
Aan de raadsleden van de gemeente Schagen 

Schagen, 17 jan. 2023 

Betreft: verkeersplan Schagen 

 

Geachte raadsleden van Schagen, 

Op de agenda van de raadsvergadering van dinsdag 17 januari staat weer een 

oordeelvorming  over de verkeersrichting van de Thorbeckestraat. Een besluit om de 

rijrichting te veranderen, dat eerder door de Raad werd genomen na overleg met de 

winkeliers van de Gedempte Gracht, is niet uitgevoerd.  

Inmiddels heeft er blijkbaar een verkeersonderzoek plaatsgevonden. De winkeliers van de 

Gedempte Gracht hebben geen onderdeel mogen uitmaken van dit onderzoek. Er is de 

winkeliers niet gevraagd om de gevolgen van het eenrichtingverkeer van de Thorbeckestraat 

in kaart te brengen. De winkeliers is geen feitelijke informatie gevraagd over mogelijk verlies 

aan inkomsten. Ook zijn de resultaten van het verkeersonderzoek niet gedeeld en besproken 

met de winkeliers. En ook hebben er geen tellingen plaatsgevonden van winkelend publiek 

op de Gedempte Gracht, Molenstraat en Nieuwe Laagzijde. 

Wel hebben we inmiddels kunnen vaststellen dat het doodbloeden van de Nieuwe Laagzijde 

en Molenstraat, zoals voorspeld, in gang is gezet. Er is leegstand en er vertrekken meer 

winkels omdat ze slecht bereikbaar zijn. ( op het moment staan daar ongeveer zeven winkels 

en restaurants te huur ) Het is te rustig op Gedempte Gracht, Nieuwe laagzijde, Molenstraat. 

In feite is het daar momenteel autoluw. 

Een verkeersonderzoek kan een probleem van de verkeersroulatie belichten, maar kan niet 

de leefbaarheid van een historisch centrum in zijn geheel in ogenschouw nemen. Een 

verkeersplan kan theoretisch ten doel hebben het centrum aantrekkelijker voor bezoekers 

en inwoners van Schagen te maken door het centrum autoluw te maken. Maar wat als dit in 

de praktijk anders uitpakt? Op welke manier wordt gemeten of de visie niet op tijd moet 

worden bijgesteld  omdat het gewenste resultaat niet wordt behaald of omdat bijvoorbeeld 

de gehele cultuur rond winkelen inmiddels is veranderd. 

Het kan toch niet zo zijn dat een onderzoek verkeersroulatie bepalend is en dat de stem van 

gezamenlijke winkeliers, die van groot belang zijn voor de aantrekkingskracht van Schagen 

en die ervaring hebben met de bezoekers van het oude centrum, niet wordt gehoord. 

Het is aan de Raadsleden om alle belangen te wegen en om een weloverwogen besluit te 

nemen in het belang van het geheel van Schagen. 

 

 



De winkeliers van Schagen zijn van mening dat de huidige richting van het verkeer in de 

Thorbeckestraat nadelig is voor de broodnodige levendigheid van het oude centrum.  De 

winkeliers menen dat het oude centrum het meest gebaat is bij goede bereikbaarheid en 

doorstroom. Het liefst in een tweerichtingsverkeer. Hetzij in de Thorbeckestraat, hetzij in de 

Oosterstraat. Maar in ieder geval ook in de rijrichting van Noord naar Zuid. Zoals het nu is 

wordt al het verkeer namelijk weg van het oude centrum naar de grote supermarkten en het 

Makado geleid. 

Dat neemt niet weg dat ook de winkeliers graag meedenken over het vergroenen, makkelijk 

bereikbaar maken voor fietsers en aantrekkelijk maken van het oude centrum als leef-, 

winkel-, horeca- en recreatiegebied. Maar het is wel van belang dat de feiten onder ogen 

worden gezien zodat het oude centrum niet verschraald.  Er is namelijk geen bewijs dat het 

autoluw maken van Schagen zal leiden tot een aantrekkelijk centrum.  

Wij vragen daarom de Raad om een aanvullend onderzoek waarin de mening van de 

winkeliers wordt meegenomen. Wij vragen tijd om het verkeersplan te bestuderen en om zo 

te bezien of we gezamenlijk tot een verkeersplan kunnen komen dat alle aspecten 

meeweegt. Met name in de rijrichting van Thorbeckestraat en Oosterstraat zouden wij ons 

nader willen verdiepen. 

Wij vragen de raadsleden met klem om rekening te houden met de stem van de winkeliers in 

de besluitvorming. Zij hebben de praktische ervaring en zullen met feiten de gevolgen voor 

het niet goed bereikbaar zijn van Nieuwe Laagzijde, Molenstraat en de Gedempte gracht 

kunnen beargumenteren en onderbouwen.   

Laten we vooral in overleg blijven en naar een weloverwogen oplossing zoeken. Er moet een 

compromis mogelijk zijn waar Schagen het meest bij gebaat is en dat alle factoren  

meeweegt. 

   

 

Namens de gezamenlijke winkeliers van het centrum van Schagen  

Winkeliersvereniging Schagen  

Sector detailhandel OFS 

Henk van Zanten 

Margreet Plukker  

 


