
  

 

 

 

Beste leden van de raad, 

 

Op 1 februari 2023 heeft JessLokaal art. 43 vragen ingestuurd over de verkeerssituatie aan de Bosweg 

bij ‘T Zand. In deze brief leest u onze reactie. 

 

Beantwoording vragen 

 

Hieronder de gestelde vragen en per vraag het antwoord. 

 

Is het College het met JessLokaal eens dat door de verwijdering van de tijdelijke 

maatregelen en het doorschuiven van de werkzaamheden weer dezelfde onveilige 

situatie ontstaat als voorheen?  

Niet alle tijdelijke maatregelen zijn verwijderd. De Bosweg is door middel van 

bebording op dit moment nog steeds alleen ingericht voor bestemmingsverkeer. 

Deze borden staan aan het begin van de weg. De tekstkarren en het smiley bord 

attendeerden het bestemmingsverkeer op de snelheid die daar gereden mag 

worden. De smiley borden en de tekstkarren hadden voornamelijk betrekking op 

bewustwording van het gedrag.  Bekend is dat na maximaal een paar manden 

bebording en teksten langs de weg hun effectiviteit verliezen. Mensen zien dit dan 

niet meer staan, omdat er gewenning optreedt.  

 

Is het College op de hoogte van het feit dat de statushouders aan de Bosweg geen 

reflecterende hesjes meer dragen waardoor het voor deze groep inwoners een stuk 

onveiliger is geworden?  

Wij zijn op de hoogte dat een aantal bewoners de hesjes uittrekt als ze het terrein aan 

de Bosweg hebben verlaten. De locatiemanagers en de beveiligers blijven 

benadrukken waarom het van belang is dat de hesjes gedragen worden maar we 

kunnen ze niet verplichten.  

 

Kan het College nogmaals per tijdelijke maatregel aangeven waarom deze tijdelijke 

maatregelen zijn weggehaald? (Smileys, lichtgevende borden)  

Zoals u zelf al in de inleiding aangeeft zijn de tekstkarren weggehaald om dat deze 

door een gebrek aan zonne-energie niet meer volledig oplaadde. Normaal 

gesproken staan de tekstkarren niet zo lang achter elkaar buiten en worden ze 

tussendoor via het stroomnet bij geladen. De tekstkarren stonden dus al een tijdje uit 
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bij gebrek aan zonne-energie.  

Het smiley display bord is een gewilde tijdelijke maatregel. Het college beschikt, 

afhankelijk van reparaties, over drie tot vier van dergelijke borden. Zoals benoemd 

heeft deze maatregel na een paar maanden geen effect meer op bestuurders. 

Gekozen is daarom, met in het vooruitzicht de realisatie van de plateau’s, om de 

borden op andere locaties in te zetten waar ze net zo hard nodig zijn. 

 

Kan het College concreet aangeven wanneer de verkeersmaatregelen aan de 

Bosweg worden getroffen? 

De aannemer heeft eerder een voorlopige planning opgesteld, waarbij de 

plateaus zouden worden aangebracht op 30 januari. Twee weken van tevoren 

is deze datum geschrapt, aangezien de weersvoorspellingen wederom te 

slecht waren voor de uitvoering van de werkzaamheden. Op 8 februari is 

opnieuw gekeken naar de weersvoorspellingen. Geconstateerd werd dat deze 

gunstig genoeg zijn. Daarom staan de werkzaamheden nu gepland op 22 

februari. Aanwonenden zijn hierover op 8 februari geïnformeerd. 

 

Wil het College kijken naar de herplaatsing van tijdelijke maatregelen totdat er 

definitieve maatregelen worden genomen?   

Het college is van mening dat het niet loont om de tijdelijke maatregelen in te 

zetten, zo kort op de geplande werkzaamheden. Eind februari is de definitieve 

inrichting gereed: plateau’s en een verbod voor motorvoertuigen.   

 

Zo, nee. Wat gaat het College doen de komende tijd om de veiligheid op de Bosweg 

te waarborgen?  

Zoals benoemd zal de verkeerssituatie eind februari verkeersveiliger zijn, door realisatie 

van de plateau’s. 

 

 

 

Wij vertrouwen erop dat de vragen  hiermee voldoende zijn beantwoord. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Schagen, 

 

 

 

 

 

M. van Kampen     Mr. A.S. Meijer 

burgemeester      gemeentesecretaris 

 

 


