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Datum : 3 juli 2022
Betreft : oversteekplaats Nieuwstraat Schagen.

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

is van mening dat:

« er ter hoogte van de hoofdingang van het Makadocentrum aan de Nieuwstraat er een 
onveilige situatie is ontstaan bij het oversteken van deze straat;

« Deze onveilige situatie is ontstaan na de reconstructie van de Nieuwstraat waarbij het 
zebrapad is verdwenen;

« de huidige belijning in het straatwerk niet duidelijk is voor het gemotoriseerde verkeer maar 
ook niet voor de voetgangers wat de suggestie doet voorkomen dat dit een wandelgebied is;

* dat een voetgangersoversteekplaats voor eenieder weer die duidelijkheid geeft dat er een 
veilige oversteekplaats is;

« deze voetgangersoversteekplaats uitgevoerd moet worden in de regenboogkleuren;
» Inzet voor LHBTIQAt-emancipatie nog steeds hard nodig is omdat zeven op de tien

LHBTIQA+ 'ers te maken krijgt met fysiek of verbaal geweld wegens hun identiteit en dat het 
suïcidecijfer onder LHBTIQA+ jongeren bijna vijf keer hoger ligt dan gemiddeld;

» iedereen zich veilig, prettig en vrij moet kunnen voelen;
* Door de oversteekplaats in de regenboogkleuren aan te leggen wij hier als gemeente 

aandacht voor vragen;
* dit in lijn is met de Lokale Inclusie Agenda Schagen die de bewustwording over LHBTI+ 

creëert;
« Deze oversteekplaats aangelegd kan worden bij de (nieuwe) hoofdingang van het Makado;
« De twee parkeerplekken, die met het verdwijnen van de oversteekplaats zijn gerealiseerd, 

weer verwijderd kunnen worden zodat er ruimte ontstaat voor het veilig oversteken;
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roept het college op:
Motie

1. Een voetgangersoversteekplaats te realiseren •btj'vöorkeur in de regenbõōgkfélïren tegenover de 
(nieuwe) hoofdingang van het Makadocentrum en indien noodzakelijk daar één of twee 
parkeerplekken voor vrij te maken.

en gaat over tot de orde van de dag.

de Seniorenpartij Schagen, 
namens hen,

Perry Vriend,
Fractievoorzitter.
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