
 
 
 
 
 
 

 

ARTIKEL 43 
 
Aan:   College van Burgemeester en Wethouders gemeente Schagen 
Datum:  12-09-2018 
Betreft:  Bereikbaarheid van woningen Burg. Hulststraat en Siemersstraat 
__________________________________________________________________ 
 
Aanleiding: 
 
De VVD vindt veiligheid belangrijk. Tijdens de laatste dorpsraadvergadering van Schagerbrug bleek dat 
inwoners zich zorgen maken over de veiligheid in de Burgemeester Hulststraat. In de praktijk blijkt dat 
de brandweer praktisch geen mogelijkheid heeft om met een tankautospuit de straat in te rijden zonder 
schade te berokkenen aan het eigen voertuig, dat van anderen of het straatmeubilair. En ook vanuit een 
hoogwerker zijn niet alle woningen bereikbaar. Om een snelle en adequate brandweerinzet mogelijk te 
maken, moet de brandweer een bouwwerk op eenvoudige wijze (zonder belemmeringen) kunnen 
bereiken. Daarom vroegen wij het college om op korte termijn een situatie te creëren die dat mogelijk 
maakt. Het verbaasde ons zeer dat het college afwijzend reageerde op ons verzoek. Wij vinden het 
bijzonder belangrijk dat er geluisterd wordt naar de inwoners, die via raadsleden verzoeken om hier op 
korte termijn een veilige situatie te creëren. 
 
Wetende dat: 
- Inwoners van Schagerbrug zich zorgen maken over de veiligheid van personen en gebouwen in de 

Burg. Hulststraat;  
- De vrije toegang in deze straat wordt belemmerd door obstakels, waardoor de brandweer niet vlot en 

efficiënt kan werken en er onnodig veel schade kan ontstaan aan personen/zaken.  
- Brandweerpost Schagerbrug bij de VVD heeft aangegeven dat een tankautospuit geen vrije 

doorgang heeft in de Burgemeester Hulststraat en dat ook een hoogwerker niet bij de achterste 
huizen in de straat kan komen; 

- Het aantal calamiteiten tot nu toe (gelukkig) meeviel, maar dat zich ieder moment een situatie kan 
voordoen waarbij een brandweerinzet in deze straat noodzakelijk is; 

 
Naar aanleiding van de antwoorden op onze eerdere vragen (13-06-2018) verzoeken wij het college: 

 
1. Om aan te geven of en op welke wijze u gecontroleerd heeft dat alle straten in de gemeente 

bereikbaar zijn voor alle hulpdiensten. En te omschrijven wat u doet als blijkt dat dit niet het geval is. 
  
Met betrekking tot de Burgemeester Hulststraat: 

2. In uw antwoord geeft u aan dat u het initiatief van de VrNHN afwacht en dat zij in overleg moet 
treden met de gemeente Schagen om de situatie werkbaar te maken. Waarom wacht u hen af, 
terwijl inwoners, brandweer en raadsleden in de eerste helft van dit jaar al aangaven dat hier sprake 
is van een zorgelijke situatie?  

3. U hoeft niet te wachten op het initiatief van de VrNHN en kunt zelf actie tot verbetering nemen. 
Welke belemmeringen, obstakels, snelheidsremmende en verkeerswerende elementen bent u 
bereid om op eigen initiatief verwijderen, zodat de brandweer vlot en efficiënt kan werken en 
overbodige schade aan gebouwen en/of personen wordt voorkomen?  

4. Indien u geen actie onderneemt: Hoe gaat u uw inwoners dan bij/na een calamiteit uitleggen dat de 
brandweer niet snel genoeg ter plaatse kon zijn (door de aanwezigheid van obstakels)?  

5. Is het een voorwaarde dat een hoogwerker de straat in kan om alle woningen te bereiken? Welke 
geschikte positie (standplaats) is daarvoor voor een hoogwerker gecreëerd?  

6. Indien er aanpassingen worden gerealiseerd: Hoe wilt u de bewoners van de Burg. Hulststraat 
betrekken in de besluitvorming over de inrichting van hun straat? 
 
Met betrekking tot de Burgemeester Siemersstraat: 

7. Wij vragen expliciet om de Burgemeester Siemersstraat ook te controleren op de bereikbaarheid 
voor brandweervoertuigen en alle bovenstaande punten ook op deze straat te betrekken. 


