
1 

Aan de gemeenteraad van de Gemeente Schagen. 

IİIIIIIIIIIIIIIIII1III1III1IIIIIIIIIIII 
Stuknummer: 15.008271 

Betreft: ernstige verkeersonveiligheid aan de Rietkraag te Tuitjenhorn 

door bevoorrading van de supermarkt Deen in Tuitjenhorn 

Tuitjenhorn, 13 april 2015 

Geachte Gemeenteraad, 

GEMEENTE SCHAGEN 

ING 1 6 APR 2015 

AFD: 

Het is al sinds de uitbreiding van de supermarkt ons als bewoners een doorn in het oog hoe 
de bevoorrading van de supermarkt is geregeld. Er zijn constant gevaarlijke situaties van 
achteruitrijdende vrachtwagens die al vanaf de pastoormijndersstraat ongeveer 75 meter 
achteruitrijden door de erg krappe rietkraag. En die daarna meerdere keren voor en 
achteruitrijden in de zwanebloem en de rietkraag, om zo naar het laad en los doek toe te 
rijden. Dit zijn zeer gevaarlijke situaties, omdat ze met een dode hoek zo de vrachtwagen 
meerdere keren doorduwen. En daardoor het overige verkeer ernstig in gevaar brengen. 
Deze situatie is absoluut onaanvaardbaar, en het is wachten tot er iets ernstigs gebeurd. 
Deze situatie is vergeleken met de oude situatie een heel stuk verslechterd. 

Onze vraag aan de Gemeenteraad is dan ook om op korte termijn maatregelen te treffen 
door het op deze onveilige manier van aanrijden, en meerdere keren voor en achteruitrijden 
(steken ) van de vrachtwagens. Ook willen wij weten of er wel volgens vergunning wordt 
aangereden door de vrachtwagens. En willen wij de aantallen weten, en de grootte van de 
vrachtwagens die er per dag mogen komen. Vaak staan er zelfs wel twee naast elkaar te 
lossen, waarbij de doorgaande weg volledig geblokkeerd wordt. Wat onrustige en gevaarlijke 
situaties met zich meebrengt. 

Wij hebben bijgevoegd enkele foto's van een vrachtwagen die al vanaf de 
pastoormijndersstraat ongeveer -75jneter achteruitrijd, en enkele keren heen en weer steekt 
alvorens zijn losplaats te hebben bereikt. Dit duurde totaal bijna 5 minuten, met het voor de 
buurtbewoners erg irritante akoestische signaal aan. De fietsers worden zelfs gedwongen 
om via het plantsoen de stoep op te gaan, om een gevaarlijke situatie met de vrachtwagen te 
kunnen ontwijken zie foto's. De vrachtwagenchauffeur kan de fietsers en voetgangers en 
automobilisten onmogelijk zien door zijn dode hoek, en de zeer beperkte ruimte aan de 
rietkraag. Ook worden de automobilisten gedwongen te wachten op het inparkeren van de 
vrachtwagen, wat onrustige verkeerssituaties en lawaai met zich meebrengt. De foto's zijn 
genomen op 13 april 2015 een hele rustige maandagochtend. Dan kan de Gemeenteraad 
wel nagaan hoe het er op een vrijdag en een zaterdag uit zal zien. 
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Zelfs op het punt van de laad en losplaats is het nog erg gevaarlijk door inparkerende en 
langsrijdende auto's, waarbij fietsers en voetgangers gevaar oplopen. 

Er wordt tegenwoordig erg op de veiligheid en de leefbaarheid van de omgeving gelet door 
de Gemeente, en die is hier zeker in het geding. 

Onze vragen aan de Gemeente zijn, 

1. Wordt er volgens de afgegeven vergunning aangereden door de vrachtwagens van de 
supermarkt, en wat zijn de aantallen en grootte van de vrachtwagens die er per dag mogen 
komen. 

2. Op korte termijn maatregelen te nemen om de gevaarlijke verkeerssituatie op de 
Rietkraag te Tuitjenhorn door de bevoorrading van de vrachtwagens van supermarkt Deen te 
beëindigen. 

3. Op korte termijn maatregelen te nemen om de gevaarlijke verkeerssituatie op de laad en 
los plaats te beëindigen. 

3. Hoeveel parkeerplaatsen moet de supermarkt minimaal hebben volgens de afgegeven 
vergunning. De personenwagens staan op meerdere dagen in de week door de gehele 
rietkraag en die is al niet te breed. 

Met vriendelijke groeten, 

Namens meerder bewoners woonachtig aan de rietkraag in Tuitjenhorn. 

Dhr P. Gootjes 

Rietkraag 31 

1747 EL 

Tuitjenhorn 
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