
                                                                            15 okt. inspreekrecht oordeelsvormende vergadering. 

Goedenavond         

Hartelijk dank voor de ruimte van het inspreekrecht, over de renovatie van de Schagerweg. 

Dhr. Konijn heeft namens de bewoners al  twee keer ingesproken en is murw (dit kost hem heel veel 

energie), Hij voelt zich als Don Quijote behandeld en schaamt  hij zich “als OOK ambtenaar” dat er 

geen openheid van zaken komt. Daarnaast zijn we drie keer op gesprek geweest en de wethouder 

heeft ons  jl. 11 okt. bezocht.  

Bart zijn woorden waren, we hebben meer dan genoeg aangedragen als de wethouder hieraan 

voorbij gaat is hij verantwoordelijk voor de  gevolgen.  

Maar het gaat mij te ver en daarom doe ik de poging om namens 90% van de Schagerweg bewoners 

in te spreken, om het advies van onze betaalde deskundige dhr. S. Kuin te verdedigen.  

Vrijdag 11 okt. heeft de wethouder ons bezocht en hebben wij onze zorgen kunnen laten zien, maar 

hij heeft ons niet ontzorgd, vandaar dat wij opnieuw van ons laten horen. 

Ook wij hadden het liever anders gezien en betreuren het,  dat we voor de derde keer moeten 

inspreken om als bewoners van de Schagerweg gehoord te worden. Wat zeker iets zegt over de vorm 

van participatie die gehanteerd wordt. 

Schagerbrug is uniek gelegen in het buitengebied en ingebouwd tussen 2 industrie gebieden. De 

Schagerweg wordt vaak als sluiproute gebruikt. Het is een doorgaande weg en kan nooit als 30km 

weg bestempeld worden. Dus daarop kan ook nooit gehandhaafd worden. En we weten dat we zelf 

allemaal onze route moeten aanpassen. Dat gaan we doen als de weg ontmoedigd wordt door de 

vele opbrekingen. 

Natuurlijk krijgen wij na het open halen van de weg opnieuw last van veel meer trillingen, dat kan 

niet anders als de weg voor je deur er 3 meter diep wordt uitgehaald. Maar wanneer er asfalt voor 

terug komt,  wat juist belangrijk is, krijgen we door de loop der jaren minder spoorvorming en 

trillingen. Er zijn woningen die staan pal aan de weg ook het geluid wil je niet. Wij wensen comfort en 

dat is volgens onze deskundige asfalt.  

Langedijk is een voorbeeld hoe het niet moet, daar ging het niet om de ondergrond, het ging om het 

geluid en de trillingen. Hier gaat het ook om de 14 meter diepe ondergrond van veen. 

Al 30 jaar ligt er asfalt en we hebben nog steeds trillingen. Ook met een snelheid van 30km voelen wij 

trillingen in onze woningen. We eisen ons dood met klinkers. Als voorbeeld:  Een rioolput kan in 

klinkers niet zo krap gesteld worden dan in asfalt.  Iedere centimeter verschil voelen wij in onze 

woningen. 

Zo recht als de weg nu is, blijft hij ook na de renovatie alleen met drempels. “Onze deskundige” heeft 

juist ervaring met dorpse wegen,  en heeft om de snelheid eruit te halen,  meer opbrekingen 

aangegeven in plaats van drempels. Wanneer de nieuwe weg zo recht wordt gevleid, blijft het een 

racebaan voor zwaar-, en sluip verkeer. Door meer opbrekingen gaan we het verkeer ontmoedigen 

om even snel door Schagerbrug heen te racen.  Ook zien we gevaren voor de fietsers in de vroege 

ochtend en late avond, want met de fietsers op de rijbaan zou het zomaar kunnen zijn dat er een 

fietser over het hoofd wordt gezien. 

 



Wij willen u nog even een déjà vu uit 2008 vertellen toen er een riool renovatie heeft plaats 

gevonden in een gedeelte van de Schagerweg  

Schagerweg nummer 40 had na de renovatie van de weg 6000 euro schade aan de woning.  De 

gemeente hield zijn handen eraf om een vergoeding te geven. 

Schagerweg 51 heeft door scheurvorming van de hele woning 11 heipalen onder zijn woning laten 

plaatsen. Je gelooft het niet  maar voor deze beide woningen staat in het nieuwe plan een verhoging 

van 5cm getekend. U begrijpt nu waarschijnlijk de onmacht van ons, en willen door externe factoren 

niet meer schade aan onze woningen dan we al hebben. 

Dan de bomen die wij graag vervangen zien. Niet alleen omdat ze bij sommige bewoners voor de 

oprit staan. Maar wij hebben uw ambtenaar dhr. Henk Feijen,  deskundige van de groenvoorziening 

gesproken. Hij was bij de stoep aan het kijken omdat bewoners gebeld hadden vanwege de tegels die 

door de boomwortels eruit zijn gelicht, waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan. Zijn woorden 

waren;  De bomen zijn veel te groot  voor deze perkjes en ze hebben te veel wortels en ontwrichten 

de straat en stoep. Deze bomen zijn 30 jaar geleden bij vele gemeentes geplant en worden overal 

verwijderd. Zij moeten regelmatig de stoep open halen om de wortels weg te hakken. Hij gaf nog een 

stempel mee met de woorden;  “Deze bomen moeten eruit” 

Ook wij willen graag groen en bomen en begrijpen dat  de wethouder de bomen liever laat staan, 

maar gezien het hoogte verschil van de straat, stoep en de tuintjes van de woningen kunnen deze 

bomen er niet in blijven staan. We krijgen ook vast een  prachtig straatbeeld met nieuwe bomen, 

welke beter in de straat/weg passen 

En de tekort aangelegde parkeerplaatsen, het laatste jaar zijn er in verschillende woningen veranderd 

van eigenaar. Nu heeft men per huishouding minimaal 2 auto`s. Vraag van de bewoners is om daar 

nogmaals kritisch te kijken naar het te kort aan paskeerplaatsen.  Er zit meer ruimte in het plan wat 

voor parkeerplaats gebruikt kan worden. 

De wethouder heeft tijdens zijn bezoek aangegeven niets meer aan het plan te veranderen. Waarom 

wordt het advies van onze betaalde deskundige niet opgevolgd?  De bewoners hebben liever 

vertraging dan een weg die niet naar hun zin is.  

Wethouder, na de renovatie van 2008 zijn wij wat kritischer geworden en snappen niets van de 

participatie werkwijze van de gemeente. 

U vertelde ons tijdens het bezoek dat u met het college een besluit gaat nemen over asfalt of 

klinkers. Ook hier snappen we helemaal niets van.  90% van de bewoners van de Schagerweg wenst 

dat u het advies van onze deskundige opvolgt. In ons eerste gesprek met ambtenaar Ruud Moeijes en 

Koen Borst van HB kwam naar voren, dat de aanpassingen van onze deskundige meegenomen 

kunnen worden en we alleen voor het besluit van asfalt naar de wethouder moeten.  

Wat houdt de wethouder dan tegen? 

 

 

 

 

 



 

Wij hebben nog steeds onbeantwoorde vragen; 

Waarom is er geen probleem analyse gemaakt? 

Waarom hebben wij nog nooit een rapport mogen inzien van het aantal verkeersbewegingen? 

Graag zouden wij de nieuwste tekening willen inzien om te constateren dat zoals u zegt alle adviezen 

van onze deskundige zijn meegenomen.  

Ons is ook de technische tekening beloofd. Wanneer deze klaar is zouden wij hem graag z.s.m. willen 

ontvangen. Kunt u aangeven wanneer wij deze tegemoet kunnen zien? 

 

Dan nog een paar slotopmerking: 

De Schagerweg bewoners die het advies van onze deskundige ondertekend hebben zijn woonachtig 

vanaf de  Nijverheidsweg tot aan  de laatste woning voordat u naar Schagen rijdt. 

Nergens wil men drempels en klinkers. 

De  OFS en LTO zijn ook tegen het leggen van klinkers.  Wij hebben op 26 aug.. jl. een gesprek met 

hen en de wethouder en zijn gevolg gehad. De bedrijven willen straks niet de schuld van 

spoorvorming krijgen.  

 

Bedankt voor uw tijd 

Namens de bewoners van de Schagerweg, heeft Carla Rampen gesproken 

 


