
 

 

 

   
 

 
 

Amendement voor de raadsvergadering van 21 maart 2017 
 
Agendapunt: 18  
 
Onderwerp: Uitbreiding blauwe zone Kerkepad te Schagen 
 
De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen:   
 
Voorgeschiedenis 
Op 27 november 2012 heeft de raad van de voormalige gemeente Schagen het 
verkeerscirculatieplan (VCP)vastgesteld 
 
Doelstellingen van het besluit van 27 november 2012 waren o.a.;  
- 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. 
 
Eind 2014 is het voorgenomen (verkeers)besluit voor het instellen van een blauwe zone voor 
het gehele Kerkepad gepubliceerd . Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen en in 
overleg met de aanwonenden en de eigenaar van de supermarkt is de uitbreiding beperkt tot 
twee rijen parkeervakken (17 parkeerplaatsen) voor de supermarkt. 
 
In de raadsvergadering van 9 februari 2016 heeft de raad ingestemd het voorstel voor het 
afwikkelen van de nog openstaande punten uit het VCP met uitzondering van het niet 
realiseren van de uitbreiding van de blauwe zone aan de Loet en een aanvullend gedeelte 
van het Kerkepad. Deze twee laatste punten zijn per amendement aan het besluit 
toegevoegd. 
 
Het geamendeerde besluit onder punt 1 van het raadsbesluit evaluatie VCP van 9 februari 
2016 luidt als volgt: 
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 besluit. 
 
Huidige situatie 
In het voorliggende raadsvoorstel onderbouwt het college voldoende het advies om de 
blauwe zone aan de Loet niet uit te breiden. Het advies over verdere uitbreiding van het 
Kerkepad wordt afgedaan met: er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de situatie in 2014 
en uitbreiding van de blauwe zone van het Kerkepad heeft geen draagvlak bij aanwonenden 
en voor de supermarkt is maatwerk geboden. 
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Wij zijn het niet eens met de onderbouwing van het Kerkepad. De situatie is wel degelijk 
veranderd. De ingebruikneming van het vernieuwde gemeentehuis verhoogt onmiskenbaar 
de parkeerdruk. En de “tijdelijke” parkeervakken bij het braakliggende gedeelte komen 
binnenkort te vervallen. 
 
 
Overwegende dat: 

- Het ontmoedigen van lang parkeren in de directe omgeving van het gemeentehuis is 
een goed middel om de parkeerdruk te verspreiden en daardoor te verminderen; 

- Een blauwe zone daarvoor een beproefd instrument is gebleken. 
 
Stellen ondergetekenden voor onderstaand besluit: 
De procedure te starten voor het instellen van een blauwe zone op de Loet (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 besluit (besluit 1 van het raadsbesluit 
Evaluatie Verkeerscirculatieplan Schagen van 9 februari 2016) in te trekken.  
 
Te wijzigen in: 

1. Geen uitvoering te geven aan het amendement van 9 februari 2016, ingediend door de 
Seniorenpartij en het CDA wat betreft de uitbreiding van de blauwe zone aan de Loet. 

2. De uitbreiding van de blauwe zone van het Kerkepad wel in procedure te brengen 
conform het eerder genoemde amendement en het daarbij behorende kaartje (zie ook 
de bijlage) 

  
 
 
Fractie DNA, 

F. Teerink 

 
 

Fractie VVD, 
J. v.d. Beek 


