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Samen een befaaar Schagen

Motie voor de raadsvergadering van 17 december 2019 

Agendapunt : 19

Onderwerp: Plan van aanpak verkeerscirculatie centrum stad Schagen 

De raad van de gemeente Schagen, in vergadering bijeen op 17 december 2019,

Constaterende dat:

* in verschillende straten in het centrum van Schagen de inwoners al járen overlast ervaren 
van het verkeer;

» dit vele verkeer, en niet alleen vrachtauto's, regelmatig schade veroorzaakt aan 
geparkeerde auto's (van de inwoners);

» de straten in het centrum van Schagen niet zijn ontworpen en aangelegd om de 
hedendaagse hoeveelheid verkeer te verwerken;

* door de locatie van diverse scholen (zowel basis als voorgezet onderwijs) in en rond het 
centrum van Schagen er veel fietsverkeer is van leerlingen en ouders en dat dit regelmatig 
tot onveilige situaties leidt;

* er al vele gespreken zijn geweest van inwoners met vertegenwoordigers van de gemeente en 
er is ingesproken in raadsvergaderingen;

* de inwoners in en rond de Thorbeckestraat zich niet gehoord voelen ;
« het college gaat komen met een voorstel over de Thorbeckestraat en Oosterstraat;
* de SES kortgeleden voorstellen heeft gedaan over de herinrichting van de Markt rond de 

Grote kerk;
* de winkeliersvereniging Schagen hierbij aandacht heeft gevraagd voor het autoverkeer en 

het parkeren op en rond de Gedempte Gracht.

Overwegende dat:

* het centrum van Schagen gezellig druk is, maar voor met name langzaam verkeer 
(voetgangers en fietsers) onoverzichtelijk is en soms zelfs gevaarlijk overkomt;

* winkeliers duidelijkheid mogen verwachten over de toekomstige bereikbaarheid, waarbij 
gratis parkeren en goede bereikbaarheid voor het winkelbestand belangrijk is;

* bezoekers die met de auto komen op een verantwoorde wijze hun weg moeten kunnen 
vinden naar het centrum van Schagen;

» de verkeersveiligheid moet worden verbeterd;



* het vrachtverkeer (met name voor bevoorrading van supermarkten) op een voor de overige 
verkeersdeelnemers minst hinderlijke manier zijn werk moet kunnen verrichten;

» de bewoners van het centrum recht hebben op een plezierige woonomgeving;
« een goede oplossing moeilijk is maar wel zal moeten leiden tot een win-winsituatie.

veer het zomerreces van 2020 een plan van aanpak aan de raad voor te leggen voor het opstellen 
van een breed gedragen verkeerscirculatieplan, een plan over verkeerstromen en parkeer- 
mogelijkheden in het centrum, waarin speciale aandacht wordt besteed aan het langzame verkeer, 
het zware vrachtverkeer, de inrichting van de Markt en bereikbare parkeermogelijkheden rond de 
Gedempte Gracht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Het centrum van Schagen wacht al vele járen op een verkeerscirculatieplan. In 2017 is echter door 
de raad besloten geen verkeerscirculatieplan op te stellen. Recente ontwikkelingen rond de 
Thorbeckestraat, de verbouwing van Makado en de hernieuwbare discussie over de inrichting van 
de Markt zijn voor de indieners aanleiding om toch de discussie opnieuw in de gemeenteraad te 
willen voeren.
De indieners streven naar duidelijkheid over de algehele verkeerscirculatie in het centrum van de 
stad Schagen. Het in kaart brengen van de belangen en het consulteren van belanghebbenden als 
aanwonenden, winkeliers en horeca alsmede de planuitwerking vergt redelijke tijd. Gelet op het 
hiervoor geschetste wensen zij op langere termijn, medio zomerreces 2021 van het college een 
concreet en toekomstbestendig plan te ontvangen dat duidelijkheid geeft aan de genoemde 
belanghebbenden en waarin de aspecten van zwaar vrachtverkeer, personenauto's, langzaam- 
verkeer en parkeren) zijn opgenomen.
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