
 

Schagen 

 

Amendement voor de raadsvergadering van 9 februari 2016 

Agendapunt 
 

16 

Onderwerp Verkeerscirculatieplan Schagen 

Aan de raad  

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen. 
 
Overwegende dat  

- de kernvraag van het in 2012 vastgestelde VCP is hoe het centrum van Schagen 
voor bezoekers aantrekkelijk te maken; 

- dat de “knip” in de verkeersstromen noord-zuid en vice versa en de aanleg van 
parkeervoorzieningen daar onderdelen van zijn; 

- ook de herinrichting van het stedelijk tapijt van het centrum een aspect is van het 
VCP zoals de nota aangeeft: bij de uitgangspunten:  “ Uitwerking van uit de 
samenhang verkeer, parkeren en ruimtelijke kwaliteit” en dat de nota dat in zijn 
uitwerking ook laat zien;  

- de herinrichting van het centrum ook samenhangt met wat het “rondje Schagen” 
wordt genoemd; 

- voor de herkenbaarheid, de beeldkwaliteit c.q. de belevingswaarde van het “rondje 
Schagen” -het centrum van Schagen-  de inrichting van openbare ruimte geen 
optelsom kan/mag zijn van afzonderlijke plannen met elk een onduidelijke of andere 
ontwerpfilosofie; 

- zowel uit de stukken bij dit agendapunt als bij de thema-avond “winkelend Schagen” 
blijkt dat de ruimtelijke kwaliteit van het centrum en dan met name die van de 
Gedempte Gracht onder de maat is; 
 

In aanmerking nemende dat  
- de meerderheid van de raad, vandaag in vergadering bijeen, niet voor een “knip” in 

de verkeersstromen is; 
- dan niettemin de opgave van een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, 

beeldkwaliteit c.q. belevingswaarde van het centrum van Schagen overeind blijft; 
- met het raadsvoorstel onder punt 5, het afsluiten van het krediet van € 770.000,-- en 

de afschrijvingslasten ad  25.666,-- vrij te laten vallen binnen de bestaande 
budgetten aan dat onderdeel van het VCP, zoals benoemd in het vorige 
opsommingsteken, geweld wordt gedaan; 

- daardoor de herinrichting/herstructurering van het centrum de gevreesde optelsom 
van onsamenhangende plandelen wordt met een te geringe beeldkwaliteit: 

 
Stellen ondergetekenden voor het voorstel en/of het bij het voorstel behorende 
ontwerpbesluit op punt 5 als volgt te wijzigen:  
 
5. het restant krediet in te zetten voor het laten vervaardigen van een totaalontwerp van de 
openbare ruimte van het centrum van Schagen van waaruit zo nodig fasegewijs de 
herinrichting kan plaatsvinden en daarvoor een startnotitie (plan van aanpak) aan de raad 
voor te leggen 

 



 
 

Toelichting 
D66 heeft daarbij het beeld dat er via een selectie (uit bijvoorbeeld 3) bekwame ontwerpers 
van de openbare ruimte wordt geselecteerd en er een projectorganisatie wordt opgetuigd 
met onder andere een ontwerpteam en een klankbordgroep met vertegenwoordigers van 
alle stakeholders en adviseurs zoals de commissie Ruimtelijke Kwaliteit.  
Het ontwerpen van de openbare ruimte is meer dan een civieltechnische benadering net 
zoals architectuur geen louter bouwkundige opgave is. 
 
 
Fractie D66 
F. Bas, fractievoorzitter 
 


