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Onderwérp: Herinrichting Markt Schagen

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 5 juli 2022;

Constaterende dat:
De verkeerssituatie van de Markt bij aanvang van de coronapandemie is gewijzigd;
De situatie indertijd is gewijzigd om meer ruimte te geven aan de terrassen van de horeca 
waardoor de anderhalve meter kon worden gewaarborgd;
Deze maatregelen zijn genomen om de horeca tijdens de pandemie tegemoet te komen in 
het uitvoeren van hun bedrijfsvoering;
De maatregelen van de pandemie, de anderhalve meter afstand, nu niet van kracht zijn;
De situatie op de markt na het afschaffen van de verplichte anderhalve meter niet meer is 
aangepast;
De voetgangers door deze situatie zijn aangewezen op de rijbaan waar met lijnen is 
aangegeven wat de voor hen bedoelde ruimte is.

Van mening dat:
De extra ruimte die de horeca heeft gekregen voor hun terrassen niet meer nodig is;
De voetgangers hierdoor op de markt onnodig gebruik moeten maken van de rijbaan 
waardoor een onveilige (verkeers) situatie voor deze groep ontstaat;
Het in de huidige situatie niet duidelijk is welk gebied voor de fietser, wandelaar of 
gemotoriseerde verkeersdeelnemers is bedoeld door de rommelige belijning;

Draagt het college op:
Het gebied van de terrassen weer terug te brengen naar de situatie van voor de 
coronapandemie; 

en
Een nieuw plan te maken voor als er periodes zijn waarbij de terrassen op de Markt meer 
ruimte krijgen, waarbij er een duidelijke en veilige verkeerssituatie is en er voor de 
voetgangers tussen de Nieuwstraat en de Gedempte Gracht ruimte is op het voetpad.
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