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De blauwe zone in het centrum van Schagen aanpassen en uitbreiden. De 
parkeerplaatsen achter de Gedempte Gracht, bereikbaar via Laan en de 
parkeerplaatsen aan het Kerkepad.

De raad van de gemeente Schagen, in vergadering bijeen op 17-02-
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de parkeerplaatsen in het directe centrum belangrijk zijn voor de bereikbaarheid van 
winkels in het centrum;
deze parkeerplaatsen vooral beschikbaar horen te zijn voor winkelend publiek dat een snelle 
boodschap komt doen, danwel iets komt halen en/of brengen;
veel personeel van bedrijven en het gemeentehuis in het centrumgebied gebruik maakt van 
de parkeerplaatsen achter de Gedempte Gracht en aan het Kerkepad/naast gemeentehuis en 
daar de hele dag parkeert;
deze parkeerplaatsen binnen 100 meter van de winkels gesitueerd zijn;
er in het centrumgebied ook inwoners wonen die een parkeerplaats nodig hebben. En dat
daar deze parkeerplaatsen veel voor gebruikt worden;
het goed voor de winkeliers zou zijn als deze parkeerplaatsen grotendeels beschikbaar 
zouden komen voor winkelend publiek dat een kort bezoek brengt aan het centrum;
Schagen ruim voldoende overige parkeerplaatsen beschikbaar heeft aan "de randen" van het 
centrum en daar binnenkort ook nog parkeerplaatsen bij het station en aan de Loet 
bijkomen.
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Overwegende dat:
* het voor de winkels van groot belang is dat er voldoende kortparkeerplaatsen zijn;
» winkelend (funshoppend) of horecabezoekend publiek bereid is iets meer dan 100 meter te 

lopen om het centrum te bereiken;
* Schagen daarmee bereikbaarder en nog aantrekkelijker wordt voor haar bezoekers.

Roept het college op een raadsvoorstel voor te bereiden, om:
1. De blauwe zone uit te breiden met de parkeerplaatsen achter de Gedempte Gracht,

bereikbaar via Laan en het Kerkepad, naast het Gemeentehuis. Q,
2. De blauwe zone op de Gedempte Gracht, Markt en Nieuwstraat te bestemmen tot,/uurs 

zone en de overige blauwe zone op 2 uur te laten.
3. Voor aanwonende en bedrijven een ontheffingsmogelijkheid te creëren.
4. Voor invoering de raad te informeren over de kosten en haalbaarheid van een 

ontheffingsmogelijkheid en het draagvlak hiervoor bij inwoners.

En gaan over tot de orde van de dag.

J. Th. (Hans) Kroger 
Fractievoorzitter JessLokaal


