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De raad van de gemeente Schagen, in vergadering bijeen op 17-02-2Ŭ

Stuknummer: 22.007189
Amendement verkeersplan Centrum Schagen

Constaterende dat
» In het voorgesteld besluit van het verkeersplan centrum Schagen, onder punt 13 wordt 

genoemd dat de gebiedsontsluitingswegen zijn de Julianalaan tot en met het parkeerterrein, 
de Zuiderweg en de as Havenstraat-Noord-Beethovenlaan. Deze blijven 50 km/u;

* In hetzelfde voorgesteld besluit onder punt 14 staat dat alle andere wegen binnen het gebied 
30 km/u wegen zijn.

Overwegende dat
» In de afgelopen járen herhaaldelijk door omwonenden wordt geklaagd over het 'te hard' 

rijden (zich niet aan de 30 km/u houden) op een aantal van deze wegen, met name de Oude 
Slotstraat;

* De bewoners aan deze wegen (geluids)overlast hebben;
» Er met dit te harde rijden meer fijnstof vrijkomt als wenselijk is;
* Er een gerede kans is op ongelukken met de vele fietsers die daar ook gebruik van maken;
» De aanduidingen om 30 km/u te mogen rijden niet overal goed zichtbaar zijn aangegeven;
* In het centrum al voor het grootste gedeelte een 30 km/u regime is;
« Veel bezoekers dat niet weten en ook niet zien, omdat de zichtbaarheid daarvan niet overal 

goed is;
» Voor 30 km/u wegen een bepaalde inrichting gewenst is;
* De rijksoverheid een nieuw afwegingskader voor 30 km/h-wegen onderzoekt, waar ook 

gebiedsontsluitingswegen bij betrokken worden (GOW30, zie
https://www.riiksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/ll/26/biilage-3-publicatie-crow-
afweegkader-30-km-h )

* Deze inrichting, alleen als het uitvoerbaar is vanwege het verkeer, uit te voeren bij 
grootschalige renovatie of anders ontheffing hiervoor te vragen.

Besluit:

Alle wegen in de schil van het verkeersplan Schagen te bestemmen als 30 km/u wegen zodat er 
'duidelijkheid' is voor alle verkeersdeelnemers en daarom de punten 13 en 14 samen te voegen tot 
een nieuw punt 13, te weten:

Alle wegen binnen het gebied zijn of worden 30 km/u wegen.

Punt 14 komt te vervallen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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