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Geachte heer Van der Mark,

In uw brief geeft u aan dat de gemeente Schagen verkeersbesluiten niet conform de 
Wegenverkeerswet 1994 worden genomen. En soms te laat of met onjuistheden worden 
gepubliceerd.

Tijdens het reguliere ambtelijke overleg met vertegenwoordigers van de fietsersbond en gemeente 
Schagen is deze kwestie besproken.
Wij hebben aangegeven dat het klopt dat er in het verleden verkeersborden zijn geplaatst die niet 
door middel van een verkeersbesluit zijn bekrachtigd.
Over het algemeen betreft het wegen vallend binnen de gemeentegrenzen van de voormalige 
gemeente Schagen over de perioden voor en na de fusie.

Wij hebben aangegeven dat wij in de eerste helft van 2018 één verkeersbesluit gaan publiceren voor 
het verwijderen van alle overbodige verkeersborden waarvoor een verkeersbesluit wettelijk verplicht is 
(conform het gemeentelijk saneringsplan).
Pas als wij alle overbodige verkeersborden hebben verwijderd krijgen wij een totaal overzicht van de 
dan huidige verkeersborden (basis op orde). Uit dit overzicht kunnen wij de verkeersborden selecteren 
waarvoor nog geen verkeersbesluit is genomen. Voor deze verkeersborden zullen wij met 
terugwerkende kracht een verkeersbesluit opstellen en publiceren.

Het format van het verkeersbesluit is in samenwerking met juridische zaken en de politie conform de 
Wegenverkeerswet 1994 tot stand gekomen. Natuurlijk kan het gebeuren dat na het genomen 
verkeersbesluit het bebordingsplan tussentijds wordt aangepast. En dat deze wijziging niet intern wordt 
doorgegeven.

Met vrienddijke groet, 
namens bur lemeester en wethouders van de gemeente Schagen

De heer J. 
hoofd afdi

. Butteri
penbaar Gebied
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