
 

Motie vreemd aan de orde van dag. 

Raadsvergadering van 2 november 2021 

Agendapunt: 

Onderwerp: Motie van afkeuring uitvoering beleid afdeling 

Openbaar gebied-Verkeer, Vervoer en Wegen. 

De raad van de gemeente Schagen, in vergadering bijeen op 

Constateerde dat: 
1. Er nog steeds verkeerstekens verwijderd en/of geplaatst worden 

zonder een wettelijk te nemen verkeersbesluit wat gepubliceerd 
dient te worden in de Staatscourant; 

2. Na plaatsing, of veel later na plaatsing van deze verkeerstekens, 

wordt een verkeersbesluit genomen en gepubliceerd terwijl het 
zo moet zijn dat eerst gepubliceerd wordt en 6 weken na 
publicatie men verkeerstekens mag aanbrengen/plaatsen; 

3. Als er een verkeersbesluit wordt genomen en gepubliceerd in 

de Staatscourant, er daarna geen verkeerstekens en/of andere 

verkeerstekens geplaatst worden dan die in het betreffende 
verkeersbesluit zijn genoemd; 

4. Er niet, te laat of zonder afhandeling wordt gereageerd op 
WOB verzoeken of bezwaarschriften op genomen 
verkeersbesluiten; 

5. In genomen verkeersbesluiten de toepassing van het Reglement 

verkeersregels en verkeerstekens 1990 niet juist wordt toegepast; 

Van mening is dat: 
 
Na herhaaldelijke schriftelijke- en mondelinge toezeggingen, 

onder andere in het overleg met wethouder Heddes en betrokken 
ambtenaren op 18 januari 2021, door de wethouder is toegezegd: 
 
Dat het vanaf dat moment niet meer zou voorkomen en de 

wethouder zich zou houden aan wet- en regelgeving op het gebied 
van de Wegenverkeerswetgeving;  
 
Dat bezwaarschriften niet worden afgehandeld door de ambtenaar 

die het besluit heeft voorbereid en gepubliceerd; 
 
Deze toezeggingen niet zijn opgevolgd danwel zijn gecontroleerd; 



 

Eist dat wethouder Heddes met onmiddellijke ingang dient te zorgen dat: 

1. Voor het verwijderen en/of plaatsen van verkeerstekens eerst een 

wettelijk verkeersbesluit wordt genomen en gepubliceerd; 

2. Het verwijderen en plaatsen van de verkeerstekens pas plaats 

vindt 6 weken na datum publicatie van het verkeersbesluit in de 
Staatscourant; 

3. Verkeerstekens worden geplaatst die zijn genoemd in 
het verkeersbesluit; 

4. de juiste verkeerstekens worden geplaatst die genoemd zijn in het 
verkeersbesluit; 

5. In verkeersbesluiten de juiste omschrijving/toepassing van het 

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 wordt toegepast. 
6. De afhandeling van bezwaarschriften en/of WOB-verzoeken in 

relatie tot het betreffende verkeersmaatregelen binnen de daarvoor 
gestelde termijnen in behandeling worden genomen en op een 

correcte wijze en tijdig worden afgehandeld. 
 

Spreekt over de handelswijze van de wethouder in deze haar 

afkeuring uit. En gaat over tot de orde van de dag. 

Fractie van de Seniorenpartij Schagen 
 
P.F.J. Vriend, fractievoorzitter, 

C.C. Wang, fractielid. 
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Toelichting: 

1. Verkeerstekens geplaatst zonder dat daarvoor een wettelijk 
verkeersbesluit is genomen, voorbeelden: 

• Zeewolf Schagen: haaientanden en bord B06. 

• Haaientanden Cornelis Blaauwboerlaan t/h oversteek 
van/naar Zeewolf 

2. Verkeerstekens niet geplaatst wel genoemd in verkeersbesluit en op 

bijbehorende tekening, voorbeeld: 

• Markt Schagen: bord L02. 

3. Verkeerstekens verwijderd zonder dat daarvoor een wettelijk 

verkeersbesluit is genomen, voorbeeld: 

• Hoek ’t Vosje met de Nieuwstraat Schagen: bord C02. 

4. Bij geslotenverklaring voor alle voertuigen-bord C01- wordt een 

onderbord geplaatst met de tekst: “met uitzondering van 

voetgangers”. Sinds wanneer zijn voetgangers voertuigen? 

Verkeersmaatregelen weekmarkt t/m 31-12-2021. 
• Geslotenverklaring voor alle voertuigen -bord C01 - geldt ook 

voor een gehandicaptenvoertuig. Hier wordt dus geen 
uitzondering voor gemaakt. Verkeersmaatregelen weekmarkt 
t/m 31-12-2021. 

5. Bezwaarschrift niet op tijd daadwerkelijk afhandelen, voorbeelden: 

• Bezwaarschrift tegen: Gemeente Schagen-verkeersbesluit 

bebordingsplan Nieuwstraat en omgeving, schagen. 
Staatscourant Nr. 9810 d.d. 24 februari 2021. 

• Bezwaarschrift tegen: Gemeente Schagen-verkeersbesluit 

tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. uitbreiding terrassen in 
Callantsoog en Schagen. Staatscourant Nr. 22484 d.d. 30 
april 2021 

6. WOB-verzoeken niet in behandeling nemen, niet op reageren of 

afhandeling ver buiten de wettelijk gestelde termijnen, voorbeelden: 

• WOB-verzoek in verband met renovatie Nieuwstraat 

Schagen., ontvangstbevestiging kenmerk 18.091708. 
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• WOB-verzoek bewoners Dorpstraat Sint Maarten in verband met 
extra in- en uitgang van recreatiepark De Wielen aan de 
Dorpstraat in Sint Maarten. 
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