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17.072196 

De Gemeenteraad en de Commissie Ruimte 

 

 Wethouder  S.J.A. van der Veek 

Voortgang toegankelijkheid bushalten en overige knelpunten openbare ruimte 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

In de commissie Ruimte van 16 oktober, e.e.a. herhaald in de commissie Ruimte van 27 

november 2017, heb ik u toegezegd u een voortgangsmemo te doen toekomen inzake de 

(inventarisatie) toegankelijkheid van de bushalten en de overige knelpunten in de openbare 

ruimte in Schagen. Middels deze voortgangsmemo kom ik deze toezegging na.  

 

Inventarisatie staat van onderhoud bushalten 

De 103 bushalten binnen de gemeentegrenzen zijn inmiddels geïnventariseerd. Hierbij is naar de 

volgende criteria gekeken: 

1. Staat er teveel onkruid? 

2. Voldoet de verharding aan het vastgestelde beeldkwaliteitsniveau B? 

3. Is er straatmeubilair zoals fietsrekken of afbakken kapot of ontbreekt dit? 

4. Is de bushaltes slecht toegankelijk voor mindervaliden? 

5. Ontbreken er informatieborden of mankeert hier wat? 

 

Qua verharding en straatmeubilair voldeden zeven bushalten niet aan de eisen. Daarnaast was 

bij  20 bushalten sprake van overmatige onkruidgroei. 

 

Herstelwerkzaamheden staat van onderhoud bushalten 

Noorderkwartier heeft inmiddels de onkruidgroei op en nabij de bushalten verwijderd. De 

gemeentelijke onderhoudsdienst heeft de zeven bushalten, waarvan de verharding en/of 

straatmeubilair niet voldeed, hersteld.  

 

Daarnaast ontbreken vier halteborden in Callantsoog en Grote Keeten. Dit is echter bewust door 

Connexxion gedaan, omdat deze bushalten alleen door de zogenaamde ‘kustbus’ worden 

aangedaan. Deze bus rijdt alleen in de zomermaanden.   

 

Inventarisatie overige knelpunten toegankelijkheid openbare buitenruimte 

De openbare buitenruimte dient qua toegankelijkheid en bruikbaarheid verbeterd te worden, 

met name voor mensen met een beperking. U heeft als Raad hiervoor € 250.000,- beschikbaar 

gesteld. In nauw overleg met het GPS wordt een geprioriteerde knelpuntenlijst opgesteld.  

 

Op basis hiervan wordt middels een zo efficiënt mogelijke aanpak, een zo groot mogelijk deel 

van de knelpunten fysiek opgelost. Hierbij worden onderstaande punten aangepakt: 

1. het verbeteren van de bereikbaarheid en toegankelijkheid in algemene zin;  

2. het opwaarderen van verbindingen en logische looproutes; 

3. de verbetering van de inrichting, op logische locaties en waar nodig het vergroten van 

het aantal (conform parkeernota Schagen 2016) van mindervalidenparkeerplaatsen; 
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Planning overige knelpunten toegankelijkheid openbare buitenruimte 

Het beschikbare budget van € 250.000 is kaderstellend. Op voorhand is duidelijk dat het budget 

echter niet toereikend zal zijn om alle geïnventariseerde knelpunten op te lossen. De 

geprioriteerde knelpuntenlijst wordt nog in 2017 samen met GPS definitief gemaakt. Ook het plan 

van aanpak voor de realisatie is dan beschikbaar. Dit gedegen voorwerk is belangrijk om zoveel 

mogelijk knelpunten binnen het kaderstellende budget van € 250.000,- te kunnen aanpakken. 

Begin 2018 wordt de uitvoering uitbesteed, waarna de fysieke aanpak van de knelpunten in de 

1e helft van 2018 word uitgevoerd. De ‘restpuntenlijst’ wordt na afronding van de 

werkzaamheden overgedragen aan de beheerafdeling. Waar mogelijk worden deze restpunten 

binnen de exploitatiebudgetten aangepakt. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal gedacht kunnen 

worden aan (de beschikbaarstelling van) nieuw budget. Dit vergt te zijner tijd weloverwogen 

keuzes en besluitvorming. 

 

 

Hopend u hiermee afdoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

 

 

 

Sigge van der Veek 
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Noordhollands Dagblad, Schager Courant; zaterdag 2 december 2017 

 

 


