
 

 

 

 

 
 
Amendement voor de raadsvergadering van 9 februari 2016 
 
Agendapunt: 16  
 
Onderwerp:  Verkeerscirculatie plan 
 
De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen:   
 
Overwegende dat, 
De doelstelling van het besluit van 27 november 2012 was: 
- Dat het centrum voor de bezoekers zou zijn. 
- Winkelend publiek dicht bij het centrum moest kunnen parkeren. 
- Uitgangspunt was, dat langparkeerders op korte afstand van het centrum zouden 

parkeren, zo dicht mogelijk aansluitend aan de blauwe zone. 
- De blauwe zone uitgebreid zou worden, met het gedeelte achter het gemeentehuis en 

achter de Gedempte Gracht, zodra het parkeerterrein aan de Julianalaan gereed was. 
- Deze gedeeltes aan blauwe zones hard nodig zijn, zeker tijdens de  verbouwing van het 

Makado Centrum, omdat er gedurende deze verbouwing (1 a 1½ jaar) veel 
parkeerplaatsen verloren gaan. 

- Wij de stad Schagen gedurende (ook tijdens) deze verbouwing aantrekkelijk willen 
houden voor het winkelende publiek. 

- Daarom bezoekers zo snel mogelijk een parkeerplek dicht bij het centrum moeten 
kunnen vinden. 

- Wij niet willen dat ze daarvoor moeten gaan rondrijden, om een parkeerplek te vinden, 
omdat alles vol staat met langparkeerders. Wat tot veel extra verkeersbewegingen in het 
centrum zou leiden, met als gevolg zwaardere belasting van het milieu t.a.v. CO2 en 
NOx. 

 
Stellen ondergetekenden voor het besluit genoemd onder punt 1 als volgt te wijzigen: 
De procedure te starten voor het instellen van een blauwe zone op de Loet en (na gespreken 
met de bewoners) en gedeeltelijk uitvoering te geven aan raadsbesluit van 27 november 
2012 door het instellen van een blauwe zone aan het Kerkepad (naast het gemeentehuis), 
zoals aan gegeven op het kaartje behorende bij dit amendement.  
  
 
Toelichting: 
Wij vinden, dat we het niet kunnen maken, dat het parkeerterrein bij de Julianalaan is 
aangelegd, met als doelstelling de langparkeerders uit het centrum te weren t.b.v. de kort 
parkeerders. Dit nu niet wordt waar gemaakt. Wat geen consistent beleid is. 
 
 
Fractie VSPS, 

P.F.J. Vriend 
 
 

Fractie CDA, 
S.M. Lensink 


