
 

 
 
 

Aan alle betrokkenen, geïnteresseerden en verantwoordelijken,Aan alle betrokkenen, geïnteresseerden en verantwoordelijken,Aan alle betrokkenen, geïnteresseerden en verantwoordelijken,Aan alle betrokkenen, geïnteresseerden en verantwoordelijken,    
 
De afgelopen 2 weken is er behoorlijk wat ruis ontstaan omtrent het verkeerscirculatieplan 

dat is uitgewerkt door de werkgroep onder leiding van de Argumentenfabriek. De SES hecht 

eraan om te vermelden dat ze in de basis erg content is over de uitkomsten en het advies van 

de werkgroep zeker gezien het enthousiasme waarmee vrijwel alle partijen dit plan 

omarmden in de oordeelsvormende vergadering van vorige week donderdag. 

 

De ruis ontstond toen aan het einde van de vergadering duidelijk werd dat in het plan vanaf 

2025 afsluiting van de Markt voor SoHo/Wonders was opgenomen. 

 

De SES vindt het belangrijk om duidelijk te maken dat dit niet de wens van de SES is. Wij willen 

uitsluitend dat de Markt wordt afgesloten op momenten dat de extra meters ook echt 

meerwaarde vormen voor activiteiten en evenementen die door ons, of ondersteund door 

ons worden georganiseerd. Op andere dagen houden we de Markt graag open ten behoeve 

van de verkeerscirculatie in Schagen. Wel zien we graag dat de auto in de toekomst ‘te gast’ is 

op de Markt en dat de inrichting het gebruik van de auto ontmoedigt en het gebruik van fiets 

en benenwagen stimuleert! 

 

Waar zijn we voor: 

 

1. Auto te gast op de Markt waarbij voor het gewone autoverkeer geen ruimte is om te 

parkeren. Auto’s kunnen – bij voorkeur stapvoets – éénrichting over de Markt rijden zowel in 

de richting van de Gedempte Gracht als  in de richting van  Noord en Rensgars. 

2. Uitsluitend parkeerplaatsen voor fietsen, mindervaliden en laad- en losplekken t.b.v. 

bevoorrading van de horecagelegenheden op de Markt. 

3. Inzet van flexibel groen en meubilair dat bij evenementen verplaatst kan worden. 

4. Een gelijkvloerse bestrating zonder stoepranden of banden die veilig fietsen bemoeilijken. 

5. Ondergrondse vuilcontainers die de hygiëne en een efficiënte werkwijze bevorderen en 

minder overlast veroorzaken (geur, zicht). 

6. Gratis parkeren, met een blauwe zone in het kerngebied. Mag van ons naar 1 uur, al is dat 

voor sommige boodschappen aan de korte kant. Publiek dat langer wil blijven moet de moeite 

nemen om niet met de auto te komen of om de auto iets verderop te parkeren. 

7. Elektronische paaltjes op de Nieuwstraat ter hoogte van de afslag naar het parkeerterrein AH 

met ontheffing voor bestemmingsverkeer (bewoners en ‘bezorghoreca’ zoals Smikkelhof, 

Domino’s en Dino’s). 

8. Duidelijke bewegwijzering zodat het voor ons publiek op de aanvoerwegen duidelijk is of de 

Markt open is of niet en waar voldoende parkeergelegenheid is. 

9. Parkeerdak van Makado 24/7 open.  

 

     

    

    

    



    

    

Als laatste nog dit.Als laatste nog dit.Als laatste nog dit.Als laatste nog dit.    

    

De horecaondernemers op de Markt hebben de ambitie om van de Markt het ‘mooiste plein 

van Nederland’ te maken. We willen graag investeren in de aankleding  van onze zaken op het 

gebied  van serre’s, overkappingen, verlichting en verwarming om de horeca 

toekomstbestendig te maken. Dit willen we doen op een manier die recht doet aan het 

karakter van iedere zaak maar ook in samenhang met elkaar. Dit lukt alleen als de horeca 

samen met de gemeente, bewoners en winkeliers de handen ineenslaan want samen maken 

we Schagen tot de parel van de Noord-Kop. De SES heeft Patrick van Emmerik gevraagd om 

haar plannen te visualiseren en we nodigen graag alle belanghebbenden uit om hierin mee te 

denken. Concreet zullen we in de loop van het eerste kwartaal van 2022 uitnodigingen 

versturen aan de politiek, verantwoordelijke ambtenaren, de welstandscommissie en 

geïnteresseerde winkeliers en bewoners om hierover met ons in gesprek te gaan. 

Vanzelfsprekend willen we dit in de toekomst laten aansluiten bij de keuzes die we maken in 

het verkeersbesluit. 

 

Om nog maar eens een oude wijsheid van stal te halen: alleen ga je harder maar samen kom 

je verder! 

 

De leden van de SES wensen iedereen veel wijsheid in de besluitvorming en zijn altijd bereid 

tot nader overleg. 

 

 

Email: ses@uitinschagen.nl 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


