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Tweede leven
voor oude stolp
Marten Visser
Barsingerhorn ✱ De vervallen stolp
aan de Kreil 30 (onderaan de Omringdijk) krijgt een tweede leven.
Bouwondernemer Hans Iwema, gespecialiseerd in het restaureren van
stolpboerderijen, gaat de uit 1860
daterende stolp compleet restaureren. In de boerderij worden twee
woningen gemaakt.
Voor het achterste deel is al een koper gevonden. Alex Kooy uit Wieringerwerf gaat hier wonen, met zijn
gezin. ,,We waren op zoek naar iets
’buiten’. In de Wieringermeer lukte
dat niet, toen kwam dit op ons pad’’,
zegt hij. Het wordt ongetwijfeld
prachtig, maar je moet ’er wel even
doorheen kunnen kijken’, zo blijkt
wanneer Iwema een groep liefhebbers in de vervallen stolp rondleidt.
Het is alsof de tijd er tientallen jaren
heeft stil gestaan. ,,Je hebt een ’gek’
nodig die zegt: hier wil ik wonen’’,
aldus Iwema. ,,Die hebben we gevonden in de persoon van Alex.’’
Het uiterlijk van de stolp blijft intact, alleen aan de zuidkant wordt
een ingreep gedaan om daglicht
binnen te laten.
➔ Regionaal 12/13:
Een stolp vol met stillevens

Kooy (voor) in zijn toekomstige woonkamer. Hij luistert naar ’stolpendokter’ Iwema (rechts), boerderijkenner Jaap de Wit (met tas) luistert mee.
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Enquête onder bevolking ’groot’ Schagen

Inwoners: Nog weinig
open profijt fusiegemeente
GAMMA Schagen
elke zondag

wij uw slaapgedrag exact
in kaart kunnen brengen?

van 12.00 tot 17.00 uur

Witte Paal 201 | 0224-214555

houden en het vertrouwen van de
burgers terug te winnen.
Van een betere dienstverlening van
de gemeente Schagen merken de ondervraagden nog weinig, terwijl dit
wel steeds als één van de voordelen
van een gemeentelijke herindeling
werd genoemd. Bij vragen of klachten wordt veertig procent van de inwoners nog net zo snel geholpen als
voor de fusie. Ook bij het aanvragen
van documenten merkt 62 procent
geen verandering.
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Schagen ✱ De fusie van de oude gemeenten Schagen, Harenkarspel en
Zijpe, anderhalf jaar geleden, ervaart een groot aantal inwoners als
negatief. De afstand tot het gemeentebestuur is groter geworden en het
vertrouwen in burgemeester en wethouders afgenomen. Dat blijkt uit
een enquête van deze krant.
Van de 382 respondenten, van wie
iets meer dan de helft uit Zijpe, ziet
65 procent vooral nadelen, met name vanwege de hogere belastingen.
,,Dat snap ik. Veel inwoners hebben
de (geplande) bezuinigingen nog op
hun netvlies staan, maar die zijn
niet door de fusie ontstaan’’, aldus
burgemeester Marjan van Kampen.
Inwoners uit de voormalige gemeente Zijpe hebben met 142 respondenten de enquête het meest ingevuld. De minste respons kwam uit
Harenkarspel.

Betrokken
Inwoners uit beide gemeenten merken dat de afstand tot het gemeentebestuur na de fusie is gegroeid. Ze
voelen zich nu minder bij de gemeente betrokken en hebben minder contact met de raadsleden en

Sneller

Van Kampen …volop bezig…

wethouders. ,,Ik vind dat het in de
praktijk meevalt. Raadsleden en
wethouders komen net zo vaak als
voor de fusie de kernen in of verschijnen in de lokale media. Wanneer je als inwoner die media niet
volgt dan merk je dat ook niet’’, stelt
Van Kampen. Met bewonersavonden, bezoek aan de kernen en gesprekken met bewoners proberen
bestuurders de afstand tussen hen
en de inwoners zo klein mogelijk te

,,We zijn op dit moment volop bezig
om dat te verbeteren. De baliemedewerkers leren meer in gesprek te
gaan met de burgers en dat levert
een betere en snellere dienstverlening op’’, vertelt Van Kampen. De
meeste Schagenaars, 79 procent,
noemen het positief dat de voorzieningen wel in stand zijn gebleven.
De overheid geeft gefuseerde gemeenten tot twee jaar na de officiële
fusie de tijd om optimaal te presteren.
Van Kampen vindt dat Schagen binnen anderhalf jaar na de fusie de zaken al aardig op de rit heeft . ,,Al kan
alles nog beter en dan met name de
dienstverlening.’’

