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Onderhanden is momenteel de herinrichting van de Schagerweg in Schagerbrug. Deze was 
aan onderhoud toe en heeft diverse onveilige situaties bij kruisingen. Ook voor fietsers is de 
Schagerweg niet overal veilig en er wordt vaak te hard gereden.  
Op 16 juli jongstleden is een informatiebijeenkomst gehouden voor de dorpsbewoners en 
belangstellende in de kantine van De Molentocht in Schagerbrug. Daar zijn de plannen voor 
herinrichting gepresenteerd.  
Mede naar aanleiding hiervan heeft de fractie van JESS een aantal vragen: 
 
• In hoeverre is er nagedacht over de haalbaarheid van verkeersbeperkende maatregelen 

voor het vrachtverkeer? Bv. door vrachtverkeer alleen toe te staan mits 
bestemmingsverkeer.  
Dus verkeer van de Lagedijk/De Fok via Zijperweg, Ovonde naar Westerweg richting de 
Stolpen en verkeer van Bedrijventerrein Schagenbrug via de Stolpen. 
Dit ook in lijn met hetgeen in het coalitieakkoord hierover is vastgelegd.  

 
• Er wordt geopteerd voor straatwerk van klinkers. Is dit kwa geluid- en trillingseffecten 

(van vooral het zwaardere verkeer) voor de huizen aan de Schagerweg de meest 
wenselijke optie? Waarom wordt hiervoor gekozen? Is asfalt geen betere optie? 

 
• In hoeverre zijn diverse belanghebbenden betrokken bij de uitwerking van de plannen? 

Allen gelijk of is daar specifiek onderscheid gemaakt? De dorpsraad? De inwoners van 
Schagerbrug niet zijnde Schagerweg bewoners? Bewoner van de Schagerweg als meest 
direct betrokkenen? Bedrijven op het bedrijventerrein? 

o Klopt het dat direct aanwonenden is toegezegd dat met hen afzonderlijk een 
gesprek zou plaatsvinden? 

En wat is er uit deze gesprekken gekomen? 
 
• Is er inzicht bij de gemeente in verkeerstromen en specifiek in de hoeveelheid 

“sluipverkeer”?  
Binnen de fractie van JESS bestaat de indruk dat een redelijk deel van het verkeer 
“onnodig” door Schagerbrug rijdt. Van de Stolpen naar Schagen en vice versa. O.a. 
vrachtverkeer van de Lagedijk/De Fok en van/naar bedrijventerrein Schagerbrug. Dit 
geldt mogelijk ook voor personenautoverkeer. 
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