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 Algemene vragen 

 Vraag die niet hoeft te worden gedeeld met andere partijen. 

 
Inleiding 

JESS heeft al meerdere malen aangedrongen om een GVVP voor de gehele gemeente 
(Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan). Het vorige college heeft aangegeven dat zij het 
belang hiervan niet inzien en de meerderheid van de gemeenteraad heeft dit geaccepteerd.  
 
Aanpak Landbouwstraat en klachten van bewoners 
Tijdens de discussie rondom en Landbouwstraat en de Oude Slotstraat hebben we 
aangedrongen om voor te komen tot een verkeerscirculatieplan (VCP). Natuurlijk realiseerde 
we ons terdege dat dit wellicht zou betekenen dat het doorgaand verkeer in het 
stadscentrum van Schagen wordt verminderd. Maar dat zal moeten leiden tot een 
aantrekkelijker stadsbeeld en meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Maar wanneer je 
een VCP in zijn geheel zal bekijken heeft of kan dat gevolgen hebben voor de 
bereikbaarheid van het centrum, doordat Schagen wellicht in verschillende delen of sectoren 
wordt opgedeeld. Met als doel dat het centrum bereikbaar blijft voor bestemmingsverkeer 
maar is er geen autoverkeer meer mogelijk tussen de sectoren.  
 
Thorbeckestraat 
Nu is er weer een discussie rondom de Thorbeckestraat. Opvallend hierbij is dat er blijkbaar 
geen kader stellende rol voor de gemeenteraad is weggelegd. Zeker vanwege het ontbreken 
van een verkeerscirculatieplan. Er is een bijeenkomst georganiseerd en daarna werd het 
even rustig. Toen heeft de OFS gereageerd en uiteindelijk heeft de VVD-fractie vragen 
gesteld en een mening gegeven, die opvallend veel overeenstemming had met OFS. Hierop 
heeft het College weer een reactie gegeven en daarmee ook bijna (hopelijk ongewenst) een 
stelling ingenomen. Maar ook in de reactie richting de VVD-fractie is verder de rol en het 
tijdspad voor de raad geheel buiten beschouwing gebleven. Ook zijn wij niet bekend welke 
informatie richting de inwoners van de Thorbeckestraat is gegaan na de reactie via de pers 
door OFS, inwoners moeten de auto maar gewoon buiten hun straat parkeren en de 
gemeenschap moet daar gewoon geld voor over hebben om een extra parkeerplaatsen te 
realiseren.  
 
JESS wil dat de gevolgen goed worden overwogen 
De JESS-fractie realiseert zich terdege dat bij iedere keuze inwoners blij zijn en minder blij 
zijn. Maar ook dat de keuze direct gevolgen heeft voor inwoners, positief of negatief. Het 
mag duidelijk zijn dat we de keuze van OFS en de VVD-fractie door ons niet wordt gesteund. 
We vragen bij Het College nadrukkelijk ook de aandacht voor de keuze voor de inwoners van 
de straten Sweelinckstraat, Diepenbrockstraat en van de Van Renesstraat. Bij de keuze 
eenrichtingsweg heeft dat ook gevolgen voor deze inwoners. We zeggen vooraf dat we de 
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situatie om de toegang richting deze wegen verder te organiseren via de Beethovenlaan voor 
de schoolgaande jeugd uit de Nes onverantwoord vinden.  
 
Het belang van alle groepen direct betrokken inwoners moeten we bewaken 
We hadden graag de discussie gevoerd binnen de raad. Maar ondertussen blijkt dat 
verschillende partijen hun mening geven. Wanneer je met inwoners spreekt, dan verbazen zij 
zich hier ook over. Opvallend is dat voor veel inwoners uit Schagen de oplossing dichterbij is 
dan we soms denken. Kortom we moeten ook als JESS zoeken naar de beste oplossing 
voor de direct betrokken groep inwoners. Hieruit blijkt des te meer dat de oplossing breder is 
dan gewoon het nemen van een maatregel alleen voor de Thorbeckestraat.  
 
Voorlopige keuze JESS 
Voor de JESS-fractie is keuze duidelijk, bij de keuze van een éénrichtingsweg voor de 
Thorbeckestraat, heeft dat direct ook gevolgen voor de Oosterstraat, maar gelijktijdig ook 
voor Sweelinckstraat, Diepenbrockstraat en de Van Renesstraat. De keuze zal dan moeten 
zijn dat voor de Oosterstraat ook hier éénrichtingsverkeer moet komen, zodat de inwoners 
van de Thorbeckestraat, Sweelinckstraat, Diepenbrockstraat en de Van Renesstraat geen 
echte gevolgen heeft, waardoor we de doorstroming garanderen. Ook in het kader van 
duurzaamheid is dit de meest verantwoordelijke keuze. JESS is zich ervan bewust dat we In 
een samenleving samen moeten geven en nemen.  
We hadden hierover graag liever een raad brede discussie willen voeren, maar we zijn bang 
dat de gemeenteraad niet meer nader zal worden geïnformeerd en dat de besluitvorming als 
voldongen feit wordt voorgelegd.  
 
Onze vraag: 

 
1. We willen van de wethouder weten wat de huidige stand van zaken is en wat het 

tijdspad is voor de besluitvorming, waar kunnen de betrokken inwoners op rekenen? 
 
 
Namens de fractie van JESS, 
 
J.Th. (Hans) Kröger 
Fractievoorzitter JESS 


