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De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen, 25-06-2019

Overweging/constatering dat:
Sinds de Nieuwstraat opnieuw is ingericht de vraag om een duidelijke oversteek 
steeds luider wordt.
Auto's te gast zijn op de Nieuwstraat maar in de huidige situatie dit niet duidelijk is 
voor de automobilist en dit zorgt voor gevaarlijke situaties.
De grijze strepen op het wegdek nu voor niemand duidelijk zijn.
Een Regenboogzebrapad opvallender aanwezig is en dus de veiligheid vergroot.
Een Regenboogzebrapad met witte banen, die liggen in een kleurrijk vlak lijkt te 
voldoen aan de uitvoeringsvoorschriften BABW. (VOP. Uitgevoerd met dwars op de 
wegas aangebrachte witte strepen met een tussenliggende afstand van 0,4 tot 0,6 
meter. Ook moet het bord L2 voor een VOP zijn aangebracht).
Wij graag zouden zien dat de wethouder de ‘normale’ weg bewandeld en de 
kunstcommissie van het KARS haar plannen voor legt als er sprake is van ‘een beeld'. 
Mocht de wethouder haar plannen zien als 'citymarketing’ wij graag zouden zien dat 
zij haar plannen voorlegt aan het bureau dat dit begeleid.
Het verzoek van de (aangehouden) motie een ‘Regenboogzebrapad' was om te 
benadrukken dat wij een gastvrije gemeente zijn voor elke inwoner, de acceptatie 
van de LHBT-gemeenschap te bevorderen en een stukje kleur en veiligheid toe te 
voegen aan het straatbeeld van de Nieuwstraat.
Het aanbrengen van een regenboogzebrapad op de Nieuwstraat meerdere doelen 
dient en binnen de begroting van de gemeente Schagen zal passen nu er financiële 
tekorten in het verschiet liggen.

Verzoekt:
Het college om een Regenboogzebrapad met witte banen in een kleurrijk vlak aan te 
brengen op de Nieuwstraat ter hoogte van de uitgang van het Makado.

En gaat over tot de orde van de dag,

Toelichting:



Ons land is koploper in de wereld op het gebied van regenboogzebrapaden.
In veel gemeenten levert de komst van een Regenboogzebrapad veel discussie op mede 
omdat de oversteekplaats niet dezelfde wettelijke status heeft als een gewoon zwart/wit 
zebrapad. De voorrangsregeling voor voetgangers geldt niet bij een regenboogzebrapad. In 
veel gemeenten wordt dan ook besloten het regenboogzebrapad te situeren in een gebied 
waar de auto te gast is’. Soortgelijke situatie heeft het college willen creëren op de 
Nieuwstraat met grijze strepen, een Regenboogzebra zal hier opvallender’ aanwezig zijn en 
dus de veiligheid vergroten. Wij pleiten dan ook voor een regenboogzebrapad met witte 
banen, die liggen in een kleurrijkvlak. Daarmee lijkt wel te worden voldaan aan de 
uitvoeringsvoorschriften BABW. (VOP. Uitgevoerd met dwars op de wegas aangebrachte 
witte strepen met een tussenliggende afstand van 0,4 tot 0,6 meter. Ook moet het bord L2 
voor een VOP zijn aangebracht).
Het Regenboog zebrapad zal de zichtbaarheid van de oversteek aldaar vergroten én de 
zichtbaarheid als gemeente waar iedereen zich veilig genoeg voelt om zichzelf te zijn te 
tonen.
Liefde kent geen grenzen, niet wat betreft geslacht, nog religie, leeftijd, huidskleur, ongeacht 
wie je bent, wat je doet, welk geloof of welke seksuele voorkeur je hebt daarom hebben al 
zo'n 50 gemeenten in Nederland inmiddels een Regenboogzebrapad aangelegd.
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