
Geachte raadsleden, 
 
Allereerst dank voor de mogelijkheid om in te mogen spreken tijdens deze raadsvergadering 
en betreffende het verkeersplan centrum Schagen. 
 
Wij zijn de trotse uitbaters van 3 winkelpanden op de gedempte gracht in het prachtige 
centrum van Schagen onder de naam Huis van Schagen. 
 
Laat ik vooropstellen dat wij geen voorstander zijn van een autovrij of autoluw centrum van 
Schagen. 
 
Er zijn legio voorbeelden te noemen van alom bekende winkelstraten welke te bereiken zijn 
met de auto en waar voor de winkeldeuren geparkeerd kan worden. Neem bijvoorbeeld de 
P.C. Hooftstraat in Amsterdam, de Twijnstraat in Utrecht en ga zo maar door. Ook hier 
hebben de verschillende verkeersdeelnemers met elkaar te maken maar leidt dit verder niet 
tot problemen en zie je gezonde winkelstraten die een trekpleister zijn voor klanten maar 
ook voor ondernemers die zich willen blijven vestigen op soortgelijke goed bereikbare 
plekken. 
 
Dat de huidige situatie aandacht verdient op het gebied van veiligheid zullen wij zeker 
beamen, maar het rigoureus besluiten tot een autoluw of autovrij centrum gaat in onze 
optiek te ver.  
 
Als we kijken naar ons eigen klantenbestand is de spreiding voor wat betreft woonplaats 
heel divers. Veel klanten komen uit Schagen en de omliggende plaatsen, maar een minstens 
zo grote groep komt uit de omliggende gemeentes en zelfs verder dan dat. 
Als ik hen vraag wat Schagen, en dan met name de markt en de gedempte gracht, zo 
aantrekkelijk maakt komen we unaniem uit op de goede bereikbaarheid. De mogelijkheid 
van het (gratis) parkeren voor de deur staat hierbij absoluut bovenaan en zorgt er in 
sommige gevallen zelfs voor dat de grote steden gemeden worden en een dagje Schagen de 
absolute voorkeur krijgt.  
 
Maar denk ook aan de senioren en mindervaliden, ook uit Schagen, waarvoor parkeren vlak 
voor de toegangsdeur ervoor zorgt dat ze hun vrijheid kunnen behouden en nog steeds 
actief deel kunnen nemen aan het sociale aspect van een florerend stadshart. 
 
Ik denk dat bovenstaande voor zich spreekt, onze klanten en de bezoekers van Schagen 
staan voor ons altijd op de eerste plaats. Zij zorgen voor een gezond ondernemersklimaat 
voor alle winkeliers en de horeca. Waar het wellicht voor de horeca op de korte termijn 
ogenschijnlijk voordelen biedt door een schaalvergroting van de terrassen zal dit op de lange 
termijn leiden tot een afname van de interesse in Schagen als “dorpse” stad en zijn er dan 
vergelijkbare alternatieven.  
 
Alle, tot op heden, voorgestelde alternatieven zijn wat ons betreft beperkt en zorgen er niet 
voor dat Schagen de aantrekkelijkheid behoudt die het op dit moment zeer zeker wel heeft. 
Het aantal alternatieve parkeermogelijkheden is zeer beperkt en liggen verder van het 
centrum af. Voor ons is de huidige marktdag, donderdag, kenmerkend voor de impact wat 



een autovrij Schagen is. Vanaf ongeveer 9:00 wordt de parkeerruimte, zelfs op de plekken 
vanuit de alternatieve voorstellen, schaars en wordt het flink zoeken naar een parkeerplek. 
Om nog maar niet te spreken over bevoorrading, het, zoals wij doen, inladen van de te 
bezorgen bestellingen (iets wat voor ons gegroeid is tijdens de pandemie). 
 
We hebben het als lokale winkeliers de afgelopen 2 jaar al flink te verduren gehad. De 
concurrentiestrijd met online aanbieders is in hevigheid toegenomen. Andere steden 
kampen al met hogere leegstandscijfers waardoor in sommige gevallen zelfs een andere 
invulling wordt gegeven aan de functie van de betreffende panden, wij kunnen ons niet 
voorstellen dat de gemeente Schagen dit wenselijk acht voor de toekomst van het centrum 
zoals wij dat op dit moment allemaal kennen.  
Laten we er met z’n allen voor zorgen dat we Schagen de trekpleister laten zijn die het in 
potentie is.  
 
Wij zijn ervan overtuigd dat er een plan, met inbegrip van autoverkeer, kan komen waar alle 
betrokken partijen (bewoners, de middenstand en alle verkeersdeelnemers) baat bij hebben 
en waarmee Schagen zijn aantrekkelijkheid behoudt.  
 
 
Bedankt voor uw aandacht. 
 
 

 


