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Aan :   college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen 
Datum :   22 augustus 2020 
Betreft :   vragen(art 43 reglement van orde) betreffende cameratoezicht station 
 
                 
Geachte college, 
 
De laatste maanden neemt de vernieling van fietsen aan de oostkant van het treinstation 
zienderogen toe en is momenteel schering en inslag is, d.w.z soms meerdere malen per week 
worden enkele fietsen grondig vernield achtergelaten. Daarnaast wordt er weed/marihuana gerookt 
door jongeren en lijkt er in pillen te worden gehandeld. Ook aan de westzijde van het station, de 
voorkant, is soms sprake van vernielingen en hangjongeren.  
 
Vragen: 

1) Is bovenstaande situatie, met name aan de oostzijde van het station, bij u bekend? 
Het is bij de politie en gemeentelijke handhaving bekend dat er vernielingen aan fietsen 
plaatsvinden. Tevens is het bekend dat jongeren op onregelmatige basis overlast 
veroorzaken.  
Uit de gegevens van de gemeentelijke handhaving blijkt dat er dit jaar een (1) melding van 
jeugdoverlast bij het station binnengekomen is.  
Uit de gegevens van de politie blijkt dat er van 1 januari 2020 tot heden 84 meldingen 
geregistreerd staan. Hiervan zijn 11 meldingen overlast jeugd, 5 meldingen van vernielingen 
en 2 meldingen van alcohol/ drugs c.q. softdrugs. 
 
Uit de gegevens van de NS blijkt dat station Schagen laag  ‘scoort’ op het aantal meldingen in 
verhouding met vergelijkbare stations in de omgeving zoals Hoorn, Heerhugowaard en 
Alkmaar. Al is ieder station natuurlijk uniek.  
Nd geeft aan dat er op meerdere stations wel piek momenten gezien worden tijdens de 
corona periode.  
 

2) Bent u met D66 eens dat dit een ongewenste ontwikkeling is, waartegen actie in de rede 
ligt? 
De politie en handhaving zijn zich bewust van de vernielingen en overlast op deze locatie. De 
locatie wordt regelmatig meegenomen in de surveillanceronden. Uit deze surveillance en de 
gegevens vanuit de systemen komen geen aanvullende redenen om verdere actie te 
ondernemen.    
Mochten er in de komende periode meerdere meldingen binnen komen is de NS ook bereid 
om samen op te trekken in een aantal veiligheidscontroles.  

 
3) Zo ja, wilt u overwegen om camera’s op te hangen teneinde hiermee toezicht te kunnen 

uitoefenen? 
Het cameratoezicht zal niet alleen het werk van de politie vereenvoudigen om de (veelal 
jonge) daders op te sporen, maar er gaat ook een preventieve werking van uit. Als gevolg 
van een verbeterde situatie zal tevens het visitekaartje van Schagen voor bezoekers per 
trein een minder verloederde indruk maken. 
Uit eerdere gesprekken met de station beheerder blijkt dat er relatief te weinig gebeurd op 
het station van Schagen om cameratoezicht vanuit ProRail te financieren. Vanuit de 
bevindingen van de politie en de gemeentelijke handhaving blijkt tevens dat het aantal 
meldingen te laag is om cameratoezicht te plaatsen.  



 

 

 
 
Namens de fractie van D66 Schagen, 
 
Drs Margriet Struijf 
Steunfractielid D66 
 


