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Beantwoording en toelichting op vragen gesteld in de commissie vergadering van 8 juni 2015 betreffende 

de financiering groot onderhoud Landbouwstraat, Oude Slotstraat en Torenplein. 

 

Is er in het ontwerp voldoende rekening gehouden met het Verkeerscirculatieplan zodat over 

enkele jaren niet nogmaals een investering noodzakelijk is. 

De Landbouwstraat en de Oude Slotstraat maken van oorsprong onderdeel uit van de 

bevoorradingsroutes in en rondom het centrum van Schagen.  Deze functie behouden zij ook voor de 

toekomst. Gelet op het huidig functioneren van deze wegen is er geen noodzaak om hier verandering in 

aan te brengen. Daarnaast zijn er ook geen reële alternatieven. 

In verband met de functie van de weg (bevoorradingsroute) zal het wegprofiel i.v.m. de gewenste 

doorstroming niet worden gewijzigd en wordt het asfalt niet vervangen voor klinkers. In het kader van 

duurzaam Veilig worden de wegen uit de voorrang gehaald, wegmarkering verwijderd en de 

kruisingsvlakken uitgevoerd in rood asfalt met witte taludstrepen. Het voorgestelde herinrichtingsplan is 

hierdoor niet in strijd met het Verkeerscirculatieplan. 

 

Is het nu voorgestelde plan geen lapwerk. 

De bewoners van genoemde straten ondervinden veel trillinghinder door met name het zware verkeer. Om 

aan de wensen van de bewoners tegemoet te komen worden in het herinrichtingsplan een aantal 

werkzaamheden voorgesteld. 

Het herinrichtingsplan omvat een totale vernieuwing van de bestaande versleten asfaltdeklaag. Tevens 

zullen de trottoirs worden hersteld of vernieuwd waar dit nodig is. Dit zelfde geldt voor de  parkeervakken. 

Ook zullen de bestaande putkoppen worden vervangen.  

Na gereedkoming van de werkzaamheden zal er de komende 10-15 jaar geen onderhoud meer hoeven te 

worden uitgevoerd aan genoemde straten. 

 

Bij een totale reconstructie wordt er een gescheiden rioolstelsel aangelegd waarom  gebeurd dat 

hier niet. 

Als er in een straat een gehele reconstructie gaat plaatsvinden wordt ook gekeken of er een gescheiden 

rioolstelsel kan worden aangelegd.  In dit geval vindt er geen reconstructie plaats maar een herinrichting. 

Het bestaande riool verkeert nog in goede staat zodat vervanging niet noodzakelijk is. De verwachting is 

dat het huidige stelsel nog een levensduur heeft van minimaal 10 jaar.  Verlenging hiervan kan eventueel 

door middel van relining.  

Afkoppeling van het regenwater is wenselijk maar geen verplichting.  

 

Hoe staat het met het verminderen van  busverkeer in de straat. 

Enige tijd geleden is overleg  geweest met Tatasteel over verandering van de busroute. Afgesproken is dat 

de bussen gaan rijden over de Zuiderweg en dat een halteplaats zal worden aangelegd nabij het 

gezondheidscentrum. 

Ook overleg is geweest met connexxion over een wijziging van de busroutes.  Vanwege de hoge jaarlijkse 

kosten ( ong € 20.000,--) voor de gemeente heeft geen verder overleg plaatsgevonden.   
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