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Motie voor de raadsvergadering van

Agendapunt : vreemd aan de orde van de dag 

Onderwerp : veiligheid Bosweg T Zand 

Aan de raad, Schagen

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen, 21 juni 2022 

Overweging/constatering dat:
De omwonenden niet te spreken zijn over de verkeersveiligheid van de Bosweg.
Er verschillende vreselijke ongelukken zijn gebeurd en er ook momenteel één van de kinderen 
uit de buurt in het ziekenhuis ligt door een zeer zwaar ongeluk op de Bosweg.
De weg niet is ingericht op wandelaars en fietsers.
Veel verkeer op de Bosweg zich niet houdt aan de aangegeven snelheid.

Verzoekt:
Het college in contact te treden met de fietsersbond en de aanwonende van de Bosweg over de 
invulling van de veiligheid van de Bosweg.
Te komen tot veiligheidsaanpassingen die voor Fietsers en voetgangers de Bosweg in ‘t Zand op 
korte termijn én blijvend (effectief)veiliger maken.

En gaat over tot de orde van de dag,

Toelichting:
Op de Bosweg is de limiet 60 km/u maar veel verkeer scheurt regelmatig met veel hogere snelheden 
over de Bosweg. Controle hierop of de bekende smileys lang de weg zullen hieraan te weinig 
veranderen. Inwoners vragen o.a. om een ‘landbouwsluis’ om sluipverkeer te voorkomen. Wij denken 
dat het goed is om daarnaast met de fietsersbond te kijken naar maatregelen die op korte termijn 
getroffen kunnen worden om de weg veiliger te maken en de snelheid er uit te halen.

Op 22 juni a.s. staat een bewonersbijeenkomst gepland. Op aandragen van de Seniorenpartij 
Schagen adviseren wij het college om de suggesties uit deze motie tijdens deze avond met de 
bewoners te bespreken.

De fracties van:

Wens4u CDA WD Seniorenpartij
Mevr. M. Bredewold Dhr. W. vonk Mevr. A. van Wijk Dhr. P. Vriend

Toelichting:
Motie: korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek 
wordt uitgesproken (art. I onder f. Reglement van orde raad(RvO)
Procedure: Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter 
worden ingediend, (art. 36, tweede lid RvO).


