
Het gebouw dat twee dagen dicht
bleef na een waterleidingbreuk, is
vanaf vandaag weer in gebruik. 

Directeur Gert Jan Riemers:
,,Dankzij de heaters is alles droog.
Zo op het eerste oog is er niks aan de
hand, maar als je beter kijkt zie je
dat het behang her en der loslaat en
er vocht onder het marmoleum is
gekropen.’’

School droog,
weer naar les 
Breezand Het is uit met de pret
voor de ruim driehonderd leerlin-
gen van de Breezander scholencom-
binatie Breed Zand. 
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Alle appartementen worden sociale
huurwoningen, zegt Wooncompag-
nie-directeur Stefan van Schaik.
Goed nieuws voor de vele woning-
zoekenden in Schagen. Zowel star-
ters als ouderen moeten vaak lang
wachten op een (passende) sociale
huurwoning. ,,Voor welke doel-
groep deze appartementen worden
aangeboden, moeten we nog even
bekijken. Er is veel vraag naar huur-
woningen in Schagen en voor ons als
Wooncompagnie is de doorstro-
ming van huurders belangrijk.’’

De appartementen bestaan uit

drie verschillende types, verspreid
over een losstaand en een gekoppeld
gebouw. 

Van Schaik: ,,In één gebouw ko-
men drie woningen van negentig
vierkante meter vloeroppervlak met
drie kamers en zestien woningen
van zestig vierkante meter vloerop-
pervlak met twee kamers. Het ande-
re gebouw heeft zevenentwintig ap-
partementen van zeventig vierkante
meter met drie kamers.’’

Stikstof
Het zal nog wel even duren voordat
de werkelijke bouw kan beginnen,
denkt ook Van Schaik. 

,,We hebben in juni de buurt geïn-
formeerd over onze plannen en heb-
ben zelfs nog geen omgevingsver-
gunning van de gemeente. Dat kan
ook nog wel even duren in verband
met de stikstofproblematiek. Hoe-
wel, het grootste gedeelte van de
panden wordt modulair gebouwd,
wat al een hoop stikstof scheelt op
de bouwplaats. Modulaire bouw wil
zeggen dat het meeste al in de fa-
briek wordt klaar gemaakt. En de
prefab-delen worden op de bouw-

plaats samengevoegd.’’
De directeur hoopt dat het papier-

werk eind dit jaar gereed is, zodat de

feitelijke bouw volgend jaar kan be-
ginnen. Over de oplevering van de
nieuwe panden of wanneer de be-

langstellenden zich voor een appar-
tement in een van de panden kun-
nen inschrijven is nog niets bekend.

De oude gebouwen op de hoek
van de Sportlaan/A.Mauvestraat
zijn inmiddels gesloopt. Medewer-
kers van sloopbedrijf Roy van Berkel
zijn de laatste resten aan het oprui-
men.

Belangstelling
Dat de schaarste op de huurmarkt in
Schagen groot is bleek bijvoorbeeld
bij de oplevering van een ander
nieuwbouwproject van Wooncom-
pagnie. 

Voor de 48 appartementen aan de
Beethovenlaan die vorig jaar onder
gelukkige huurders werden ver-
deeld, hadden zich achthonderd
mensen ingeschreven. Enkele star-
ters onder hen stonden al negen jaar
of langer ingeschreven.

Voor de kijkdag in dat apparte-
mentengebouw stonden vorig jaar
januari circa duizend belangstellen-
den te wachten op hun beurt om
tussen tien en twaalf uur op een za-
terdagmorgen even een kijkje te ne-
men. 

Wooncompagnie wil twee appartemententorens op hoek Sportlaan/A. Mauvestraat

46 Huurwoningen op plek bieb
Mike Deutekom
m.deutekom@hollandmediacombinatie.nl

Schagen Op de plek waar voor-
heen wijkcentrum De Groene
Schakel en de oude bibliotheek
van Schagen gevestigd was, wil
Wooncompagnie twee woonto-
rens bouwen met in totaal 46 ap-
partementen. Ze komen op de
hoek Sportlaan/A.Mauvestraat. 

De schetsen voor de nieuwe woongebouwen van Wooncompagnie op de hoek
Sportlaan (rechts) en de A.Mauvestraat (onder). Het gebouw links op de foto
bestaat uit twee gekoppelde delen met een centrale ingang en trappenhuis. De
witte blokken zijn de bestaande bebouwing, met boven het Zigzag-apparte-
mentengebouw en links de Regiopleinwoningen. ILLUSTRATIE WOONCOMPAGNIE

Schagen Bij opgravingen op het terrein van ho-
tel Igesz is een pelgrimsinsigne uit de zestiende
eeuw gevonden. Archeoloog Christiaan Schrickx
van Archeologie West-Friesland in Hoorn spreekt
van een ’historische sensatie’. Deze organisatie
voerde de opgravingen eind vorig jaar uit.
Het insigne is afkomstig van de kapel Maria op de
Keins, net buiten Schagen. Bedevaartgangers uit
het hele land bezochten deze heilig genoemde plek.
Als tastbare herinnering konden zij hier loden insig-
nes verkrijgen. Een pelgrim zal het kleinood bij ver-
blijf in Schagen hebben verloren. ,,Het aandenken is

uitzonderlijk goed bewaard gebleven”, vertelt
Schrickx. ,,Tekst en afbeeldingen zijn heel goed te
zien.” Op de voorzijde is Maria met Kind afgebeeld,
daarnaast een knielend figuur. Op de andere zijde
staat Sint Christophorus, de patroonheilige van de
kerk in Schagen. Het voorwerp is gemaakt tussen
1519 en 1573, toen deze kapel er stond. De bouw ervan
was in 1519 door Josina van Beieren, Vrouwe van
Schagen. Op het terrein van de opgravingen stond
eerst de voorburcht van Kasteel Schagen.

FOTO’S HMC/ED DEKKER
Regio 2: Dolblij met pelgrim die Maria verloor

Souvenir Pelgrimsinsigne van de Keins uit zestiende eeuw duikt op in Schagen

In de periode 2008-2010 was Si-
mon Steltenpool wethouder in
Harenkarspel. Hij nam in april
2010 afscheid, na de gemeente-
raadsverkiezingen toen het
CDA niet terugkeerde in het
nieuwe college. Hij was woon-
achtig in Wervershoof.

Wethouder
Steltenpool
overleden
Wervershoof Oud-wethou-
der Simon Steltenpool van de
voormalige gemeente Haren-
karspel is overleden. Hij werd
76 jaar.


