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Inwoners van Schagen 

dragen bij aan hun 

leefomgeving 
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Resultaat 2.1  

Inwoners hebben hun 

eigen leefomgeving 

ingericht en de 

gemeente biedt 

daartoe  

een basisniveau aan het 

beheer en onderhoud in 

de openbare ruimte. 

 

 

 

Start van twee pilots 

 

Uitbreiden van de 

pilots 

 

Vaststellen van 

beleid over de wijze 

waarop gemeente 

en burgers met 

elkaar de 

verantwoordelijkheid 

voor openbare 

ruimte kunnen 

dragen 

  

De inwoners 

waarderen hun 

leefomgeving 

gelijkblijvend of 

hoger dan in 2012 

Indicator 

 

 

 

Rol gemeentelijke 

organisatie 

 

Het aantal pilots en de omvang van de betreffende openbare ruimte als percentage van de totale openbare 

ruimte. Het streven is om eind 2015 zes pilots in uitvoering te hebben die gezamenlijk 0,5% van de openbare ruimte 

beheren. 

 

Openstaan voor verzoeken van burgers om samen met hen de openbare ruimte in te richten en te onderhouden, 

niet terughoudend zijn in initiatieven van burgers en pilots uitvoeren met externe partijen als 

woningbouwverenigingen, schoolbesturen, e.d. 

 

Rol van de 

gemeenteraad 

 

Informatiebehoefte van 

de gemeenteraad 

 

Opgenomen in 

coalitieakkoord 

 

 

Besluitnemend 

 

 

 

 

 

 De wandelmogelijkheden rond de woonkernen uitbreiden 

 Inzamelingsacties van verenigingen ( inzamelen oud papier e.d.) worden niet door de gemeente overgenomen 

zonder daar een reëel alternatief voor te bieden 

 Mogelijkheid creëren voor de aankoop van snippergroen door inwoners en bedrijven 

  



  

Resultaat 2.2 

De regeldruk voor 

inwoners is verminderd 

(zie ook Burger en 

Bestuur 1.2) 

 

 

20% van de regels voor 

aan te vragen 

producten door 

burgers en bedrijven is 

afgeschaft of ontdaan 

van onnodige 

indieningsvereisten. 

 

40% van de regels 

voor aan te vragen 

producten door 

burgers en bedrijven 

is afgeschaft of 

ontdaan van 

onnodige 

indieningsvereisten. 

 

60% van de regels 

voor aan te vragen 

producten door 

burgers en bedrijven 

is afgeschaft of 

ontdaan van 

onnodige 

indieningsvereisten. 

 

80% van de regels 

voor aan te vragen 

producten door 

burgers en 

bedrijven is 

afgeschaft of 

ontdaan van 

onnodige 

indieningsvereisten. 

 

100% van de regels 

voor aan te vragen 

producten door 

burgers en bedrijven 

is afgeschaft of 

ontdaan van 

onnodige 

indieningsvereisten. 

Indicator 

 

 

Rol gemeentelijke 

organisatie 

De inwoners en bedrijven waarderen de regels en administratieve lasten als ruim voldoende (7) 

 

 

Kader stellend, controlerend en budgetrecht. De kaders voor de dienstverlening zijn vastgelegd in het 

dienstverleningsconcept. Deze is door de fusieraad eind 2011 vastgesteld en heeft een horizon tot en met 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het systematisch beoordelen van regels op duidelijkheid, volledigheid, strijdigheden met andere regels. op nut en 

noodzaak en het wegnemen van onnodige administratieve lasten voor burgers en bedrijven. 

 

 

Rol van de 

gemeenteraad 

 

Informatiebehoefte van 

de gemeenteraad 

 

Opgenomen in 

coalitieakkoord 

 



Resultaat 2.3 

Het 

veiligheidsbewustzijn 

bij burgers is 

vergroot – fysieke 

en sociale veiligheid 

 

De mogelijkheden 

om het 

veiligheidsbewustzijn 

te verhogen zijn 

geïnventariseerd en 

geprioriteerd. 

 

De specifieke risico’s van 

één seizoen (winter, 

lente, zomer, herfst) 

worden als thema 

behandeld in een of 

meer 

voorlichtingscampagnes.   

 

De specifieke risico’s van 

twee seizoenen (winter, 

lente, zomer, herfst) 

worden als thema 

behandeld in een of 

meer 

voorlichtingscampagnes.   

 

De specifieke risico’s van 

drie seizoenen (winter, 

lente, zomer, herfst) 

worden als thema 

behandeld in een of 

meer 

voorlichtingscampagnes.   

 

De specifieke risico’s van 

alle vier seizoenen 

(winter, lente, zomer, 

herfst) worden als thema 

behandeld in een of 

meer 

voorlichtingscampagnes.   

Indicator 

 

 

 

 

 

 

 

De seizoensgerichte benadering kan worden uitgewerkt via verschillende thema’s. Voorbeelden: In de winter extra aandacht 

voor brandveiligheid, veiligheid van verwarmingstoestellen, gladheid. In de lente en de zomer extra aandacht voor risico’s bi j 

evenementen, zwemwaterveiligheid, in de herfst extra aandacht voor risico’s van storm. Een voorlichtingscampagne kan ook 

bestaan uit (of verwerkt worden in) bijvoorbeeld een brandweer- of rampenoefening waarbij inwoners worden betrokken. 

Controlerend. 

De inwoners en bedrijven waarderen de fysieke en sociale veiligheid als ruim voldoende (7). Bron: “Waar Staat Je Gemeente” 

(WSJG). 

Rol gemeentelijke 

organisatie 

 

Rol van de 

gemeenteraad 

 

Informatiebehoefte 

van de 

gemeenteraad 

 

Opgenomen in 

coalitieakkoord 

 

 

Het informeren van inwoners en bedrijven over veiligheidsrisico’s, de mogelijkheden die inwoners zelf hebben om de risico’s terug 

te dringen en het bewaken van de eigen veiligheid (fysieke en sociale veiligheid). 

 

Het inrichten van de organisatie zodat we conform onze wettelijke taak, de inwoners en bedrijven faciliteren bij een veilige woon- 

en werkomgeving (fysieke veiligheid). 

 

 

 

 

 

 Vergroten van de veiligheid door (mobiel)cameratoezicht, daar waar er specifieke risico’s zijn 

 Vergroten van de veiligheid van verkeersdeelnemers en van het wooncomfort aan doorgaande wegen door de politie te 

vragen meer te handhaven op snelheid in het verkeer 

 Er komt beleid ter voorkoming van overlast door hondenpoep 

 De gemeente treedt streng op door het voeren van een lik-opstukbeleid en het verhalen van schade bij vandalen 

 Verbeteren verkeersveiligheid van schoolroutes en rondom de scholen, onder andere de St. Jan in Waarland 

 Verbeteren van de veiligheid in het uitgaansleven 

 Verkeersveiligheid rond speeltuin Kalverdijk verbeteren 

 Veilige en goed bereikbare speelterreinen voor grote en kleine kinderen 

 In overleg met horeca en jongeren realiseren dat het uitgaan vroeger start (en mogelijk ook vroeger eindigt) 



 

 De huidige coffeeshop wordt gedoogd. Er komt geen tweede bij 

Blijvend ondersteunen van de reddingsbrigades en de Blauwe Vlag 


