
 
 
 
 
 
 

 

Vragen 
 
Aan:   College van Burgemeester en Wethouders gemeente Schagen 
Datum:  15-3-2019 
Betreft:  Vragen aangaande oversteekhulp 
__________________________________________________________________ 
 
 
Geacht college, portefeuillehouder, 
 
De VVD ontvangt opmerkingen over de veiligheid van de spoorwegovergang in Schagen, 
waar onzekere passanten (bijv. ouderen of minder validen) moeite ervaren om bijtijds de 
overzijde te bereiken. Wij vragen u om medewerking te verlenen aan het volgende: 
 
Aanleiding: 
Naar aanleiding van de opmerkingen heeft Prorail inmiddels aangegeven dat de breedte 
van de spoorwegovergang in Schagen groter is dan elders en dat de kans dat een 
voetganger de overzijde niet haalt daardoor ook groter is dan elders. Oudere, minder 
mobiele passanten komen vaker in de problemen: als de overwegbellen rinkelen haasten 
zij zich naar de overkant waarbij ze het risico lopen om te vallen of opgesloten te raken 
tussen de bomen. 
 
Prorail deed een proef met een ‘oversteekhulp’ in Haarlem, waar sprake is van een 
vergelijkbaar brede overweg als in Schagen.  De oversteekhulp is een informatiezuil 
dichtbij een overweg, die aangeeft of voorbijgangers rustig kunnen oversteken of dat er 
binnen korte tijd een trein aankomt. Bij een groen symbool kan men in alle rust 
oversteken. Als er een witte trein wordt getoond, komt er in korte tijd een trein aan en 
gaan de bellen, lampen en bomen binnen afzienbare tijd werken. De langzamere 
voetganger kan dan besluiten om te wachten. De proef duurde ruim twee maanden en de 
onderzoeksresultaten van TNO laten positieve resultaten zien (mensen waren minder 
bang, vonden het nuttig, voelden zich rustiger en waren meer ontspannen en zekerder 
tijdens de oversteek)  
 
N.B.: Op het moment dat een overweg actief wordt, duurt het 1-3 seconden totdat de 
overwegbomen in beweging komen en duurt het nog 12 seconden voordat de bomen 
gesloten zijn. Dit is standaard bij elke overweg.  
 
Vraag: 
Prorail is bezig met de verdere ontwikkeling van de oversteekhulp en inventariseert de 
locaties waar behoefte is aan een oversteekhulp. Wij vragen u om de locaties in Schagen 
hiervoor aan te melden, de mogelijkheden tot plaatsing te onderzoeken en de 
gemeenteraad op de hoogte te houden van de voortgang en resultaten. 
 
Antwoord: 
Dank voor uw suggestie. We gaan bij het Gehandicapten Platform Schagen navragen of 
er inderdaad behoefte is aan een oversteekhulp en zo ja, bij welke spoorwegovergang 
hier behoefte aan is. Bij Prorail is de vraag uitgezet welke criteria er zijn om in 
aanmerking te komen voor een oversteekhulp plus een globale indicatie van de kosten en 
tijdspad bij een positief advies. Wanneer deze informatie is ontvangen wordt de raad 
verder geïnformeerd. 
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Een oversteekhulp zou er als volgt uit kunnen komen te zien. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


