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Betreft: Bereikbaarheid brandweer in Schagen. 

Behandelaar: Chih Chun Wang 

Geacht College, 

In het Noord-Hollands dagblad van vrijdag 18 september 2020, staat een artikel over de 

bereikbaarheid van de brandweer in West-Friesland met als kop: “OBSTAKELS HINDEREN 

BRANDWEER, OOK IN SCHAGEN”. 

Navraag leert dat ook binnen de gemeente Schagen er hinder wordt ervaren door obstakels, 

verkeersremmers, paaltjes enzovoort wat ervoor zorgt dat men - of een alternatieve route 

moet rijden of moet maneuvreren om uiteindelijk bij het incident te komen. Dit levert extra 

vertraging op en is kwalijk wanneer elke seconde telt. 

Deze problemen worden in de meeste gevallen ervaren door de hoogwerker van de 

brandweer en incidenteel door de blusvoertuigen. 

Naar aanleiding van dit artikel en onze navraag heeft de Seniorenpartij Schagen 

de navolgende vragen: 

1. Onderschrijft de wethouder de inhoud m.b.t. dit punt van bovenstaande artikel? 

Nee, bij de gemeente zijn geen structurele problemen met betrekking tot de 
bereikbaarheid bekend. Navraag bij de veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft 
ook geen concrete knelpunten opgeleverd. Eventuele problemen met bereikbaarheid 
kunnen ontstaan doordat de brandweer andere voertuigen aanschaft of een ander 
gebruik toepast. Het is nu de praktijk dat de brandweer vaker gebruik maakt van een 
hoogwerker. Wijken zijn daar in het verleden niet altijd op ingericht.  
Indien u concrete probleemlocaties kent dan vernemen wij die graag van u. 
 

2. Is de wethouder voornemens om hiervan een inventarisatie te maken of zijn deze 

hindernissen al bekend? 

Nee, het is voor de gemeente ondoenlijk om steeds als de brandweer iets verandert 
al onze wegen hierop te toetsen. De brandweer heeft zelf voldoende gebiedskennis 
in huis om meldingen te doen van problemen. Alle wegen binnen de gemeente 
Schagen voldoen aan de vingerende regelgeving en is het ook bekend welke wegen 
door de VrNHN aangemerkt zijn als hoofdrijroute voor de hulpverleningsdiensten. 
Hierdoor zullen de hulpdiensten minimaal tot geen hinder ondervinden van 
verkeersremmende maatregelen. 
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3. Is het College voornemens om deze “hindernissen” weg te nemen en zo ja in 

welk tijdsbestek dit gebeurt? 

Indien er bij ons obstakels en hindernissen gemeld worden door de brandweer, gaan wij – 

in overleg – kijken of er een oplossing mogelijk is. 

Zo was er recent een klein probleem met bereikbaarheid van een brandende viskraam 

tijdens de opbouw van de markt in het centrum van Schagen. Een bestelbusje belette een 

schadevrije doorgang. Door er alert op te zijn dat marktkramen en bedrijfswagens ver 

genoeg naar achteren geplaatst worden leveren zij geen probleem op voor grote 

passerende voertuigen. 

 

4. Zo neen, kunt u ons gemotiveerd aangeven - al dan niet geheel -waarom hierop 

geen actie wordt ondernomen 

Op dit moment hebben wij geen concrete meldingen liggen waarop zo mogelijk actie 

ondernomen moet worden. 

Namens de fractie van de Seniorenpartij Schagen, 

A.S. (André) Groot  

Fractiesecretaris 
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Wij zien uw antwoord graag tegemoet. 

 

 

Namens de fractie van de Seniorenpartij Schagen, 

A.S. (André) Groot 

Fractiesecretaris. 


