
                                                                                                                                              

                                                                      
 

 

Amendement verkeersplan Centrum Schagen 

De raad van de gemeente Schagen, in vergadering bijeen op 17-02-2022 
 
Constaterende dat 

• In het voorgesteld besluit van het verkeersplan centrum Schagen,  
o Onder punt 1,  

Een deel van de Markt wordt afgesloten voor motorvoertuigen en wordt gevuld als plein 
(ontmoeten, groen).  

o  Onder punt 3, 
De Markt (tussen Rensgars en ‘t Vosje) is autovrij van zaterdag 18:00 uur tot maandag 6:00 
uur 
 

Overwegende dat: 

• Het wenselijk is dat de winkels op de Gedempte Gracht van noord en vanuit zuid bereikbaar 

moeten zijn; 

• Op zondagen, met uitzondering van de koopzondagen, de winkels gesloten zijn; 

• Er op de Markt voor de terrassen geen tweerichtingsverkeer zou moeten zijn; 

• Deze situatie ook tijdens de ergste corona maatregelen zo was ingericht; 

• Dit niet geleid heeft tot vervelende of gevaarlijke situaties; 

• Wij hiermee zowel de horecaondernemers als de winkeliers tegemoet komen met de valide 

argumenten die zij hebben ingebracht; 

• Schagen daarmee bereikbaar en aantrekkelijk blijft voor haar bezoekers; 

• De Markt met deze wijziging ook autoluw wordt; 

• Het in de wintermaanden op de Markt geen dooie boel wordt vanwege de afsluiting en dit 

historisch centrum levendig blijft; 

• In de wintermaanden, als de terrassen wellicht weer wat korter zijn, er ruimte ontstaat om 

daar bijvoorbeeld “Schagen On Ice” te continueren of rond kerst er stalletjes en bomen te 

plaatsten, in het voorjaar de tulpen en wat er nog meer bedacht kan worden om het 

Centrum levendig te houden voor iedereen. 

Amendeert het besluit als volgt: 

Punt 1 van het voorgesteld besluit uit het raadsvoorstel te wijzigen in: 

• De Markt vanuit de Nieuwstraat/Vosje bereikbaar te houden via een eenrichtingstoegang 
naar de Gedempte Gracht (vergelijkbaar als bij de inrichting tijdens de corona maatregelen) 

• De Markt vanuit de Nieuwstraat/Vosje af te sluiten voor autoverkeer tussen zaterdagmiddag 
16:00 uur en maandagochtend 6:00 uur. 

Punt 3 van het voorgesteld besluit uit het raadsvoorstel te wijzigen in: 

• De Markt (tussen Rensgars en ‘t Vosje) af te sluiten van zaterdag 16:00 uur tot maandag 6:00 
uur 

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
 
J. Th. (Hans) Kröger 
Fractievoorzitter JessLokaal 


