
Vragen VVD, Chaos in Schagen centrum! 

 Als gevolg van de afsluiting aan de Beethovenlaan (wegwerkzaamheden), Nieuwstraat/Markt 

(Kermis), Gedempte Gracht (donderdagmarkt) en de werkzaamheden bij het Makado lijkt het 

centrum van Schagen vrijwel onbegaanbaar geworden.  

Vanmorgen zag ik de gevolgen hiervan: auto's die van het privé-parkeerterrein naast de Wibra 

de Nieuwstraat opreden in de richting van de Mauvestraat, waardoor auto's die vanaf de 

Mauvestraat naar het AH-parkeerterrein wilden (en zich zojuist om een 'stop-hek' heen 

hadden geworsteld) achteruit moesten rijden terwijl er nieuwe aanvoer van auto's kwam vanaf 

't Noord. Ondertussen fietsen er aan alle kanten mensen tussendoor waardoor de situatie ook 

nog eens heel gevaarlijk oogde. 

 Het was één grote chaos. Goede coördinatie/bebording zou hier wel op zijn plaats zijn. Daar 

heeft de VVD al eens eerder iets over geroepen. 

Mijn vraag aan de wethouder kunt u aangeven wanneer u orde op zaken gaat stellen dmv 

juiste bewegwijzering  en hoe verbeterd u de informatie verstrekking vooraf het overgaan tot 

wegafsluiting. 

 

--  

Dhr, J. (Jonne) van de Beek BBA. 

Raadslid, Fractievoorzitter VVD afd. Schagen 

 

 

Reactie college: 
 
Beantwoording 
De afsluiting van de Nieuwstraat ten behoeve van de kermis ter hoogte van de oprit van het 
parkeerterrein aan de Nieuwstraat is niet anders dan voorgaande jaren (tijdens de kermis). De route 
op de Nieuwstraat is zoals altijd éénrichtingsverkeer naar het zuiden, waarbij automobilisten via het 
grote parkeerterrein naar de Schubertstraat worden geleid. Alhier kunnen ze via de Schubertstaat of 
naar de Beethovenlaan (uitgang) of naar het parkeerdak (Makado) rijden. Diverse bebording 
attenderen de automobilisten hierop. 
 
De problematiek die wordt geschetst is het gevolg van de automobilisten die het privéterrein van 
Wibra-Action oneigenlijk gebruiken om aldaar te parkeren en nadien terugkeren naar de Nieuwstraat 
en daarbij de eenrichtingssituatie op de Nieuwstraat negeren. Het gebruik van dit privéterrein is 
echter zeer onwenselijk omdat deze parkerende en manoeuvrerende auto’s op het privéterrein de 
bevoorradende vrachtwagens van Wibra-Action in de weg zitten. Gemeente Schagen heeft reeds bij 
de opbouw van de kermis Wibra-Action een afsluitingshek ter beschikking gesteld om te voorkomen 
dat automobilisten hun privéterrein oprijden en aldaar parkeren. Wibra- Action maakt hiervan 
gebruik. Voorts is met bebording de verplichte rijrichting aangegeven op de Nieuwstraat.  
 



Naar onze mening is de bebording juist en moet het automobilisten voldoende duidelijk zijn dat zij, 
zoals altijd, de Nieuwstraat niet tegen het verkeer in (naar het noorden) mogen rijden. Vrijdag jl. 
betrof wel de eerste dag van kermis Schagen. Wellicht moesten automobilisten nog even wennen 
aan de aanwezigheid van de kermis op de Nieuwstraat en Markt. Daarnaast is het zo dat sommige 
automobilisten weloverwogen de keuze maken om op de Nieuwstraat plusminus 80 meter ‘tegen het 
verkeer in te rijden’ in plaats van de verplichte rijrichting Nieuwstraat – parkeerterrein – 
Schubertstraat - Beethovenlaan te volgen.  
 


