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Motie vreemd aan de orde van de dag voor de raadsvergadering van 13 november 2018

Agendapunt : 20

Onderwerp: Plaatsten van verlichting op het Schoenmakerspad (bocht naar de Acaciaflats)

De raad van de gemeente Schagen, in vergadering bijeen op 13 november 2018,

constaterende dat

» het 's avonds donker kan zijn op het Schoenmakerspad;
» er regelmatig gebruik van wordt gemaakt door ouderen die de Nieuwe Nes hebben bezocht 

en naar de parkeerplaats moeten lopen bij de Acaciaflats, omdat er bij De Nieuwe Nes te 
weinig parkeerruimte is als er evenementen of activiteiten zijn;

» zij moeite hebben met het vinden van het pad en dit tot ongelukkige situaties leidt;
» Op 19 september jl. er twee personen te water zijn geraakt en ternauwernood hieruit 

hebben kunnen klimmen;
» een van die personen in de raadsvergadering van 25 september heeft ingesproken om dit te 

delen, en daarna een gesprek heeft gehad met een van de ambtenaren;
* dit gesprek niet geleid heeft tot een aanpassing met de reden dat een vogelrustgebied is.

Stemming, d.d.

Schagen

overwegende dat

» Schagen veiligheid hoog in haar vaandel heeft staan;
» er gemakkelijk een lage paal met sensor lamp kan worden geplaatst om de wandelaars de 

juiste weg te wijzen;
* de kosten die hiermee gepaard gaan te overzien zijn en niet opwegen tegen mogelijke 

ongelukken en letsel;
» om het voor de winter te realiseren, er spoed achter gezet moet worden;
» voorkomen beter is dan genezen.

roept het college op om

» gevolg te geven aan de wens, die bij de vele gebruikers van dit traject leeft, tot het realiseren 
van beperkte verlichting op het Schoenmakerspad zodat gebruikers in het donker veilig de 
weg kunnen vinden/volgen.

en gaat over tot de orde van de dàģ'.-

Fractie CDA Schagen, Sanderíensink, fractievoorzitter
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