
 

 

Raadsinformatiememo, in het kader van de actieve informatieplicht van het college Pagina 1 van 3 

 

ANTONRaadsinformatiememo 

tussenstand uitbreiding parkeergelegenheid wijkgebouw De Groene Schakel 

 

 

 

 

 

Datum 

Ons kenmerk 

Aan 

Kopie aan 

Van 

Steller 

Onderwerp 

 

donderdag 16 april 2020 

20.020643 

De gemeenteraad en steunfractieleden 

 

Wethouder J.J. Heddes 

Anton Munniks 

Raadsinformatiememo tussenstand uitbreiding parkeergelegenheid wijkgebouw De 

Groene Schakel 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Hierbij informeer ik u over de voortgang voor het opstellen van een plan van aanpak voor het 

uitbreiden van de parkeergelegenheid rondom het nieuwe wijkgebouw De Groene Schakel. Ik 

kan u helaas nog niet een volledig plan van aanpak presenteren, zoals was afgesproken. Door 

het uitbreken van de coronavirus konden de verkeerstellingen nog niet uitgevoerd worden. Ook 

is nu nog niet duidelijk of het coronavirus in de verdere toekomst consequenties heeft voor de 

grootte van de bijeenkomsten / aantal deelnemers in De Groene Schakel. 

 

 

Opdracht commissie 

Naast de opmerkingen van de heer Takes zijn er door de commissie de volgende punten 

aangegeven die moesten uitgewerkt of worden onderzocht. Dit waren de volgende punten: 

• Volgens de uitgangspunten van het wijkgebouw zouden er in het groenveldje 

wandelpaden en parkeerplaatsen komen; 

• De verkeerssituatie is onveilig; 

• Voer z.s.m. parkeertellingen uit; 

• Houd voldoende rekening met klimaatadaptatie; 

• Maak een plan voor het groenveldje waarbij parkeren, groen en opwekking van zonne-

energie worden gecombineerd; 

• Overleg met de betrokkenen; 

• Er komen veel ouderen en bij slecht weer komen deze veelal met de auto: ontwerp het 

aantal parkeerplaatsen op het slechtweerscenario; 

• Er is 80.000 euro ter beschikking gesteld voor de inrichting van de openbare ruimte: wat is 

daar mee gebeurd? 

• Met 3 maanden ziet de vergadering graag een plan tegemoet. 

 

 

Stand van zaken tot op heden 

 

Voorbereiding groene inrichting terrein stilgelegd: 

De voorbereidingen voor een groene inrichting van het terrein naast het wijkgebouw waren al in 

een vergevorderd stadium. Naast het verbeteren van de natuurwaarden en het werken aan 

klimaatadaptatie, zou het grasveld ook, in de warmere periode, af en toe gebruikt kunnen 

worden door de bezoekers van De Groene Schakel.  
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Hier ziet u de schetsen van het voorlopig ontwerp en het definitief ontwerp.  

 

Voorlopig ontwerp      Definitief ontwerp 

 

De voorbereiding van deze werkzaamheden is stilgelegd. Aangezien er in de omgeving weinig 

andere mogelijkheden zijn voor het realiseren van extra parkeerplaatsen, zal worden besproken 

hoe parkeren en groen met elkaar gecombineerd kunnen worden. 

 

Parkeren: 

Voor de nieuwbouw waren 15 parkeerplaatsen aangevraagd, zonder verdere onderbouwing. Bij 

de afwegingen tussen de verschillende belangen is uiteindelijk besloten om 11 parkeerplaatsen 

aan te leggen. Een aantal langsparkeervakken op de Berkenweg gingen hierdoor echter 

verloren, waardoor er netto 8 parkeerplaatsen zijn bijgekomen. De parkeernota van Schagen 

kent geen normen voor het aantal parkeerplaatsen bij een wijkgebouw. In de nieuwe landelijke 

richtlijnen staan deze wel. In theorie zouden voor het wijkgebouw 17 parkeerplaatsen aangelegd 

moeten worden. Dit lijkt echter in de praktijk te weinig te zijn.  

 

Echter, het is nu nog niet duidelijk of en zo ja wat de uitbraak van het coronavirus en de inrichting 

van de maatschappij op de 1,5 meter-samenleving voor consequenties heeft op het maximaal 

aantal mensen dat in het wijkgebouw mag komen. Mocht dit werkelijkheid worden, dan heeft 

dat ook consequenties voor het aantal benodigde parkeerplaatsen. Er kunnen mogelijk twee 

scenario’s komen: één met een gelimiteerder aantal bezoekers en een scenario met een groter 

aantal bezoekers zoals ten tijde van de openingsmaanden van het gebouw. 

 

Daarom komt er nog een gesprek met de wijkvereniging en worden er parkeertellingen 

uitgevoerd zodra dit weer mogelijk is. Er is ook goed gekeken naar de verschillende activiteiten 

van de wijkvereniging, de drukke periodes in de buurt en de mogelijkheden voor dubbelgebruik. 

Duidelijk is dat de activiteiten in sommige gevallen wijk- of zelfs stadoverstijgend zijn. Hier zal 

rekening mee worden gehouden. 

 

 

Verkeersveiligheid: 

Uit de ongevallencijfers blijkt dat er in de periode 2014-2018 geen ongevallen zijn gebeurd op de 

Berkenweg zelf. Op de kruising Berkenweg / Wilgenlaan zijn wel drie ongevallen geregistreerd. Uit 

een verkeerstelling van september 2017 blijkt dat de gemiddelde snelheid hier 31 km/u betrof, 

waar 30 km/u is toegestaan. Wel werd de maximum snelheid door 61% van het verkeer 

overschreden. 
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Opwekking van stroom door middel van zonnepanelen: 

In de energietransitie naar een duurzame samenleving is een van de punten die Schagen gaat 

onderzoeken het voorzien van parkeerterreinen van zonnepanelen. Dit bevindt zich nu nog 

helemaal in de beginfase. Een eerste gesprek hierover heeft deze week plaatsgevonden. 

Mogelijk kan het parkeerterrein wel voorzien worden van zonnepanelen, maar de verwachting is 

dat dit de realisatie wel vertraagd. Daarnaast is er nog niets bekend over de afname van de 

stroom, de kosten voor de aanleg en de invloed op de omgeving. Ook zijn op het wijkgebouw al 

70 zonnepanelen aangebracht. Om deze redenen wordt de aanleg van zonnepanelen nu niet 

meegenomen in het plan van aanpak. Mogelijk dat dit in de toekomst alsnog zal gebeuren. 

 

 

Financiën: 

Er is een krediet ter beschikking gesteld van € 80.000,- voor de inrichting van de openbare ruimte. 

Dit budget is voor volgende zaken gebruikt: 

• Voorbereidingskosten van grijs en groen; 

• Het uitvoeren van grondwerk inclusief aanvoer zand ten behoeve van de ontstane 

bouwput door de sloop van de gymnastiekzaal;  

• Het aanbrengen van riolering, drainage, verharding, terreininrichting, openbare 

verlichting en beplanting (bomen, heesters & gras/bloemenmengsels) en de inrichting 

ten behoeve van wilde bijen (Nederland Zoemt). 

 

Er is geen budget meer over, sterker nog, er is een klein tekort opgetreden. Afhankelijk van het 

uiteindelijke plan zal er opnieuw een budget worden aangevraagd. 

 

 

Hoe nu verder? 

Om het openbare leven nu grotendeels stilligt, konden en kunnen er nog geen parkeertellingen 

uitgevoerd worden om een indruk te krijgen van de praktijk. Met een theoretische benadering en 

een gesprek met de wijkvereniging kan er wel een vrij nauwkeurige inschatting gemaakt worden. 

Er zal echter ook over de toekomstige grootte van de bijeenkomsten moeten worden gesproken. 

 

Op basis daarvan kan een ontwerp gemaakt worden, samen met een kostenberekening. Naar 

verwachting kan dit in juni of juli afgerond worden, waarna het definitieve voorstel naar de raad 

gestuurd kan worden. 

 

Het terrein naast het wijkgebouw wordt naar verwachting ingezaaid met een bloemenmengsel, 

in afwachting van de definitieve invulling van deze locatie. 

 

 

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende over dit onderwerp te hebben geïnformeerd. 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Hans Heddes 


