Motie vreemd aan de orde van de dag voor de raadsvergadering van 13 november 2018
Agendapunt

: 20

Onderwerp: Realiseren van een zebrapad op De Nes, voor De Nieuwe Nes
De raad van de gemeente Schagen, in vergadering bijeen op 13 november 2018,
Constaterende dat
•
•
•
•
•
•

Sinds de Cornelis Blaauboerlaan er ligt, en daarmee de Oostelijke ontsluitingsweg een feit is,
is de drukte op de Nes fors toegenomen.
Met de realisering van het woningbouwplan Dorpsveld en in aanleg Waterveld in Nes Noord,
zal de drukte meer en meer toenemen.
Er een tweetal oversteekplaatsen zijn voor fietsers en wandelaars met belijning (geen
zebrapad), waarvan de meest westelijke naar de F. Halsstraat leidt en daar geen lastige
situaties voorkomen.
De oversteekplaats ter hoogte van De Nieuwe Nes, waar veel overstekende fietsers en
wandelaars gebruik van maken wel leidt tot lastige situaties is en daardoor tot onveilige
situaties.
Dit veelal scholieren zijn, al dan niet vergezeld van ouders, en ouderen die naar de Nieuwe
Nes gaan, of kinderen die naar de dagopvang gaan.
De vluchtheuvel, in het midden van de weg, hiervoor geen afdoende oplossing is.

Overwegende dat
•
•
•
•

Schagen veiligheid hoog in haar vaandel heeft staan, en het plaatsten van een zebrapad niet
het meeste werk is.
De kosten die hiermee gepaard gaan te overzien zijn en niet opwegen tegen veroorzaakte
ongelukken en letsel.
Hier spoed achter te willen zetten zodat, voor de echte winter aanbreekt het gerealiseerd is.
Het beter voorkomen is dan genezen.

Roept het college op om
•
•

Gevolg te geven aan de wens, die bij de vele gebruikers van dit traject leeft, tot het realisren
van een zebrapad aan de Nes, voor De Nieuwe Nes
Met duidelijk beleid te komen over ‘wanneer je wel of geen zebrapaden aan wilt leggen’.

en gaat over tot de orde van de dag.
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