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Van 
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Onderwerp 

 

vrijdag 9 november 2018 

18.087569 

De Gemeenteraad 

 

College van burgemeester en wethouders 

Dirk Oud - Anton Munniks 

Reactie College op moties inzake "zebrapaden" 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Voorafgaand aan de begrotingsvergadering van 6 november heeft u gewerkt aan een tweetal 

moties inzake het onderwerp: “zebrapaden”. Het gaat hierbij om de moties: “Regenboog zebra”  

en “Zebrapad De Nes”.  Deze beide moties staan geagendeerd in de raadsvergadering van 13 

november 2018. Afgelopen week hebben wij de politie gevraagd om op beide moties ons te 

adviseren. Het resultaat hiervan en ons advies op uw moties leest u in deze memo.  

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

 

Hans Heddes 

Memo 
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Motie: Regenboog zebrapad 

 

Tekst van de motie 

 

Overweging/constatering dat: 

- In onze gemeente iedereen zich ‘veilig’, welkom en gelukkig moet kunnen voelen; 

- De gemeente Schagen één keer per jaar zichtbaar aandacht vraagt voor de diversiteit en 

acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender mensen (lhbt’ers) d.m.v. de 

‘regenboogvlag’; 

- Een regenboog(zebra)pad permanent aanwezig is en een combinatie kan vormen met een 

officieel zebrapad (Gouda oktober 2016); 

- Er inmiddels meer dan dertig steden in Nederland een regenboog(zebra)pad hebben; 

- De Nieuwstraat een mooie locatie hiervoor is nu deze straat wordt heringericht. 

 

Verzoekt: 

Het college een REGENBOOGZEBRAPAD aan te brengen op de nieuw in te richten 

Nieuwstraat in het centrum van (stad) Schagen. En een gedeelte va de openbare weg te 

voorzien van de kleuren van de regenboogvlag om daarmee permanent aandacht te vragen 

voor diversiteit en acceptatie. 

 

Reactie van het College 

 

Advies Politie: 

De politie adviseert negatief en wel om de navolgende redenen. Het beoogde “regenboog 

zebra” is geen wettige voetgangersoversteekplaats. De inrichting is niet conform de 

uitvoeringsvoorschriften van het BABW en CROW (witte vlakken tegen eenzelfde donkere (zwart-

grijze) achtergrond). Daarmee kan politie niet handhavend optreden wanneer weggebruikers 

op of nabij de regenboogzebra parkeren. Ook kan de politie niet handhavend optreden 

wanneer voetgangers geen voorrang van andere weggebruikers krijgen bij het oversteken van 

de regenboogzebra. Tevens wijst de politie erop dat bij onverhoopt letsel als gevolg van een 

verkeersongeval de wegbeheerder (in casu: de gemeente Schagen) aansprakelijk kan worden 

gesteld bij (vervolg)schade.  

 

Op basis van het ingewonnen advies van de politie ontraadt het College deze motie.  

 

NB:  

1). De hernieuwde Nieuwstraat wordt als winkelstraat ingericht met twee entrees tot het 

Makadocentrum. Bezoekers van de winkels aan de Nieuwstraat zullen meer kriskras (zoals dat het 

geval is op de Gedempte Gracht) de hernieuwde Nieuwstraat gaan oversteken. Het versmalde 

wegprofiel, bomen, lichtmasten, straatmeubilair, etc. houdt met deze gedragsverandering 

rekening mee. Omwille hiervan worden op de hernieuwde Nieuwstraat geen speciale 

voetgangersoversteekplaatsen gerealiseerd (zoals dat ook het geval is bij bv. de Gedempte 

Gracht en de Nieuwe Laagzijde).  

 

2). Alternatief zou kunnen zijn de uiting van diversiteit en acceptatie van lesbische, 

homoseksuele, biseksuele en transgender mensen (lhbt’ers) zichtbaar te laten zijn, zonder dit te 

combineren met een officiële verkeersmaatregel. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de plaatsing van 

een regenboogbankje. 
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Motie: Plaatsen van een zebrapad op De Nes, voor de Nieuwe Nes 

 

Tekst van de motie 

 

Constaterende dat: 

-  Sinds de Cornelis Blaauboerlaan er ligt, en daarmee de Oostelijke ontsluitingsweg een feit is, is 

de drukte op de Nes fors toegenomen. 

-  Met de realisering van het woningbouwplan Dorpsveld en in aanleg Waterveld in Nes Noord, 

zal de drukte meer en meer toenemen. 

- Er een tweetal oversteekplaatsen zijn voor fietsers en wandelaars met belijning (geen 

zebrapad), waarvan de meest westelijke naar de F. Halsstraat leidt en daar geen lastige situaties 

voorkomen. 

-  De oversteekplaats ter hoogte van De Nieuwe Nes, waar veel overstekende fietsers en 

wandelaars gebruik van maken wel leidt tot lastige situaties is en daardoor tot onveilige situaties. 

-  Dit veelal scholieren zijn, al dan niet vergezeld van ouders, en ouderen die naar de Nieuwe 

Nes gaan, of kinderen die naar de dagopvang gaan. 

- De vluchtheuvel, in het midden van de weg, hiervoor geen afdoende oplossing is. 

 

Overwegende dat: 

- Schagen veiligheid hoog in haar vaandel heeft staan, en het plaatsen van een zebrapad niet 

het meeste werk is. 

- De kosten die hiermee gepaard gaan te overzien zijn en niet opwegen tegen veroorzaakte 

ongelukken en letsel. 

- Hier spoed achter te willen zetten zodat, voor de echte winter aanbreekt het gerealiseerd is. 

Het beter voorkomen is dan genezen, en niet wachten tot het kalf verdronken is. 

 

Roept het college op om: 

- Gevolg te geven aan de wens, die bij de vele gebruikers van dit traject leeft, tot het realiseren 

van een zebrapad aan de Nes, voor De Nieuwe Nes 

- Met duidelijk beleid te komen over ‘wanneer je wel of geen zebrapaden aan wilt leggen’. 

 

 

Reactie van het College 

 

Advies Politie: 

De politie adviseert negatief en wel om de navolgende reden. Een zebrapad zou alleen 

aangelegd moeten worden als er voldoende (stroom) voetgangers hiervan gebruik maken. Als 

dat niet het geval is, dan schept een zebrapad juist schijnveiligheid, doordat de (sporadische) 

voetganger niet altijd voorrang krijgt of op tijd wordt opgemerkt. 

 

Advies vakafdeling: 

Op de locatie is sprake van een middengeleider die het oversteken van voetgangers én fietsers 

faciliteert. Daarnaast is er een knipperlicht-installatie die automobilisten extra op de 

overstekende voetgangers en fietsers attenderen. De vakafdeling onderschrijft het gevaar van 

schijnveiligheid (averechtse werking), omdat ter plaatse onvoldoende voetgangers gebruik 

maken van de oversteek. Met betrekking tot het beleid inzake het wel of niet aanleggen van 

een voetgangersoversteekplaats maken wij gebruik van de landelijke richtlijn van het CROW, de 

oversteekwijzer. Volgens deze oversteekwijzer zou op de locatie van De Nes – Cornelis 

Blaauboerlaan, ter hoogte van de Nieuwe Nes geen voetgangersoversteekplaats moeten 

worden aangelegd. 

  

Op basis van het ingewonnen advies van de politie en de vakafdeling ontraadt het College 

deze motie.  
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Locatie: De Nes – Cornelis Blaauboerlaan, ter hoogte van de Nieuwe Nes 

 


