
Dank u voorzitter. 

Geachte raadsleden van de mooie stad Schagen. 

Ik sta hier namens de gehele detailhandel van Schagen en ook een beetje voor onze vrienden van de 

horeca. 

Namens de detailhandel heb ik meegedaan aan het participatietraject onder leiding van de mensen 

van de Argumentfabriek. 

Over de deskundigheid van deze mensen niets dan lof want zie maar eens wat op papier te krijgen 

van een zo diverse groep. 

Toen uiteindelijk het concept verkeersplan op tafel kwam was ik daar in eerste instantie redelijk 

tevreden over. Uiteindelijk is het een onderhandelingsresultaat. Je kunt niet overal je zin in krijgen 

toch? 

Tijdens en vooral na de behandeling in de oordeelsvormende raadsvergadering kwam ik er achter dat 

er iets aan het concept is toegevoegd wat we niet hebben afgesproken. En dan gaat het over de 

definitieve afsluiting van de Markt vanaf het Vosje in de jaren na 2025. 

Verbazing en verwondering alom! 

Bij het navragen bij wethouder en ambtenaar werd wel degelijk bevestigd dat dit zeker de bedoeling 

was. Met elkaar hebben we na gesprekken gevonden dat het niet duidelijk in het plan vermeld stond. 

Tijdens de OFS vergadering hebben we met de wethouder gesproken en toen is het nogmaals 

bevestigd. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een extra raadsinformatiememo. 

Wij vinden het vreemd en eigenlijk niet netjes dat, als er een participatietraject loopt met een 

uitkomst in een rapport, dat dan achteraf dat rapport wordt aangevuld met wensen vanuit de 

politiek. 

Dat er wensen zijn begrijp ik maar voeg deze dan bv. “los” toe. Integreer ze niet. 

 

Inmiddels is er veel gepraat en geschreven over het belang van de openstelling van de markt. U bent 

daar, als gemeenteraad, van op de hoogte. 

Ik ga daarom de inhoud van die brieven niet meer herhalen maar de belangrijkste punten kort 

samenvatten.  

• Doorstroming in ons mooie centrum vanaf alle kanten is noodzakelijk. 

• Gratis parkeren in combinatie met de blauwe zone is een USP van Schagen. 

• Benadering van het centrum vanuit de kant van de Hoep blijft een bottleneck. 

Heroverweging van Hoep/Thorbeckestraat/Oosterstraat is zeer gewenst. 

• De afsluiting van de Markt op zaterdagavond en zondag is een goed plan. 

• Herstructureren van Markt en Ged. Gracht is noodzakelijk. 

 

 

 

 

 

 



 

Tot slot: 

 

De gezamenlijke winkeliers van het centrum en het Makado en natuurlijk de horeca 

ondernemers  gaan in de toekomst veel samenwerken om Schagen Marktstad groot te 

maken. 

 

In de vervelende coranatijd is gebleken dat de grote stadscentra van steden als Amsterdam, 

Haarlem en Alkmaar veel last hebben van wegblijvende klanten omdat het te druk is. Een 

overvolle Kalverstraat is voorlopig nog lang niet in zicht. 

 

Aantrekkelijke regionale winkelcentra zijn sterker aan het worden. Ondanks alle druk van 

online-shoppen. Dan gaat het om gunnen en klantentrouw. Ook Schagen heeft met de 

gunfactor te maken. Klanten zijn trouw en komen graag. Laten we dat proberen te houden. 

 

Over niet al te lange tijd hebben we hier in Schagen met een gemoderniseerd en uitgebreid 

Makado in combinatie met ons mooie historische centrum met winkels en een prachtig 

marktplein met veel verschillende horeca, een magneet voor vele inwoners uit Schagen en 

de regio en dan mogen we zeker onze toeristen niet vergeten. 

 

Wie heeft dat……………….. 

 

Laten we er voor zorgen dat een goed verkeersplan de basis is voor veel ontwikkelingen. 

 

Dank u wel voor de aandacht. 

 

 

 

 

 


