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Aan de Griffie van de gemeente Schagen. 
 

 
De Seniorenpartij heeft een aantal vragen, die we niet tijdens de 

rondvraag willen stellen, i.v.m. de tijdsduur. 
 

Dit zijn de volgende vragen: 
 

1. Het blijkt, dat in de nieuwe fietstunnel maar ook de weg ernaar toe, 

tussen de nieuwe ophaalbrug en de parallelweg nabij de rotonde bij 
de Stolpen ,totaal geen verlichting is aangebracht. Doordat van 

beide zijden geen verlichting aanwezig is ga je als fietser als het 
ware een donker gat in. Dit geeft een zeer onveilig gevoel en een 

angstige situatie bij vele mensen.  
Vraag: 

 
Is het u bekend of hier alsnog verlichting aangebracht gaat 

worden? 
En zo niet, wat gaat hieraan dan gedaan worden? 

 
ANTWOORD: 

Het gaat hier om een stuk weg en tunnel van de provincie. 
Het is ons niet bekend of hier alsnog verlichting aangebracht 

gaat worden. We zoeken dit zo snel mogelijk even uit en 

komen hierop terug. Onze insteek zal zijn dat we de 
veiligheid voorop stellen. 

 
2. Een aantal maanden terug heeft u aangegeven dat er een 

 achterstand was in de onkruidbestrijding in het openbaargebied en 
 dat er gesproken zou worden met de firma waar dit aan uitbesteed 

 was. Tot op heden hebben we nog niet mogen vernemen wat er is 
 afgesproken met deze firma en hoe e.e.a. opgelost gaat worden.  

We gaan nu weer een periode in dat het onkruid weelderig gaat 
groeien en zien onze bewoners graag veilig over de voetpaden lopen 

en ook dat de tegels goed blijven liggen en niet omhoog worden 
gedrukt door het onkruid. 

 Vraag: 
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Graag willen we weten hoe de stand van zaken hieromtrent is 
en wanneer en op welke wijze de achterstand wordt 

weggewerkt?  
 

ANTWOORD: 
De gemeente en het bedrijf waaraan de onkruidbestrijding 

uitbesteed was hebben in goed overleg afscheid van elkaar 
genomen. 

 
Het onkruid op de bestrating wordt mechanisch bestreden. 

Dit jaar gebeurt de uitvoering hiervan in samenwerking met 

de gemeentelijke onderhoudsdienst, Noorderkwartier, COWI 
en lokale aannemers. Met deze partijen gaan wij voor dit jaar 

een samenwerking (proef) aan om meer  ervaring op te doen 
met het volledig chemie vrij bestrijden van onkruid. Hierbij 

fungeert het Noorderkwartier als hoofdaannemer die 
personeel levert en de contacten verzorgt met het COWI, 

lokale aannemers en het uitzendbureau voor extra in te 
zetten personeel. Uit deze proef verwachten wij de volgende 

inzichten te krijgen: 
1. Wat de kosten zijn voor een bepaald beeldkwaliteit 

2. Welke machines het beste ingezet kunnen worden 
onder welke omstandigheden 

3. Hoeverre het mogelijk is om medewerkers in te laten 
stromen vanuit het COWI 

4. Of Noorderkwartier in de toekomst een rol wil en kan 

spelen in de onkruidbestrijding op verharding 
 

3. Bij het Museum tante Jaantje te Callantsoog is een tweede 
invalidenparkeerplaats aangebracht. Dit is prachtig. Maar wat 

minder prettig is dat er onduidelijkheid ontstaat omdat bij 
genoemde parkeerplaats de blauwe lijnen van de parkeerzone nog 

steeds in het wegdek liggen terwijl deze  bij de naast gelegen  
 parkeer plaats niet aanwezig zijn en men om die reden geen gebruik 

hiervan durft te maken omdat men vreest een boete op te lopen. 
Vraag: 

Wanneer komt bij de pas aangelegde parkeerplaats de 
blauwe lijn  te vervallen?  Zodat de situatie weer duidelijk is. 

 
ANTWOORD: 

We gaan deze blauwe lijn nog weghalen. 
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4. Callantsoog is, zoals u bekend, een dorp met veel werk in de 
recreatieve sector. Helaas is er voor personeel, werkend in deze 

sector, een groot te kort aan woonruimte. Het gevolg hiervan is dat 
zij na hun werk vaak nog op de fiets naar een ander dorp moeten 

omdat ze niet dicht bij hun werk kunnen wonen. 
 Vraag: 

Gaat de Gemeente Schagen ook prestatie afspraken maken 
met de Woonstichting Den Helder die in Callantsoog actief is, 

net zo als met Wooncompagnie is gedaan voor Schagen, 
zodat er meer woonruimte komt in het dorp Callantsoog? 

 

(ANTWOORD door afd. RUIMTE volgt) 
 

 
5. Bij de nieuwe school de Hoge Ven in Warmenhuizen is op de 

Doorbraak weg voor de school een 30 kilometer zone gemaakt. Ook 
is er een oversteekplaats gemaakt in de berm richting de Helshoek. 

Helaas is er voor het oversteken naar deze straat toe geen zebrapad 
aangelegd kruisend met de Doorbraakweg. Omdat er veel kinderen 

juist daar oversteken en het verkeer hier vaak veel te hard rijdt is 
het er erg gevaarlijk.  

 Vraag: 
 Kan hier zo spoedig mogelijk een zebrapad komen? 

 En het gebied dat nu 30 kilometer zone is worden voorzien 
met alle attributen, die horen bij een schoolzone? 

 

 ANTWOORD: 
 De inrichting van het openbaar gebied rond de school is in de 

voorbereidingsfase met de school besproken en afgestemd. 
Er is destijds bewust voor gekozen geen schoolzone 

inrichting en ‘zebra’ toe te passen. 
 In 30 km/h gebieden passen we geen schoolzones met 

bijbehorende attributen toe omdat deze geen bewezen 
meerwaarde hebben voor de veiligheid. 

 Landelijke richtlijnen geven aan dat in 30 km/h gebieden 
geen voetgangersoversteekplaatsen (zebra’s) toegepast 

dienen te worden. We volgen in principe de richtlijnen, tenzij 
uit metingen blijkt dat de verkeersintensiteit aanleiding geeft 

om hier van af te wijken. We zijn in gesprek met de school 
over de situatie. 
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