
 

 

FRACTIESECRETARIAAT 

Schagen, 13-03-2019 

 

 

 

 

Beste Griffie, 

 

De Seniorenpartij Schagen heeft een aantal vragen over de verkeersremmers in 

Burgerbrug aan de Grote Sloot. Dit naar aanleiding van het uiten van ernstige zorgen 

tijdens de Dorpsraadsvergadering op maandag 26 november 2018. Graag krijgen wij 

antwoord op de onderstaande vragen: 

 

1. De geplaatste verkeersremmers staan tegen de woonhuizen aan gesitueerd. 

Hierdoor moeten vooral fietsers, die van zuid naar noord fietsen bij het passeren ervan naar 

het midden van de weg uitwijken. Er blijken ondertussen al meerdere kinderen bijna geschept 

te zijn door een auto. Waarom is er gekozen voor verkeersremmers, die tegen de woonhuizen 

aan gesitueerd zijn? En hierdoor de fietsers ernstig in gevaar kunnen brengen. 

 In samenspraak met de dorpsraad en de bewoners langs de Grote Sloot heeft de gemeente de 

verkeersremmers aangebracht. Deze verkeersremmers hebben twee doelen, namelijk om de 

snelheid van het verkeer omlaag te brengen, maar ook om de woningen te beschermen tegen 

schade door groot en zwaar verkeer. 

 

2. Gebleken is dat ter plaatse van de verkeersremmers de weg -mede door de 

geparkeerde auto’s ernaast- nauwelijks 3 meter breed is. Dit terwijl er ontheffingen zijn 

verleend door de gemeente Schagen aan loonbedrijven en agrariërs voor voertuigen met een 

maximale breedte van 3,50 meter. Hierdoor kunnen diverse voertuigen daar nu niet passeren. 

Hoe kan het dat met het afgeven van deze vergunningen geen rekening is gehouden met de 

aanleg van de verkeersremmers?  

 Tussen de zijkant van de weg en de zijkant van de verkeersremmers / beschermers is nu een 

ruimte van circa 3,35 meter beschikbaar. De banden zijn echter ook overrijdbaar gemaakt 

voor het grote landbouwverkeer door de schuine helling. Door het ontbreken van verticale 

obstakels is er ook geen belemmering voor eventuele landbouwwerktuigen die aan de 

voertuigen hangen. Voertuigen met een maximale breedte van 3,50 meter zouden daarmee 

voorbij de verkeersremmers kunnen komen. Neemt niet weg dat landbouwvoertuigen steeds 

breder worden. De vraag is in hoeverre je als wegbeheerder hier de inrichting op wilt blijven 

aanpassen. In het concrete geval vinden wij (gesteund door dorpsraad en aanwonenden) de 

inrichting middels (aangepaste) verkeersremmers juist.  

 

  



De gemeente heeft vorig jaar de bevoegdheid voor het verlenen van ontheffingen voor 

landbouwverkeer met een breedte tussen de 3,0 en 3,5 meter overgeheveld naar de RDW. 

Deze overheveling geldt voor bijna al de wegen in de gemeente. Burgerbrug valt hier ook 

onder. Dit is een landelijke actie van het ministerie geweest. De afweging voor het wel of niet 

verlenen van ontheffingen is daarbij afgewogen tegen de veiligheidsrisico’s, de economische 

belangen en de aanwezigheid van eventuele alternatieve wegen. Ook is contact opgenomen 

met Hollands Kroon en het hoogheemraadschap, om het ontheffingenbeleid regionaal zoveel 

mogelijk gelijk te trekken. 

 

3. Klopt het dat tijdens de recent gehouden snelheidsmetingen nauwelijks verschil 

was te constateren met de meting, die gehouden is voordat de verkeersremmers 

geplaatst waren? 

 In mei 2018 en in oktober 2018 zijn er twee verkeerstellingen uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de 

snelheden die gereden worden inderdaad nauwelijks elkaar verschillen. Een maatgevend getal 

is hierbij de V85, de maximale snelheid die door 85% van het verkeer niet wordt 

overschreden. In mei was deze 44 km/u, in oktober was deze 43 km/u. Voor vrachtwagens 

was deze snelheid in beide gevallen 41 km/u. Hierbij wordt opgemerkt dat de 

verkeersremmers alleen goed werken als er sprake is van tegemoetkomend verkeer. In de 

spits zal dit vaker het geval zijn dan overdag.  

 

 En daarbij hebben de snelheidsremmers ook een belangrijke nevenfunctie, namelijk het 

beschermen van de woningen tegen groot en zwaar verkeer.  

 

4. Kunnen nu blijkt dat de verkeersremmers mogelijk meer kwaad dan goed doen, 

deze ter voorkoming van ernstige ongelukken op zo kort mogelijke termijn 

verwijderd worden? 

De gemeente wil de verkeersremmers nu nog niet weghalen, zo kort na aanleg en gezien de 

dubbelfunctie. Er wordt samen met de betrokken partijen gekeken hoe de zichtbaarheid van 

de verkeersremmers nog verder vergroot kan worden. Hierbij wordt gedacht aan het 

aanbrengen van flexibele palen op de verkeersremmers en het aanbrengen van witte 

markeringsvlakken voor de verkeersremmers. Over een jaar worden de maatregelen 

geëvalueerd. Dan wordt ook in overleg besloten of er aanpassingen moeten komen en zo ja, 

welke. 

 

 

Behandelaar: Dhr. L. Roozendaal. 

 

Namens de Seniorenpartij Schagen 

André Groot 


