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Resultaat 2.1  

De fysieke 

bereikbaarheid is 

verbeterd 

 

Vaststellen van het 

gemeentelijk verkeers- 

en vervoersplan 

Omzetten van het 

gemeentelijk 

verkeers- en 

vervoersplan in 

concrete acties. 

Omzetten van het 

gemeentelijk 

verkeers- en 

vervoersplan in 

concrete acties. 

Omzetten van het 

gemeentelijk 

verkeers- en 

vervoersplan in 

concrete acties. 

Omzetten van het 

gemeentelijk 

verkeers- en 

vervoersplan in 

concrete acties. 

Opgenomen in 

coalitieakkoord 

 

 De wandelmogelijkheden rond de woonkernen uitbreiden 

 Voorbereiding verbindingsweg tussen de N245 en de Veilingweg 

 Lobbyen voor een structureel betere verbinding over het Noord-Hollands Kanaal 

 Oplossen verkeersknelpunten bij Burgervlotbrug en Sint Maartensbrug en lobbyen voor opwaardering N9 naar 

100 km per uur 

 Lobbyen voor vierbaans maken van de N245 en realiseren vrij liggend fietspad tussen Alkmaar en Schagen 

 Lobbyen voor een nieuwe verbinding tussen de N241 en de N245 ten zuiden van Schagen 

 Uniforme bewegwijzering voor toeristische en recreatieve bestemmingen is mogelijk 

Rol gemeentelijke 

organisatie 

Het opstellen van een gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, samen met de provincie Noord-Holland en alle 

andere stakeholders en het opstellen van een uitvoeringsprogramma 2015-2018. 

 

Rol van de 

gemeenteraad 

Besluitnemend 

Indicator Behalen van een score van een 7 bij ‘Waar Staat je Gemeente’. 

Resultaat 2.2  

De digitale 

bereikbaarheid is 

verbeterd 

 

Nulmeting onderzoek 

voor het bepalen van 

het bestaande 

aansluitpercentage. 

Het faciliteren van 

providers bij het 

opbouwen van 

(draadloze) netwerken. 

    

 

Rol gemeentelijke 

organisatie 

 

Het inventariseren van de wensen van vraag- en aanbodzijde, bepalen van de mogelijkheden om de gewenste 

doelstelling te bereiken, kaders formuleren waarbinnen derden aan de doelstelling moeten werken, het informeren 



 

 

 

  

en stimuleren van partijen om binnen de gestelde kaders tot aanleg van snelle digitale verbindingen over te gaan 

en het monitoren van de uitvoering van de aanleg van snelle digitale verbindingen. 

 

Rol van de 

gemeenteraad 

Besluitnemend 

Indicator Het behalen van 75% aansluitingspercentage op digitale snelle netwerken. De marktpartijen zullen zelf het tempo 

bepalen. Onze invloed is heel klein. We kunnen faciliteren, niet veel meer.  

 

Resultaat 2.3  

De bereikbaarheid per 

openbaar vervoer is 

goed 

Opstellen van een plan 

van aanpak om station 

Schagen als 

vervoersknooppunt te 

verbeteren. Starten van 

de lobby. 

    

Opgenomen in 

coalitieakkoord 

 

Lobbyen voor beter en betaalbaar vervoer binnen de gemeente, zoals busverbindingen tussen Schagen en de 

(kust)dorpen. 

Rol gemeentelijke 

organisatie 

In 2014 gaan we bij de provincie lobbyen om invloed uit te oefenen op de nieuwe concessie voor 2016. 

 

Rol van de 

gemeenteraad 

Besluitnemend 

Indicator Behalen van een score 6,0 in de Rapportage Waar Staat Je Gemeente 


