
Inspreken 5 juli 2022 ivm doorgang thv parkeerplaats Albert Heijn/Makado.

Allereerst hartelijk dank aan het gemeentebestuur voor de gelegenheid die u mij geeft om 
hier nu in te spreken.

U kunt op de getoonde foto zien waar het om gaat. De doorgang voor fietsers en 
voetgangers tussen de Schubertstraat en de Nieuwstraat. 

Bij een inventarisatie van de gemeente in 2005 bleek er in het centrum van Schagen een 
tekort van 500 fietsparkeerplaatsen. Er was geld en een plan voor het toevoegen van zo’n 
500  fietsparkeerplaatsen. Echter bij een herinventarisatie van de Fietsersbond in 2020 was 
er nog steeds een tekort van zo’n 500 fietsparkeerplaatsen. Uit de inhoud van een motie van
de VVD die vanavond op de agenda staat begrijp ik dat er inderdaad nog steeds behoefte is 
aan fietsparkeerplaatsen in het centrum. 

Gedurende zo’n 2 jaar zijn er nu bouwactiviteiten in en rond het Makado.  Bij de eerste 
voorbereidingen werd het aantal fietsparkeerplaatsen bij Albert Heijn verminderd.  
Inmiddels zijn al deze 250 fietsparkeerplaatsen verdwenen. De chef van Albert Heijn heeft 
zeker geen kort lijntje met de raad want ik heb daar nog niemand over gehoord. 

 Sinds januari dit jaar schuiven de bouwactiviteiten naar het noorden op en de toegang van 
het Makado, ter hoogte van Albert Heijn, werd verplaatst naar de Nieuwstraat. Wandelaars 
en fietsers die normaliter gebruik maakten van deze toegang van het Makado proberen nu, 
op allerlei manieren, tussen de auto’s door en over het parkeerterrein  deze toegang van het
Makado te bereiken. Want een duidelijke doorsteek ontbreekt.

Via Sander Kunst, ons aanspreekpunt van de gemeente, vroegen wij om die duidelijke 
doorsteek over de parkeerplaats, dit ten behoeve van de vele fietsers en voetgangers( met 
en zonder rollator). De uitvoerder gaf hieraan gehoor echter bij de verschillende 
uitbreidingen van de bouwactiviteiten werd het bouwhek steeds verschoven en de 
oorspronkelijke gemarkeerde doorgang schoof niet steeds mee.  Kortom nu is voor iedereen 
onduidelijk waar de doorgang precies is. Fietsers rijden regelmatig om maar voor mensen 
met een rollator wordt dat een marathon  of een terugkerende martelgang. 

Onlangs zijn enkele tientallen nieuwe fietsparkeerplaatsen gecreëerd bij het bouwhek aan 
de Nieuwstraat . Dat is een mooie verbetering. Om het plaatje helemaal perfect te maken 
zouden wij willen vragen om een goede duidelijke doorgang over het parkeerterrein. Dit 
vooral ten behoeve van de voetgangers met rollator en de fietsers uit het noord oostelijk 
deel van Schagen.

Hartelijk dank.


