
 

 

 

 

 

 

Motie:            Schagen heeft de beste binnenstad van Nederland 

 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op dinsdag 3 februari 2015 

Overwegende dat: 

 Er geen gezelligere binnenstad is dan die van Schagen 

 De Horeca floreert in de binnenstad van Schagen 

 Het winkelaanbod divers is en succesvol in de binnenstad van Schagen 

 De  culturele waarden  veelzijdig-  en van groot belang zijn voor Schagen 

 De raad van Schagen trots is op de ondernemers, verenigingen en inwoners die de 

binnenstad van Schagen zo gezellig en succesvol maken 

 De raad van Schagen de trots op de binnenstad van Schagen graag deelt met toeristen en 

bezoekers. 

 De verkiezing tot ‘Beste Binnenstad van Nederland’ de verdiende erkenning zou opleveren 

voor de binnenstad van Schagen. 

 Binnenkort de inschrijving voor de verkiezing start 

Roept het college op om: 

 De binnenstad van Schagen in te schrijven voor de verkiezing ‘Beste Binnenstad van 

Nederland’  

 Dit samen te doen met de winkeliers en horeca ondernemers in de binnnestad en met 

overtuiging en de inzet om te winnen 

 Op korte termijn terug te komen bij de raad met een kort plan van aanpak voor de 

inschrijving 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Fractie CDA     S. Lensink 
 
Fractie VVD     J. van de Beek 
 
Seniorenpartij     P. Vriend 
 
PvdA      H. Heddes



Toelichting 

 
De Beste Binnenstad is een kwaliteitslabel. Alle facetten van de binnenstad worden tijdens de 
beoordeling en jurering onder de loep genomen. De ‘Beste Binnenstad’ springt er niet alleen uit op 
het vlak van winkels of parkeermogelijkheden, maar onderscheidt zich in de volle breedte van andere 
binnensteden. Zowel vanuit de optiek van de consument als het bedrijfsleven, bewoners en 
bezoekers. Uitgangspunt is de ontwikkeling die een binnenstad binnen een periode van twee tot drie 
jaar heeft doorgemaakt.  
 
Winnaars in voorgaande jaren gebruiken het label ‘beste binnenstad’ voor de algemene promotie 
van de stad bij bezoekers en toeristen. 
 
De gemeente Schagen heeft in 2011 deelgenomen aan de verkiezing Beste Binnenstad van 
Nederland. In dat jaar is de binnenstad van Schagen bij de laatste 3 kandidaten in de categorie ‘kleine 
binnnestad’ gekomen. Destijds stond de Grote Kerk in de stijgers en was het parkeerterrein aan de 
Julianalaan nog niet aangelegd. Nu deze gereed zijn, zijn naar onze mening  de kansen toegenomen. 
 
Tot 2013 bepaalde het aantal inwoners de categorie. In 2013 is de categorie ‘kleine binnenstad’ 
vervallen, ook is nu het aantal winkels leidend voor de categorie. Hoewel de gemeente geen exacte 
gegevens publiceert, zou de binnenstad van Schagen volgens grove telling nu onder de categorie 
‘Middelgrote Binnenstad’ vallen (200-325 winkels). 
 
Wij zijn  er van overtuigd dat de binnenstad van Schagen deze verkiezing kan winnen. 
 
Zie ook: http://www.debestebinnenstad.nl/  
 

 

http://www.debestebinnenstad.nl/

