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Kopie aan 

Van 

Onderwerp 

 

22-12-2016 

16.143423 

De Gemeenteraad en de Commissie Ruimte 

 

College van burgemeester en wethouders 

Blauwe zone Loet, Kerkepad Schagen 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

In de raadsvergadering van 9 februari jl. heeft de besluitvorming over het Verkeerscirculatieplan 

Schagen (VCP) plaatsgevonden. (15.027617) De Vereniging Seniorenpartij en het CDA hebben 

tijdens deze vergadering een amendement ingediend welke als besluit is opgenomen. 

(16.014190) Het amendement hield het volgende in, het opstarten van de procedure voor het 

instellen van een blauwe zone op zowel de Loet als gedeeltelijk op het Kerkepad (naast het 

gemeentehuis), na gespreken met de bewoners.  

 

Uitvoering raadsbesluit 

 

Loet 

Zoals voorgeschreven in het raadsbesluit hebben wij op 19 oktober jl. de bewoners van de Loet 

geïnformeerd, door middel van een brief met situatietekening, over de mogelijke uitbreiding van 

de blauwe zone op de Loet. Met een reactieformulier konden bewoners, maar ook ondernemers 

op de Loet, aangeven of ze voor- of tegen de uitbreiding van de blauwe zone waren. Uitgangs-

punt was dat bewoners geen ontheffing voor de blauwe zone zouden krijgen. 

 

Van de 70 verstuurde brieven zijn 32 reacties binnengekomen waarvan 23 reacties tegen en 8 

voor.  

 

Kerkepad 

In 2014 heeft supermarkt Deen een verzoek aan het college van B&W gericht om op het 

Kerkepad te Schagen een blauwe zone in te voeren. (14.118694) Door middel van een 

advertentie in het Schager Weekblad zijn omwonende gevraagd naar hun reactie. Bewoners 

konden hierbij wel een ontheffing voor de blauwe zone krijgen.  

Naar aanleiding hiervan kwamen 58 reacties binnen waarbij 74% aangaf geen uitbreiding van 

de blauwe zone te willen. Het college heeft hierdoor besloten tot een gedeeltelijke blauwe zone 

op het Kerkepad, voor supermarkt Deen, met circa 17 parkeerplaatsen. Bij dit voorstel werden 

geen ontheffingen voor de blauwe zone verstrekt. 

 

Naar aanleiding van de eerder gestelde vraag vanuit 2014 ten behoeve van het Kerkepad en 

de hierop volgende negatieve reacties hebben we doen besluiten niet wederom deze vraag uit 

te zetten. De huidige situatie is namelijk niet veranderd ten opzichte van toen. 
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Collegebesluit van 20 december 2016 

Het college heeft, gelet op de negatieve reacties vanuit bewoners en de eerder gevoerde 

discussie in de raad,  besloten de procedure om tot uitbreiding van de blauwe zones  niet verder  

in uitvoering te nemen.   

 

Vervolg 

De raad heeft bij amendement besloten om het college opdracht te geven de  blauwe zone uit 

te breiden. Nu gebleken is dat de uitbreiding van de blauwe zone niet het benodigde 

maatschappelijke draagvlak heeft, dient het raadsbesluit genoemd onder 1 (* zie hieronder), 

voor het gedeelte met betrekking op de daadwerkelijke realisatie van de uitbreiding van de 

blauwe zone, van 9 februari 2016 ingetrokken te worden. Een voorstel daartoe wordt 

geagendeerd voor de raad van 21 maart 2017.   

De bewoners/ ondernemers van de Loet en het Kerkepad worden t.z.t. geïnformeerd  over uw 

besluit. 

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Sigge van der Veek 

 

 

 

* 

besluit: 

1. De procedure te starten voor het instellen van een blauwe zone op de Loet en (na 

gespreken met de bewoners) en gedeeltelijk uitvoering te geven aan raadsbesluit van 

27 november 2012 door het instellen van een blauwe zone aan het Kerkepad (naast het 

gemeentehuis), zoals aan gegeven op het kaartje behorende bij dit besluit.  

 


