
De kracht van Schagen  

 

Wat is de kracht van Schagen? 

Dat is:  

- Mooie diversiteit van detailhandel 
- Prachtige combinatie winkels en horeca 
- Vrij parkeren 
- Blauwe zone in het centrum zodat er goede doorstroming is 
- Daardoor blijven winkels, horeca en dienstverlenende bedrijven goed bereikbaar 
- Belangrijk voor een grote groep klanten die minder mobiel zijn 
- Grote regiofunctie 

En juist die bereikbaarheid is zo belangrijk voor het gevarieerde winkelaanbod wat Schagen 
heeft, met kleinere lokale ondernemers die ook trots zijn op Schagen. 

Je wilt even naar de slager, de bakker, een bloemetje halen, die felicitatiekaart, Juist die 
mooie ambachtsbedrijven die wij in Schagen nog hebben, hebben belang bij dicht bij 
parkeren, de praktijk is gewoon dat je niet verder gaat parkeren voor een stukje van de 
ambachtelijke worst, dat heerlijke brood, dat mooie boeket, dat wil men kopen en weer 
verder gaan, De parkeergelegenheden bij de supermarkten zijn er voldoende, die verkopen 
ook alles maar het zou toch te triest voor woorden zijn, als al die enthousiaste ondernemers 
de dupe zouden gaan worden, als ze niet meer bereikbaar zouden zijn zoals het nu is, 

Dan kun je denken, ( als niet ondernemer) ach, dat ene stukje worst, dat lekker brood doen 
we de volgende keer wel weer etc, maar daar zit dus het grote probleem, heel veel kleine 
beetjes die niet in deze winkels worden besteed kunnen grote gevolgen hebben voor het 
voortbestaan van deze leuke persoonlijke winkels, en dat moeten wij niet willen . 

En als ze dat lekkere stukje worst of bloemetje niet in het centrum halen, komen ze ook niet 
langs alle andere prachtige winkels die Schagen heeft ,  

Ik snap, als het mooi weer is is het gezellig om te flaneren door de stad , maar de praktijk is 
dat het in Nederland meer slecht dan goed weer is, en juist met slechter weer wordt er ander 
vervoer gepakt en wil men juist dichtbij parkeren, 

Schagen is Schagen, je kunt Schagen niet vergelijken met een grote stad, bijv. voor het werk 
begint even de werkbus parkeren en een bakkie halen aan de ronde tafel, als je de werkbus 
niet kunt parkeren bij je favoriete horecagelegenheid en je moet eerst 5 minuten lopen, ben 
ik nieuwsgierig hoeveel mensen er dan nog aan de ronde tafel gaan zitten, dat moet je even 
dichtbij kunnen doen en dan aan je werkdag kunnen beginnen. 

De  afgelopen jaren zijn er al veranderingen doorgevoerd om de bereikbaarheid van het 
centrum lastiger te maken, bijv de spoorwegovergang van de hoep, Doordat omliggende 
dorpen hun winkelaanbod flink uitbreiden , komt er een groep bijna niet meer in Schagen, en 
als je een groep kwijt bent, is dat moeilijk terug te halen. 

Ik hoop dat er goed geluisterd wordt naar wat de Schager ondernemers over het afsluiten 
van het centrum melden en dat er een plan komt dat het centrum bereikbaar blijft voor 
iedereen, dan profiteren de detailhandel en horeca er samen van en blijft Schagen 
aantrekkelijk. 


