Argumenten Voor “Groot-Schagen” en voor een keuze op LADA
Democratische invloed op
a. directe woon- /leef- / werkomgeving
b. vervoersbeleid/studenten/scholieren/ouderen/forensen
c. alcoholmatigingsbeleid / veiligheid in de horeca tijdens stapavonden, handhaving
Toegankelijkheid van de ouderenvoorzieningen in Schagen, omdat deze binnen de gemeente liggen. Bij de Oost-variant kunnen onze ouderen naar Anna Paulowna, ver van
hun omgeving zonder bekenden.
Sociale cohesie
Cultuurhistorische gelijkheid

Voor ons belangrijke infrastructuur grenst aan Schagen
Voor Amstelmeer is dit ver van het bed.
Onduidelijkheid over
a. sociale en financiële gevolgen van peilverhoging IJsselmeer
(Commissie Veerman)

b. kosten van Wieringerrandmeer en onderhoud van een veel groter wegennet.
Schagen heeft diverse voorzieningen die we nu al gebruiken zoals afval station en
huisartsenpost. Als we Amstelmeer worden is dit niet meer toegankelijk of we worden
door Schagen een poot uitgedraaid. Nieuwe voorzieningen moeten dan gecreëerd en betaald worden.
Er is kennelijk al goede samenwerking tussen de jongerenraden van Niedorp en Harenkarspel
Er is nog veel werk blijven liggen
De financiële onderbouwing is slecht. Door een keuze op LADA met uitstel of afstel van het fusieproces kunnen de zaken serieuzer onderzocht worden. Dan kunnen ook de ophanden zijnde bezuinigingen op de gemeentelijke uitgaven nog meegenomen worden in het fusieproces. Dat is
thans niet gebeurd.

De argumenten tegen West, gebruikt door de voorstanders van Oost.
De argumenten worden hieronder opgesomd. Per argument wordt aangegeven waarom wij het daar
niet mee eens zijn.

Schagen is te groot en zal te veel invloed hebben op omliggende dorpen. Voorzieningen zullen
uit het platteland naar de stad getrokken worden.
1. Harenkarspel(18.000 inwoners) en Niedorp (12.000 inwoners) hebben 45% meer inwoners
dan Schagen (19.000 inwoners), dus bij een goede gemeenteraadsverkiezing is de plattelandsvertegenwoordiging in de meerderheid t.o.v. de“stedelijke” vertegenwoordiging.
2. Onttrekken van voorzieningen zoals bijv. winkels. Denkt U, als dit Uw angst is, dat het bij de
Oostvariant niet zal gebeuren ten gunste van Anna Paulowna en Wieringerwerf? Er zijn dan
zelfs twee concurrerende kernen.
LADA zal in de fusiebesprekingen het onderwerp “behoud van bestaand voorzieningenniveau”
prominent op de agenda zetten.
3. Bij fusie met Amstelmeer is er voortdurend risico op grensconflicten met Schagen. Immers
Niedorp is dan een “concurrerende gemeente”.

Platteland wordt opgeslokt voor woningbouw ten gunste van de stad.
1. Als we niet bij Schagen komen kan Schagen tot de rand van bijv. Haringhuizen bouwen zonder dat we daar invloed op hebben.
2. Als we fuseren met Schagen kunnen we via de fusiebesprekingen en raadsvertegenwoordiging meepraten over de te kiezen locaties voor woningbouw. We kunnen al een voorschot
nemen op de ruimtelijke ordening in de gehele nieuwe gemeente. Al deze kansen zullen bij de
fusie tot de Oostvariant blijven liggen.
3. Overigens, sociaal gesproken, is er behoefte aan woningen. Niet alleen in de stad maar ook
kleinschalig in de kernen. Grootschalige bouw in de Wieringermeer hoeft niet perse verkocht
te worden. Wie wil daar nu wonen?

De Oostvariant is beter voor de agrarische belangen
Grootschalige agrarische bedrijvigheid past binnen de structuurvisie in de Wieringermeer, maar niet in
Niedorp. Dat is dus geen gedeeld belang.

De Oostvariant geeft meer mogelijkheden voor een kleine kernen beleid, hetgeen belangrijk is
voor het behoud van het landelijk karakter
Denkt u nu echt dat 22 kernen ook betekent 22 zwembaden, 22 sporthallen en 22 brede scholen? De
gemeente Amstelmeer kent twee logische kernen, Wieringerwerf en Anna Paulowna. De gemeente
Groot-Schagen maar 1, Schagen.

De Oostvariant bundelt gemeenten met vergelijkbare problematieken
De beoogde fusiepartners hebben problematieken zoals het Wieringerrandmeer, de ontwikkelingen
rond Agriport, de ambities om de Wieringermeer vol te zetten met windmolens en kassen. Denk verder
aan visserij en het eventuele verplaatsen van de veerhaven van Den Helder naar Den Oever. Dit is
echt niet vergelijkbaar met de problematieken binnen de huidige gemeente Niedorp, laat staan de
mogelijke problematieken die ontstaan rond de peilverhoging van het IJsselmeer (Commissie Veerman)

