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Aan: Verantwoordelijke Wethouder. 
Onderwerp: Verkeersbesluiten. 
Datum: 4 november 2020 
 
Al geruime tijd worden in de gemeente Schagen verkeerstekens verwijderd en/of geplaatst 
zonder dat daarvoor eerst een wettelijke verkeersbesluit wordt genomen en kenbaar wordt 
gemaakt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant. 
 
Uit verkregen informatie en uit onderzoek door de Seniorenpartij in o.a. de database 
Overheid.nl, Publicaties, officiële publicaties, zouden er geen verkeersbesluiten zijn 
genomen en niet bekend gemaakt in de Staatscourant voor het verwijderen en/of plaatsen 
van verkeerstekens in de hieronder genoemde plaatsen. 
 
De plaatsen in de gemeente Schagen (stad Schagen) waar voor het verwijderen en/of 
plaatsen van verkeerstekens geen wettelijk verkeersbesluit zou zijn genomen: 

1. Verwijderen van de voetgangersoversteekplaats Julianalaan, nabij de Julianaschool.  
2. Verwijderen van de voetgangersoversteekplaats Nieuwstraat. 
3. Verwijderen van de voetgangersoversteekplaats Mozartlaan-Haydnstraat. 
4. Aanbrengen voetgangersoversteekplaats Langestraat. 
5. Plaatsen parkeerverbod Mauvestraat. 
6. Plaatsen parkeerverbod Wilgenlaan. 
7. Instellen parkeerverbodszone Arcaciaplein. 
8. Instellen parkeerverbodszone Doornenhof. 
9. Plaatsen bushaltes Vliedlaan (tussen Nes en Meerval). 
10. Verwijderen verkeerstekens Sweelinckstraat. 
11. Plaatsen geslotenverklaring (bord C01) bij Brandweerkazerne. 
12. Aanduiding fietsstroken Frans Hallstraat. 
13. Aanduiding fietsstroken Gruttolaan-Scholekster. 
14. Aanduiding fietsstroken Sportlaan. 
15. Aanduiding fietsstroken Beethovenlaan. 
16. Plaatsen verkeerstekens in de wijk Nes-noord, in eerste gedeelte gereed (o.a. 

Meerval, Baars, Steur). 
 
Indien voor bovengenoemde plaatsen er wel een verkeersbesluit is genomen 
overeenkomstig Besluit administratieve bepalingen inzake het verkeer, dan graag per plaats 
aangeven de datum en nummer van de Staatscourant waarin de bekendmaking heeft 
plaatsgevonden. 
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Uw antwoord(en) op de schriftelijke vragen, ontvangt de Seniorenpartij graag zo spoedig 
mogelijk. 

 
De fractie van de Seniorenpartij Schagen, 
n.d. Chih Chun Wang MSc. 
 
 
cc. Fractiesecretariaat Seniorenpartij Schagen, 
A. Groot. 
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