
Kiest de gemeente voor de Veiligheid of de vraag van de bevolking? 

Plan Bladstraat is een postzegel op de kaart van de gemeente Schagen. 

Een klein stukje grond wat ligt aan de rand van het dorp maar waar veel 

verkeer langs gaat.  

De bladstraat is een doorgaande weg waar vele scholieren fietsen om via de 

achterzijde de school te bereiken. Dit is een verplichte route voor hen omdat ze 

niet aan de voorzijde mogen parkeren met de fietsen. Via de bogtmanweg 

bereiken ze de school. 

Op de bogtmanweg komt de Connexion bus 2x per uur langs, vrachtverkeer 

maakt gebruik van deze weg om op de bestemming te komen, auto’s maken 

gebruik van deze weg om de drukke dorpsstraat te vermijden. De kinderen die 

met de auto naar school gebracht worden, en dat zijn er tegenwoordig heel 

vee. De fietsende kinderen komen via de bogtmanweg naar school. De 

bezoekers van sportzaal de Groet, bezoekers en  zwemlesklanten bij het van 

Blanckendaelpark komen via de bogtmanweg.  

Door het tekort aan parkeergelegenheid achter de school wordt de 

bogtmanweg nog onveiliger gemaakt door auto’s die links en rechts in de berm 

worden geparkeerd. Het is zelfs zo erg dat men het maar een gewone zaak vind 

om de auto op het terrein van Kees Broesen Zaden te parkeren. Zigzaggend 

tussen de geparkeerde auto’s door en met al het verkeer moet men veilig de 

weg naar school zien te vinden. Het is wachten op het moment dat er een 

fietser wordt aangereden een nachtmerrie die we moeten zien te voorkomen 

door betere en meer parkeer gelegenheid.  

U hoort het veel fiets verkeer samen met auto’s , bussen en vrachtverkeer. Een 

schoolzone van 30 km zal het verkeer niet minderen.  

De 9 huizen die gepland staan op het stukje postzegel in de bladstraat zorgen 

voor nog meer drukte.  

Tevens worden de 7 huizen die gepland staan aan de bogtmanweg  veel te 

dicht op de weg gebouwd. Ze overschrijden de  lijn met de bestaande 

woningen van de bogtmanweg. Deze 7 huizen komen veel meer naar voren. 

Ook gezien vanaf de rode lijn in de bladstraat komt de hoekwoning  van de 7 

ver over deze lijn. Dit belemmerd ook het zicht voor het verkeer wat komt van 

de bladstraat, dus veel fietsers, die de bogtmanweg op moeten .   



Zo staat ook de senioren woning 2 onder 1 kap ver over de rode lijn ingetekend 

van de bladstraat. Ja gemeente u schrijft mooi in uw verweer dat wij niet het 

recht hebben op een vrij uitzicht op een stukje grasveld. Nou dat hebben we 

ook niet wij hebben ons huis gekocht met een school aan de overkant met een 

grote speelplaats en een groenstrook ervoor. Deze huizen die nu staan 

ingepland staan niet gelijk aan de bestaande huizen van de bladstraat  en 

komen dus veel meer naar voren. 

Dat er huizen gebouwd gaan worden op de plek van de oude school daar 

kunnen wij mee leven maar zet er 3 vrijstaande huizen met parkeergelegenheid 

op eigen erf neer wat past in het plaatje van de bladstraat. Het groen aan de 

bogtmanweg kan worden behouden en het zicht om vanuit de bladstraat de 

bogtmanweg op te rijden blijft intact.  

Wij stellen de veiligheid voorop en begrijpen dat er onder de bevolking veel 

vraag is naar starters en senioren woningen maar aan de rand van het dorp bij 

Nickerson Zwaan gaat gebouwd worden waar veel ruimte is. Morgen avond is 

er een inloop avond voor het plan bogtmanweg  waar voorheen Veldboer actief 

was. Daar is veel ruimte om dit soort woningen te creëren en de veiligheid rond 

de parkeerplaats achter de school intact te houden.  Oftewel 2 vliegen in 1 klap 

de veiligheid blijft behouden en de vraag naar starters/senioren woningen kan 

ingevuld worden.  
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