Tuitjenhorn ligt op 7 km afstand ten zuiden van Schagen en grenst aan Warmenhuizen. Het dorp
behoorde tot de oude gemeente Harenkarspel. Van oorsprong ontwikkelde Tuitjenhorn zich langs een
lint. Later groeide het dorp door uitbreidingswijkjes aan beide kanten van het lint. Deze structuur is op
de kaart hieronder duidelijk zichtbaar.

Wie woont er in Tuitjenhorn
In Tuitjenhorn wonen rond 3.500 inwoners (CBS Statline 2012) en wonen samen in 1.400 huishoudens.
Gemiddeld wonen 2,4 inwoners per één huishouden. De gemiddelde woningwaarde ligt daarbij hoger
dan gemiddeld.
In Tuitjenhorn wonen vooral veel bewoners tussen 25 en 65 jaar. In totaal maakt deze groep zo’n 50%
van het totale aantal inwoners van Tuitjenhorn uit. Een vijfde van de inwoners in Tuitjenhorn zijn
kinderen tussen de 0 en 15 jaar. Jongeren tussen de 15 en 25 jaar en 65+ers maken ieder 12.5% uit van
het totale aantal inwoners van Tuitjenhorn.
Twee derde van de bewoners van Tuitjenhorn woont in een koopwoning, de rest – een derde in
huurwoningen. De gemiddelde woningwaarde daarbij ligt op € 255.000. Dat is iets meer dan gemiddeld,
+ € 15.000.

Historie
Vroeger was het gebied rondom Tuitjenhorn moerasachtig. Boeren ontgonnen het gebied door de grond
op te hogen en de afwatering middels sloten in goede banen te leiden. Er werd een kerk gesticht en
langzaamaan vestigden zich boeren langs de weg, waardoor een lintbebouwing ontstond.
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Voorzieningen/functionele structuur
Er is van oorsprong geen duidelijk herkenbaar centrum in Tuitjenhorn en de voorzieningen zijn dan ook
verspreid door het dorp. De meeste dagelijkse voorzieningen heeft het dorp binnen haar grenzen. Er zijn
allerhande winkelvoorzieningen, waaronder een supermarkt, een doe-het-zelfzaak en andere
middenstand. Sinds een aantal jaar bestaat de Brede School De Hoge Akker met daarin de basisschool,
kinderopvang, peuterspeelzaal, volwasseneneducatie, de jeugdsoos en sportzaal. In het dorpshuis
A.H.O.J. worden allerhande activiteiten georganiseerd door verenigingen. Er is een actieve beheerder,
die het aantrekkelijk maakt om er heen te gaan.
Ook op sportief vlak heeft Tuitjenhorn het nodige, zoals een voetbalvereniging, volleybalvereniging,
handbalvereniging, tennisvereniging en in de winter een ijsbaan.
Naast de kerk staat het Woonzorgcomplex St. Jozefpark met 68 appartementen (zowel huur als koop) en
36 aanleunwoningen voor ouderen. Het dorp herbergt ook Midgard, een woonvoorziening voor mensen
met een verstandelijke handicap.

Economische structuur
Van oudsher is Tuitjenhorn een agrarisch dorp van boeren en tuinders, vooral koolteelt komt nog altijd
veel voor. Hoewel landbouw nog altijd een rol speelt, werken veel mensen inmiddels niet meer in het
dorp en in deze sector. Er is een aantal grote bedrijven in de omgeving Tuitjenhorn en Warmenhuizen
die werkgelegenheid bieden, zoals Blankendaal Coldstores, BEJO zaden, VEZET groenteverwerking en
enkele grote aannemers.
Ook trekt Tuitjenhorn toerisme aan, zowel in de verblijfssfeer (op camping de Bongerd) als voor
dagtoerisme bij het Van Blanckendaell Dierenpark en de Holle Bolle Boom.

Sociale structuur/normen en waarden
Tuitjenhorn kent een goede sociale samenhang. Men helpt elkaar en voor hen die het willen, is er
voldoende gelegenheid voor ontmoeting. Ouderen kunnen lang in het dorp blijven wonen, mede dankzij
de aanwezigheid van het Woonzorgcomplex St. Jozefpark.
Bewoners tonen veel initiatief bij het in stand houden van het verenigingsleven. Men draagt actief bij
aan de vereniging, levert sponsoring en onderhoud aan accommodaties en velden.
Bij zaken die minder concreet zijn, wordt minder gauw actie ondernomen, alhoewel de kracht er zeker
wel is. Als voorbeeld werd de inrichting van het parkje bij het Roockershuys genoemd. Aanvankelijk in
sobere vorm aangelegd door de gemeente, was men het niet eens met de invulling. De Dorpsraad heeft
het initiatief genomen om aan het park een betere invulling te geven. Na actief zoeken naar
buurtbewoners die hier iets mee wilden, is er uiteindelijk een groep actieve bewoners ontstaan die een
ontwerp en uitvoeringsplan maakt. Vanuit de groep werkt eenieder aan waar hij goed in is (ontwerp,
financiën, uitvoering). Er wordt naar subsidies en sponsoring gezocht om het plan te realiseren.
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Vergrijzing
Tuitjenhorn vergrijst de komende jaren. Er zijn veel eengezinswoningen in het dorp, die niet direct
geschikt zijn om oud in te worden. Ook is het de vraag of er een verschuiving optreedt in de behoefte
aan (algemene) voorzieningen.

Dorpsraad
De dorpsraad heeft als doel om gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente te geven. Ze probeert
feeling te houden met wat er leeft in het dorp. Tot 2010 was de dorpsraad een redelijk ‘onzichtbaar’
fenomeen, het was er wel, maar functioneerde nauwelijks. Nadat er nieuw leven ingeblazen werd, is in
2012 met bewoners een leefbaarheidsplan opgesteld. Tegenwoordig weet het dorp de dorpsraad steeds
beter te vinden voor opmerkingen of zaken die het dorp aangaan. De dorpsraad betrekt de bewoners bij
deze zaken, steeds meer op thematische wijze. Zo worden er bijvoorbeeld omwonenden betrokken bij
gesprekken over de verkeersveiligheid rondom de DEEN supermarkt of bij de invulling van het park
Roockershuys.

Conclusie
 Tuitjenhorn is van oorsprong een lintdorp van tuinders en boeren. In de loop der jaren is het dorp

uitgebreid met woonwijkjes rondom het lint.
 Het dorp kent een goed voorzieningenniveau, zowel op het vlak van dagelijkse voorzieningen als op

maatschappelijke voorzieningen. Het vraagstuk rondom vergrijzing en benodigd voorzieningen-
niveau leeft wel.

 Bewoners zijn erg actief voor hun verenigingen en het in stand houden daarvan. Lastiger is het bij
initiatieven die algemener zijn, maar als daar uiteindelijk aandacht voor is, wordt het voortvarend
opgepakt.

 Er is (weer) een actieve dorpsraad, die gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente levert.
Inbreng vanuit het dorp vraagt de raad op bepaalde thema’s die spelen vanuit de gemeente of
vanuit het dorp.
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3 Concluderend
In het voorgaande hoofdstuk schetsten we de DNA’s van verschillende kernen en wijken in de gemeente
Schagen. In gesprekken met inwoners van de dorpen, leden van de dorpsraden en maatschappelijke
partners (woningcorporatie en ‘wonen en welzijn’) is dit beeld naar voren gekomen. Hieruit blijkt dat
bewoners vanuit hun eigen kracht en eigen dynamiek werken aan de vitaliteit van hun kern. Dat
betekent dat in het ene dorp initiatieven eerder van de grond komen dan in het andere dorp en dat de
thematiek van de projecten en gespreksonderwerpen verschilt. Ook de betrokkenheid van bewoners en
de manier waarop dorpen zijn georganiseerd, verschilt.

Discussieavond met dorpsraden en wijkpanels op 18 december 2013
Woensdagavond 18 december kwamen de dorpsraden en wijkpanels van Schagen bijeen in het Scagon
theater. Zij spraken met elkaar en met het College over de veranderingen in de samenleving en hun rol
daarin. De wethouders gingen in groepjes in discussie met de dorpsraden en wijkpanels. Het gesprek
ging over de rol van de gemeente die verschuift van een overheid die zorgt voor, naar een overheid die
zorgt dat. De samenleving verandert, zelfredzaamheid en eigen initiatief van bewoners worden steeds
belangrijker. De manier waarop de gemeente met de dorpsraden en wijkpanels samenwerkt, verandert
ook. Het gesprek ging daarover: hoe vind je hier een goede manier in?
Uit het onderzoek en het gesprek bleek dat elke kern een eigen DNA heeft, dus dat het samenwerken
ook maatwerk moet worden. De gemeente en dorpsraden willen in 2014 expliciet uitspreken wat ze van
elkaar verwachten. De kernen doen al heel veel zelf en denken ook na over de veranderingen. Initiatief
in dorp of wijk heeft soms helemaal geen gemeente nodig, maar als dat wel zo is blijkt de medewerking
van de gemeentelijke ambtenaren cruciaal om enthousiast te blijven. Flexibel zijn en vooral op tijd
reageren en niet zo lang wachten; zo luidden enkele adviezen van de dorpsraden. In het voorjaar van
2014 gaat het gesprek verder. (Bron: nieuwsbericht gemeente Schagen)

In dit onderzoek stond centraal hoe de dorpen in elkaar zitten en welke handvatten dit biedt voor het
vormgeven van de samenwerking tussen de overheid en burgers. Er verandert veel op het moment:
grotere geografische afstanden tussen dorpen en de gemeente, decentralisaties in het sociale domein,
een verminderde financiële armslag van de overheid, en de beleidswens tot meer zelfredzaamheid van
de samenleving. Deze veranderingen spelen naast autonome ontwikkelingen als economische
schaalvergroting (minder voorzieningen, vooral in kleine kernen) en demografische ontwikkelingen
(minder of geen bevolkingsgroei en vergrijzing). Opgaven die zowel betekenis hebben voor de gemeente
als bewoners. Zij hebben beiden hierin een verantwoordelijkheid te nemen, wat in onderlinge
samenwerking vorm moet krijgen. Dat zal niet in elk dorp op dezelfde manier invulling kunnen krijgen.
Daarvoor verschillen de dorpen onderling teveel en komen ook de vraagstukken op verschillende
manieren tot uitdrukking (afhankelijk van de situatie en ontwikkelingen in een dorp). In dit hoofdstuk
geven we als houvast voor uit te werken beleid enkele richtingen aan waar de gemeente in de
dorpsgerichte aanpak en participatie haar voordeel mee kan doen. Het betreft dus geen beleid, maar
handreikingen.
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3.1 Werken aan vitaliteit in de kernen is maatwerk

Samenwerking die past bij de kern
Uitgangspunt is dat zowel bewoners als de gemeente het vitaal houden van het dorp als doel hebben. Er
worden dan ook veel initiatieven ontplooid om de vitaliteit te behouden en verbeteren. Er zijn echter tal
van ontwikkelingen die de vitaliteit in kernen onder druk zetten. Dit raakt zowel het dorp als de
gemeente. Zij hebben elkaar dan ook nodig bij het werken aan vitaliteit in kernen.
De samenwerking met dorpen en wijken is in het verleden in de ‘oude gemeenten’ vaak uniform van
opzet (elke kern een dorpsraad, elke wijk een wijkpanel). Deze uniforme samenwerkingsvorm werkt
echter in iedere kern anders uit. Denkend vanuit de DNA’s is dat ook logisch: niet van elk dorp is
dezelfde werkwijze en inzet te verwachten als het
gaat om sociale vitaliteit. Juist daarom is het
belangrijk is om te weten wat het specifieke DNA
is. Want dat is bepalend voor hoe het dorp
functioneert, op welke wijze zij zaken oppakt en
op welke manier (en met wie) het gesprek over
thema’s het best kan worden aangegaan.
Om deze reden is het logischer om ook in
samenwerking aan te sluiten bij mogelijkheden en
wensen van de dorpen. Hoe en met welk
gremium (en hoe deze heet), dat doet er in feite
niet zo toe. Belangrijk is vooral, dat de belangen
vanuit elk dorp behartigd worden en dat de
gemeente een gesprekspartner heeft met
organisatiekracht en een brede achterban.
De rol en de houding van bewoners of gremia kan in de loop der tijd overigens veranderen. Door nieuwe
maatschappelijke opgaven, inzichten, door urgentiebesef of door andere bewoners die initiatief nemen
of wegvallen.

Oude kernenbeleid: uniformiteit – elke kern een dorpsraad
In het verleden hebben zowel de gemeente Harenkarspel als Zijpe in hun kernenbeleid de samen-
werking met de dorpen gezocht door dorpsraden in het leven te roepen. In de meeste kernen
functioneert sindsdien een dorpsraad, die het contact met de gemeente én met de dorpsbewoners
onderhoudt. De ene dorpsraad ziet zijn rol ook op deze manier: belangenbehartiging en (gevraagd en
ongevraagd) advies aan de gemeente. Andere dorpsraden zien hun rol breder, als spil in het dorp, om
zicht te hebben en een coördinerende rol te hebben bij alles wat in en over het dorp speelt. Ook de
thematiek verschilt, waar in het ene dorp fysieke zaken (verkeer, openbare ruimte) de agenda bepalen,
zijn andere dorpen ook volop bezig met sociale projecten. In Schagen zijn door politie en gemeente
wijkpanels opgezet om vooral zaken in de openbare ruimte en veiligheid te bespreken. Dit gebeurde in
periodiek overleg, dat in de loop der jaren wat is doodgebloed.

Ook maatwerk per thema
De thematiek rondom vitaliteit in dorpen is breed en het is belangrijk te beseffen, dat niet alle thema’s
zich lenen om op dorpsniveau besproken en aangepakt te worden. Hoe concreter het onderwerp, hoe
meer het onderwerp zich leent om in het dorp neer te leggen, zoals inrichting van de woonomgeving,
overlast, sociale samenhang, etc. Er zijn echter ook onderwerpen die op een hoger geografisch
schaalniveau spelen, zoals hoofdinfrastructuur, economie of de decentralisaties. De gemeente heeft op

Het unieke DNA
Uit het vorige hoofdstuk weten we, dat het DNA van
een dorp erg bepalend is voor hoe een dorp omgaat
met sociale vitaliteit. Bepalende factoren daarin zijn:
• Hoe hecht de sociale samenhang in het dorp is.
• Hoe het dorp is georganiseerd (verenigingen,

dorpsraad, andere organisaties).
• Of men gebruik weet te maken van ‘de kracht’

van (individuen in) de dorpen.
• De aanwezigheid van vraagstukken die het urgent

maken om samen aan de slag te gaan.

Dat betekent dat elk dorp op zijn eigen manier
vraagstukken oplost, passend bij de kracht, de
mogelijkheden van de bewoners.
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deze onderwerpen een verantwoordelijkheid. Zij gaat hierover ook het gesprek aan met de dorpen, zij
het op een andere wijze dan bij de eerdergenoemde onderwerpen, bijvoorbeeld via clusters van kernen
en wijken. Bij de uitvoering kan vervolgens ook weer het DNA per kern of wijk een rol spelen. Vanuit de
thematiek is dus ook een maatwerkbenadering nodig. Dat is per dorp zinvol: waar het ene dorp zich
voornamelijk met zaken in de openbare ruimte bezighoudt, zijn andere dorpen volop bezig met zaken
rondom sociale samenhang en ondersteuning van dorpsbewoners. Ook hier is het belangrijk om aan te
sluiten bij de karakteristiek van het dorp, en de (potentiële) kracht in het dorp volop te benutten.

Voor dit maatwerk is het goed om per kern zicht te hebben op het DNA en de opgaven die er spelen.
Met dit onderzoek hebben we dat voor een aantal kernen van de gemeente Schagen reeds in beeld
gebracht.

3.2 Duidelijkheid over samenwerking

Het denken vanuit DNA’s, de kracht van de dorpen en een maatwerkbenadering per dorp vraagt een
andere manier van werken en denken; voor de dorpen en voor de gemeentelijke organisatie. De
gemeente heeft veel belangen te dienen en heeft rondom veel onderwerpen een verantwoordelijkheid.
Daarbij komt dat de gemeente zowel een ambtelijke als politieke (college en raad) organisatie kent. Dit
maakt het voor bewoners van dorpen niet altijd duidelijk met ‘welke’ gemeente zij spreekt. Er bestaat
dan ook behoefte aan duidelijkheid over de samenwerking en communicatie tussen bewoners en
gemeente. Wij geven hiervoor vanuit dit onderzoek in de dorpen de volgende denkrichtingen mee.

Denkrichtingen voor de gemeente
De rol van de gemeente in de samenwerking met dorpen verandert. Subsidierelaties en
standaardbudgetten zijn niet meer van deze tijd. Er wordt gezocht naar nieuwe financieringsvormen. De
overheid verwacht daarbij dat inwoners zelf meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen omgeving
en dat de gemeente meer zaken loslaat. Dat is niet van vandaag op morgen de praktijk. Het vraagt een
geleidelijk proces voor zowel inwoners als de gemeente. Dit levert ook onzekerheden over
verwachtingen over en weer. Door antwoorden op de volgende vragen kunnen verwachtingen beter
gemanaged worden:
 Welke inzet wordt verwacht van dorpen (bewoners) en maatschappelijke organisaties?
 Welke thematiek wordt op het dorpsniveau neergelegd?
 Hoe krijgt samenwerking vorm?
 Hoe wordt de nieuwe manier van werken in de gemeentelijke organisatie verankerd, zodat de

gemeentelijke organisatie dorpen stimuleert (of zelfs coacht) om initiatieven te ontplooien?
 Hoe worden bewoners gestimuleerd en ondersteund in hun initiatieven?

Denkrichtingen voor de dorpen
Samenwerking komt van twee kanten. De veranderingen bieden de dorpen uitdagingen, waar zij ook
zelf over na kunnen denken. Uit de inventarisatie van de DNA’s blijkt dat dorpen al veel zelf doen, vanuit
de organisatiekracht van het dorp en van sleutelfiguren. Het is daarom van belang om te weten waar
deze kracht per dorp zit. Er gebeurt ook al veel. Hoe breng je dat verder?
 Door vanuit het dorp te zoeken naar bewoners die de schouders eronder kunnen zetten.
 Door te leren van andere kernen (welke initiatieven zijn interessant, wat past er bij het dorp en de

vraagstukken).
 Door te weten wat daarvoor nodig is van gemeente: ondersteuning, overlegstructuur, etc.
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Hoe werken aan vitaliteit
De vraag die voor Schagen centraal stond was vooral wat nodig is om de vitaliteit in kernen te behouden
/ te versterken. Op basis van gesprekken met inwoners van verschillende dorpen, leden van dorpsraden
en maatschappelijke organisaties (woningcorporatie en ‘wonen en welzijn’) hebben we dit onderzocht.
In dit hoofdstuk hebben we aangegeven dat dit onderzoek aangeeft dat daarvoor in de eerste plaats
maatwerk noodzakelijk is, op basis van de DNA’s van de kernen. Vervolgens hebben we denkrichtingen
meegegeven voor de samenwerking met de dorpen: zowel de organisatie van de samenwerking als het
benutten van de kracht in de dorpen. Daarmee heeft de gemeente bouwstenen voor de uitwerking van
haar kernen- en participatiebeleid.
Maar hoe ga je dit nu verder concretiseren naar een vitaliteitsimpuls? Het onderzoek voor Schagen
maakt onderdeel uit van een project Vitaliteitsimpuls Kleine Kernen van de gemeenten
Haarlemmerliede, Heerhugowaard, Medemblik, Schagen en Schermer. In het overkoepelende project
van deze vijf gemeenten is juist ook naar de hoe-vraag gekeken. Hieruit is een stappenplan naar voren
gekomen. Dit biedt ook voor Schagen aanknopingspunten bij de verdere uitwerking van de
kernenaanpak. Hiervoor verwijzen we naar het gezamenlijke rapport. De tot op heden voor Schagen
gezette stappen passen hier overigens goed in.

Illustratie: stappenplan vanuit vitaliteitsimpuls
De Vitaliteitsimpuls biedt een stappenplan om op een gestructureerde wijze zicht te krijgen op het
meest effectieve instrumentarium per kern en vraagstuk. Dit stappenplan focust op de relatie tussen de
gemeente en de inwoners.

Deze uitwerking voor Schagen geeft resultaten voor stap 1 en stap 2. Voor het vervolg bieden met name
de stappen 3 en 4 handvatten voor de concretisering van een participatie- en kernenaanpak.

DNA van het dorp

Per dorp: bepalen specifieke maatschappelijke
vraagstukken rond vitaliteit

Samenwerking bepalen: willen en kunnen

Instrumenten kiezen uit de gereedschapskist

Historische analyse
Verhalen vertellen

Sneeuwbalgesprekken

Vitaliteitsscan (statistieken)
Toekomstscenario’s

Afwegingsmodel per dorp / vraagstuk

Matrix van instrumenten

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Naam van de stap Inhoud op hoofdlijnen
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Bijlage: Factsheets gemeente en kernen
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