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Aan: Verantwoordelijke Wethouder. 
Onderwerp: Beleid Verkeersbesluiten. 
Datum: 28 november 2020 
 
Naar aanleiding van beantwoording van schriftelijke vragen van de Seniorenpartij d.d. 04-11-
2020 en beantwoording van vragen in de Oordeelsvormende vergadering d.d. 24-11-2020 
over het nemen van verkeersbesluiten bij het plaatsen en/of verwijderen van verkeerstekens 
in de openbare ruimte gemeente Schagen, heeft de Seniorenpartij vragen over het beleid 
van de gemeente Schagen bij het toepassen van wet- en regelgeving in deze. 
 
In de antwoorden op de schriftelijke vragen staat het volgende: 
“De gemeente neemt voor elke verandering in de openbare ruimte een verkeersbesluit 
wanneer deze volgens de verkeerwetgeving noodzakelijk is”. Woorden van gelijke strekking 
worden ook genoemd als antwoord op vragen van de Seniorenpartij in de 
Oordeelsvormende vergadering. 
Uit een steekproef van de Seniorenpartij waarbij 16 voorbeelden zijn genoemd waarvoor bij 
het plaatsen en/of verwijderen van verkeerstekens ‘vermoedelijk’ geen verkeersbesluit is 
genomen, blijkt  dat in meer dan 50 % van de voorbeelden geen verkeersbesluit is genomen, 
terwijl dit wettelijk wel verplicht is. 
 
De Seniorenpartij Schagen heeft over het beleid van het toepassen van de 
verkeerswetgeving bij het plaatsen en/of verwijderen van verkeerstekens de volgende 
artikel 43 vragen: 

1. In uw antwoorden zegt u, dat de gemeente Schagen bij elke verandering in de 
openbare ruimte een verkeersbesluit neemt wanneer deze volgens de 
verkeerswetgeving noodzakelijk is. Hoe verklaart u dan, dat in meer dan de helft van 
de 16 voorbeelden geen verkeersbesluit is genomen, terwijl dit volgens de 
verkeerswetgeving wel verplicht is? Graag een duidelijk en gemotiveerd antwoord op 
deze vraag! 

2. Kunt aangeven of in die voorbeelden waarvoor geen verkeersbesluit is genomen, 
deze wel zijn besproken in het Verkeersoverleg met de politie? Graag uw antwoord 
motiveren. 

3. Welke maatregelen zijn er nu getroffen om er voor te zorgen, dat bij elke 
verwijdering en/of plaatsing van verkeerstekens in de openbare ruimte wel direct 
een verkeersbesluit wordt genomen, kenbaar wordt gemaakt in de Staatscourant en 
hoe is dit vastgelegd? 

 
De fractie van de Seniorenpartij Schagen, 
n.d. Chih Chun Wang. 
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