Samen werken aan geluk
In de toekomst kijken is niemand gegeven. Toch is het verstandig om te bedenken
hoe je de toekomst graag ziet. In welke richting willen we met z’n allen gaan?
We hebben veel informatie opgehaald uit de samenleving. Daarmee is deze visie van
ons allemaal: inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en de gemeente.
Werk blijkt een belangrijke rode draad te zijn in de visie. Niet

Recreëren

toevallig, want werk is een van de belangrijkste factoren die

Ook de recreatieve sector biedt volop werkgelegenheid. Vele

bijdragen aan het geluk van onze inwoners. We zullen samen

toeristen en recreanten weten onze prachtige kust, het historische

de schouders eronder moeten zetten om de visie realiteit te

centrum van de stad Schagen en het omringende land met de

laten worden. De rol van de overheid is daarbij steeds minder

kleurrijke bollenvelden goed te vinden. De voorzieningen voor

belangrijk, in veel gevallen vooral voorwaardenscheppend.

kustrecreatie zijn van de hoogste kwaliteit. Boven op de duinen

Vraagstukken lossen we op in netwerken met marktpartijen

is het genieten van de weidsheid van de zee aan de ene kant

en maatschappelijke partners.

en die van het land aan de andere kant. Wij vinden het heel
belangrijk dat de 14 kilometer kust een divers geheel blijft.

Iedereen wordt dan ook uitgedaagd om op zijn of haar eigen
manier een bijdrage te leveren aan onze toekomst. Zodat wij

Leren

in 2040 met nog meer plezier in Schagen leven!

In de regio werken overheden, bedrijfsleven en onderwijs
instellingen samen en vullen elkaar aan. Dit is onder meer terug

Werken

te zien in het ‘ondernemende onderwijs’. Hierbij zijn leergemeen-

In de gemeente Schagen geven we volop ruimte aan

schappen ontstaan waarbij leeftijden en opleidingsniveaus zijn

grootschalige ontwikkelingen. We bieden ruimte aan duurzame

gemixt. Ook culturele instellingen en sportfaciliteiten maken

technologie, het toepassen van wind- en zonne-energie en

deel uit van de leergemeenschappen. Veilig bereikbaar, via

duurzame voedselproductie. We koesteren ruimte voor kleine,

duurzaam verlichte hoogwaardige fietspaden, kennen de

specialistische bedrijven die maatwerk leveren. Bijvoorbeeld in

leergemeenschappen ook in 2040 fysieke locaties. Het zijn

de bouwnijverheid en detailhandel. Schagen maakt, mede door

plekken die gedeeld worden met bedrijfsleven en/of andere

de familiebedrijven die zich sterk ontwikkeld hebben, onderdeel

instellingen, zodat iedereen, groot en klein, optimaal kan leren

uit van het grootste zaadveredelingsconcentratiegebied ter

van en innoveren met elkaar.

wereld. Het is uitgegroeid tot de top van hoogwaardige agri
business in Nederland en daarbuiten. In onze gemeente bevindt

Wonen

het zich rondom de kernen Warmenhuizen en Tuitjenhorn.

Wij vinden het belangrijk dat mensen die hier werken hier ook fijn
kunnen wonen. Het aantal woningen is in ruim twintig jaar tijd met

Op de Energy & Health Campus in Petten is een aantal grote

een kwart gegroeid. Zowel jonge gezinnen en ouderen vinden

bedrijven op het gebied van duurzame energie en medische

hier een prettige plek. Inwoners zorgen voor elkaar en voor hun

toepassingen gevestigd. Nederland is er in geslaagd haar

omgeving als dat nodig is; de menselijke maat en duurzaamheid

nucleaire koppositie op dit gebied te bestendigen en uit te

zijn belangrijke waarden. We vinden het belangrijk dat iedereen

breiden. De goede positionering van de sterke clusters van de

kan deelnemen aan het maatschappelijk leven. Dat we techno-

regio: agribusiness, marien, maritiem & offshore, duurzame

logische ontwikkelingen ook daarvoor inzetten. Denk aan zorg op

energie, vrijetijdseconomie en medisch heeft hieraan bij‑

afstand. We zorgen voor onze omgeving in de breedste zin van

gedragen. De gemeente is internationaal goed bereikbaar.

het woord; voor onze naasten, maar ook voor onze fysieke omgeving, onze natuur. Daarom zijn onze woningen, nieuw en oud,
energieneutraal. Inwoners, marktpartijen en maatschappelijke
partners slaan de handen ineen voor een betere omgeving.

