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Dé lokale partij 

voor héél Schagen 

 
 
 

Amendement ambitieplan verkeer in Schagen 

Voorstel Agenda nummer:  21  

Onderwerp:  Ambitieplan verkeer in Schagen   

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen 26 september 2017, 

Gehoord / gelezen hebbende: 

 Raadsvoorstel Ambitieplan Verkeer in Schagen; 

 Nota van beantwoording van de zienswijzen; 

 Ambitieplan Verkeer in Schagen de poster; 

 De insprekers van de Thorbeckestraat hebben een bepaalde verwachting gekregen van de 
wethouder, maar deze blijkt geheel niet uit de stukken. De inwoners van de Thorbeckestraat 
is toegezegd dat de commissie Ruimte bij het vaststellen van de GVVP een besluit zou 
nemen over hun weg; 

 De verschillende insprekers tijdens de commissie die nu duidelijkheid wensen. Waarbij 
duidelijkheid ook neen kan zijn; 

 De op- en aanmerkingen van de verschillende fracties tijdens de commissie vergadering van 
Ruimte d.d. 4 september 2017; 

 De beantwoording van de portefeuillehouder v.d. Veek d.d. 4 september 2017; 

 De samenvatting van de voorzitter van de commissie, de heer Heddes d.d. 4 september 
2017; 

 De ambitieplan Verkeer memo Schagen. 
 
Overwegende: 

 dat ambities een aan te pakken knelpunten genoemd in het plan niet door raad zijn 
geaccordeerd en besproken, zoals: 

 Brug kruispunt Grote Sloot (oostzijde) – Schagerbrug geschikt maken voor 
transportverkeer. 

 N9 verleggen om Sint Maartensvlotbrug doorstroming Alkmaar - Den Helder. 
 Brug kruispunt Grote Sloot (zuidzijde)- Burgerbrug geschikt maken voor 

transportverkeer. 
De wethouder de vragen over nut/noodzaak en belang verder onbeantwoord gelaten en 
ook de memo geeft geen enkel antwoord op deze vragen. 

 dat het plan alleen voor de Stad Schagen georiënteerd is betreffende: 
 De fietsroutes in de stad Schagen zijn beschreven, maar er geen antwoord is 

gekomen over de fietsroutes voor de schoolgaande jeugd buiten de stad 
Schagen. Het ontbreekt aan een aanpak van verschillende kwetsbare fiets 
verbindingen waar veel kinderen uit het buitengebied op weg naar school in 
Schagen gebruik van maken. Als één van de voorbeelden: De Terpweg tussen 
Tuitjenhorn en Stroet is levensgevaar vooral in de herfst; 

 Bevoorradingsroutes voor de stad, maar er wordt geen enkel inzicht gegeven in 
de routes voor het (zwaar) vrachtverkeer in alle dorpen en de mogelijke 
maatregelen om routes te bepalen. 

 dat hiermee onrecht wordt gedaan dat de gemeenteraad voor de gehele gemeente is en dus 
ook aandacht behoort te hebben voor deze knelpunten buiten de stad Schagen; 

 Dat er inhoudelijk door de wethouder niet is ingegaan op de vraag van de inwoners van de 
Thorbeckestraat, waardoor het vertrouwen in de politiek zal afnemen, zonder dat de Raad 
hier enig invloed op heeft kunnen uitvoeren.  
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 dat er verder op geen enkele wijze in het ambitieplan is ingegaan op de verkeerstromen 
binnen allen kernen en ook niet binnen de stad Schagen, zoals eenrichtingsverkeer wel/niet, 
verkeerstroom binnen de kernen/stad, autoluw centrum/markt en de spoorwegovergang 
Hoep blijft ook geheel buiten dit plan. Op vragen van de commissieleden is door de 
wethouder op geen enkele wijze inhoudelijk geantwoord welke keuze er wel/niet is gemaakt 
en de daarbij behorende motivatie. Ook de memo geeft hier op geen enkele wijze antwoord 
op; 

 dat het zware en bredere agrarisch voertuigen in het buitengebied veel inwoners zorgen 
geeft. Ook hierover wordt in het ambitieplan als in de memo op geen enkele wijze op 
ingegaan; 

 dat uit de memo wel blijkt dat het voorliggende besluit moet worden genomen omdat bij 
het vaststellen van het ambitieplan de kans wordt verhoogd op het verkrijgen van meer 
subsidies; 

 dat het College erkent dat er een dergelijk overkoepelend verkeersplan ontbreekt, 
waarbij het overkoepelende deel volgens een groot deel van de commissie nog steeds 
ontbreekt;  

 dat het ontbreken van een verkeersplan wordt zowel bestuurlijk en ambtelijk als een 
gemis ervaren, maar dat de voorkeur uit gaat naar een breed gedragen plan, waarbij 
alle verkeersafwikkelingen binnen de gehele gemeente wordt opgenomen. 

 dat uiteindelijk de meerderheid van de commissie Ruimte geen positief advies heeft 
gegeven om dit plan te laten vast stellen door de gemeenteraad, dit in tegenstelling van 
het voorliggend besluit. 

 
Besluit de raad:  

 Dat het voorliggende ambitieplan verkeer in Schagen onvoldoende is om vast te stellen. 

 De raad van Schagen het voorliggend plan Ambitieplan Verkeer in Schagen niet vast 
stelt en dat, 

 de raad van Schagen het College opdracht geeft om een nieuw verkeersplan op te 
stellen en daarin de inhoudelijke vragen beter uitwerkt en dat dit aangepast 
verkeersplan door de huidige Raad, uiterlijk begin 2018 wordt vastgesteld. 
 

En gaat over tot de orde van de dag.  
 
 

Namens de fracties:  

 
 
J. Th. (Hans) Kröger       P.F.J. (Perry) Vriend  
Fractievoorzitter JESS      fractievoorzitter Senioren Partij 
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