
  

 

 

Schriftelijke vragen 

Onderwerp : Thorbeckestraat 

Aan : college b&W 

Datum : 6 maart 2019 

 

Aanleiding;Brief uitnodiging inloopbijeenkomst Thorbeckestraat en Oosterstraat op dinsdag 5 maart 17.00-
19.00 
 

1. De VVD heeft van meerdere eigenaren van panden en winkeliers klachten ontvangen dat ze geen 
uitnodiging voor deze middag/avond hebben mogen ontvangen. Wie heeft de postbezorging gedaan 
en wie is er eigenlijk allemaal uitgenodigd? Is de detailsector OFS in deze  betrokken? 

 

       2.     Het tijdstip is ook erg ongelukkig gekozen is een gehoorde klacht.Ondernemers met een zaak      
                werken meestal tot 18.00. Kan hier in het vervolg rekening mee  worden gehouden? 
 
       3.     Hoeveel voertuigen  van bewoners staan er in de Thorbeckestraat ?    
                Kunnen we aanwoonenede auto-eigenaren een parkeerplek te verschaffen op de nieuw aan 
 te leggen   parkeerplaats aan het spoor.( aangekochte grond van ton de weger).  Schades 
 kunnen hiermee worden opgelost? 
 
        4.     Voordat de stoepen verbreed zijn in de Thorbeckestraat was er geen sprake van schade aan 
                 voertuigen..  Is de mogelijkheid  onderzocht om de brede stoepen weer te versmallen. 
 
        5.     Tot onze verbazing is de sluiproute Noordersteeg wel ingetekend op de bijgevoegde situatie 
                 maar in de uitnodiging niet benoemd. Waarom wordt er niet over de Noordersteeg      
                 gesproken? Is deze steeg gemeentegrond of is deze in particulier bezit? Mocht de Noorder- 
                 steeg wel als normale route worden gebruikt. Is het bekend hoe vaak deze vast staat door 
                 lossende vrachtwagens van bijvoorbeeld Aldi en Vomar? 
 
         6.   Waarom kan de Oosterstraat niet geheel geopend worden voor verkeer? 
 
         7.    In de brief staat ook dat het voor fietsers veiliger wordt wanneer er eenrichtingsverkeer      
                komt. De VVD vind dit meten met 2 maten. De Frans Halsstraat is ingericht met de intentie 
                dat fietsers verkeersremmend zijn en voor de Thorbeckestraat zou dit dus ook moeten 
                gelden? Kan het college deze verandering van visie verklaren? 
 
         8.    Hoe  worden de bevindfingen van de info bijeenkomst verwerkt en 
                 komt er nog een evaluatie naar de bewoners en ondernemers toe? 
 

Met vriendelijke groet,  Willem-Jan  Stam VVD Schagen 


