
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Wat deed Schagen voor de fiets van 2006-2010? 
 

(Bron: Visiedocument College 2006-2010 en jaarverslagen, info Verkeersouders 
van Bert Nieboer) 
Fiets- en voetpadenplan 
De start van het nieuwe college is ongelukkig te noemen: het Fiets- en 
wandelpadenplan is ergens in een diep la geraakt en vergeten. Gelukkig wordt het 
een jaar later vastgesteld, waarmee er een toetsingskader voor toekomstige 
ontwikkelingen gerealiseerd is. De fiets- en voetgangerstunnel tussen Loet en 
Waldervaart wordt aangepakt, maar het blijft een onding. 
Het project verkeersouders van Veilig Verkeer Nederland 

Het College heeft zich sterk gemaakt om het verkeersouderproject van VVN in 
Schagen van de grond te krijgen. Het project verkeersouder is in feite in Schagen 
begonnen nadat Bert Nieboer zijn kleinkinderen naar school bracht en daarbij geconfronteerd werd met onveilige 
verkeerssituaties bij de scholen en onveilig gedrag van ouders. Van dat laatste werd hij ook een keer slachtoffer 
door een aanrijding. Dat was de bekende druppel. Samen met “buurvrouw” Margreet Frowijn werd contact gelegd 
met Veilig Verkeer Nederland. Beiden werden opgeleid tot adviseur Kind en Verkeer. Margreet en Bert hebben zich 
tot doel gesteld om bij elke basisschool een verkeersouder te krijgen. De groep verkeersouders richt zich op de 
verantwoordelijken op het gebied van school, omgeving, verkeer en de leerlingen. De verkeersouders zijn 
gesprekspartner als het gaat om verkeersveiligheid en ondersteuning van de praktische verkeerslessen.  
Op 30 september 2009 is er met ondersteuning van het gemeentebestuur een voorlichtingsavond georganiseerd, 
waarvoor alle ouders en belangstellenden uitgenodigd waren. Aan deze avond heeft de pers veel aandacht besteed 
en er werd een artikel op de gemeentepagina aan gewijd. Het voltallige college 
was aanwezig: burgemeester Westerink, wethouder Bouwes van verkeer en 
wethouder Heddes van onderwijs. De burgemeester meldde zich spontaan aan 
om een pilot op te zetten bij de eerste school waarvoor zich een verkeersouder 
zou melden. Dat was de Julianaschool en Silvia Tasma was de eerste nieuwe 
verkeersouder in Schagen. Burgemeester Westerink heeft daarmee als vrijwilliger 
de Julianaschool geadopteerd. Wethouder Heddes bleef niet achter en 
adopteerde de Keerkring,  waar vanwege het regionale karakter van de school en 
de moeilijke ligging de grootste verkeersproblemen zijn. Bij de Aloysiusschool zit 
al jaren een verkeersouder, die zat altijd alleen, maar die krijgt nu rap 
versterking. Intussen groeit het aantal scholen met een verkeersouder, al is er 
nog een weg te gaan. 
Met wethouder Bouwes zal geregeld overleg gevoerd worden over de verkeerssituaties rond de scholen en de 
routes daarheen. De burgemeester heeft aangeboden om de verkeersouders eventueel door de politie te laten 
opleiden tot formeel verkeersregelaar, zodat zij op een veilige en gelegaliseerde manier verplaatsingen van 
kinderen binnen de stad mogen begeleiden. Ook is er inmiddels goed contact met de wijkagenten en de 
verkeerscoördinatoren NHN en met de beleidsmedewerker verkeerszaken van de gemeente.  
Daarnaast is er samenwerking gekomen met de Fietsersbond om van elkaars kennis en ervaring gebruik te maken 
en ervaringen uit te wisselen. 
Op de Juliana- en Groenewegschool zijn intussen enquêtes uitgevoerd en zijn een aantal knelpunten naar voren 
gekomen, waarop de verkeersoudergroep actie heeft ondernomen. De eerste successen staan er aan te komen: 
Bij Julianaschool Groeneweg zal een tweede voetgangersoversteekplaats met zebra worden gemaakt. De midden-
ingang zal worden gesloten vanwege de onveiligheid op de kruising van de Essenlaan. Bij de Rank aan de 
Iepenlaan zal op de kruising Iepenlaan-Berkenlaan in beide richtingen een zebrapad komen. De opstelplaats van 
de vuilnisbakken midden op de kruising wordt verplaatst. De oversteek op de Wilgenlaan ter hoogte van de 
Julianaschool zal uitgevoerd worden met een zebra, zodat voetgangers het recht krijgen om voor te gaan. Er is 
kritisch gekeken naar de routes van scholieren vanuit de buitengebieden en vanuit de wijken. Dat heeft een aantal 
ideeën opgeleverd om deze veiliger te maken. Deze ideeën worden met de verkeerscoördinator politie en de 
gemeente besproken en nader uitgewerkt. Het verkeersouderproject is een geweldig voorbeeld hoe particulier 
initiatief met ondersteuning van het lokale bestuur kan leiden tot veiliger verkeerssituaties voor de allerkleinste en 
zwakste verkeersdeelnemers. Het college heeft zich daarin onderscheiden. 
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Bert en Margreet beperken zich bij het opzetten van verkeersoudernetwerken niet tot de gemeente Schagen, maar 
zal verder uitgebreid worden naar omliggende gemeenten.  De provincie vindt deze ontwikkelingen zo belangrijk 
dat zij al de kosten die er zijn om verkeersouders te werven en op te leiden volledig vergoedt. 
Iedereen die er voor voelt om samen te werken aan een veilige schoolomgeving kan zich melden bij Bert Nieboer, 
telefonisch via 0224-29 66 23 of ea.nieboer@quicknet.nl per mail. 
Autoluw centrum 
Het afsluiten van de Markt voor doorgaand autoverkeer is in de afgelopen periode van tafel gegaan. Volgens het 
college zal eerst het effect van de Cornelis Blaauboerlaan duidelijkheid moeten 
geven over de verkeersstromen. Deze ontsluitingsweg zou aanvankelijk in 2008 
klaar zijn. “Talrijke externe factoren” vertraagden de plannen zo ernstig, dat er pas 
in 2009 met de aanleg begonnen werd. De verkeersknoop van o.a. de Markt zal 
dus door het nieuwe college doorgehakt moeten worden. 
De besluitvorming over het verbeteren van de N241 is ook al zo’n stroperig proces, 
dat al in 2006 is begonnen. De aanleg van de ruimtevretende en kostbare 
parallelweg gaat niet door. In 2006 zegt het jaarverslag: “De weg zal Duurzaam 
Veilig worden aangelegd met parallelwegen”, maar gelukkig komt eind 2009 de 
provincie met een volstrekt ander plan, dat veel kenmerken vertoont van de visie 
van de afdeling (zie Nieuwe Banden 32). 
Duurzaam Veilig 
Het aanleggen van 30 km gebieden gebeurt niet altijd volgens de regels van het 
CROW, waardoor de limiet van 30 km niet geloofwaardig is. De talrijke 
voorrangswegen in deze gebieden zorgen voor snelheidsovertredingen en dus voor  
onveilige situaties voor fietsers. Na renovatie in de wijken, die 30 km zones 
worden, moet verkeer van rechts weer voorrang  krijgen. Dat zal tot problemen kunnen leiden - zoals dat nu al 
gebeurt - omdat weggebruikers jarenlang anders gewend is. Als fietser krijg je bijvoorbeeld zelden voorrang als je 
uit de Oosterstraat de Nieuwe Laagzijde oprijdt. Ook niet als je van het fietspad bij AH de Nieuwstraat of de 
Schubertstraat op wil. Deze voorbeelden doen het ergste vrezen. Ook de Hofstraat is niet Duurzaam Veilig 
ingericht, waardoor ook daar de snelheid vaak te hoog ligt. Een effectief middel hiertegen is het plaatsen van 
bloembakken, die het openbaar vervoer en de hulpdiensten nauwelijks hinderen. Schagen zal fors in 
gedragsverandering moeten investeren, bijvoorbeeld door voorlichting en handhaving. Dat laatste is echter 
problematisch, omdat de politie in 30 km niet mág handhaven. 
Nes Noord 
De afdeling heeft eerder aangegeven (zie Nieuwe Banden 26) blij te zijn met het 
fietsvriendelijke ontwerp van de nieuwste uitbreidingswijk van Schagen. In de 
Waldervaart liggen de scholen nu in een 30 km zone, al wijken ook daar met 
name de drempels af van de normen. De aanpak van de kruising 
Havenstraat/Parallelweg voor fietsers is uitgevoerd volgens de ideeën van de 
afdeling en zoals voorgesteld in Fietsbalans van 2002. Ook de ruime uitbreiding 
van stallingmogelijkheden voor de fiets bij het station en de komst van een OV-
fiets uitgiftepunt zijn zeer positief. Op voorstel van de afdeling wordt er gekeken 
naar locaties waar fietsers en voetgangers samen veilig de ruimte kunnen delen, 
zoals in het Mondriaanpark. 

Fietsbalans 
In 2002 werd in Schagen als een van de eerste kleinere 
gemeenten de Fietsbalans uitgevoerd.  Sedertdien is de fiets in 
Schagen beslist meer in de politieke kijker gekomen, het karretje 
van toen heeft als het ware elektrische trapondersteuning 
gekregen. Wethouder Bouwes heeft de accu’s daarvoor geleverd, 
maar af en toe is hij vergeten om tijdig op te laden. De afdeling 
heeft twee keer per jaar overleg en dan worden de plussen en 
minnen besproken. Om allerlei redenen heeft de fietser de wind 
in de rug, het gaat “lekker bergafwaarts” en colletjes zijn er om 
“te nemen”. De afdeling hoopt, dat het nieuwe college 
Fietsbalans 2 uitvoert, want dat zal veel suggesties opleveren om 
het verkeerssituatie voor het langzame verkeer nog meer te 
verbeteren (zie ook volgende pagina). 
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Fietsers en voetgangers kunnen ruimte 
delen waar dat veilig kan 

Daar ligt nog steeds een uitdaging! 



De fiets in verkiezingsprogramma’s: SP blinkt uit 
 
Ruim vóór de verkiezingen stuurden wij alle partijen een brief met aanbevelingen en een 
vertaling naar concrete actiepunten voor fietsbeleid in Schagen. Hieronder een beknopte 
samenvatting van de programma’s toegespitst op (fiets-)verkeer. 
CDA 
“Bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzame vormen van mobiliteit zijn de speerpunten van het gemeentelijke 
verkeers- en vervoersbeleid dat het CDA voor ogen staat.” In het verkiezingsprogramma wordt 1 pagina van de 21 
besteed aan verkeer en vervoer. Daarin worden voor de komende jaren o.a. de volgende speerpunten genoemd: 
• Verkeersveiligheidsbeleid t.a.v. de routes van en naar school. 
• Stimuleren van het gebruik van de fiets in plaats van de auto. 
• Blokkeren van De Markt voor het doorgaande autoverkeer. De toegankelijkheid van de Gedempte Gracht vanuit 

Torenstraat en vanuit Nieuwstraat wordt behouden. In het centrum wil het CDA een bewaakte fietsenstalling. 
Duurzaam Schagen 
In het 3 pagina’s tellende programma van DS wordt een halve pagina besteed aan verkeer. In de eerste zin wordt 
de wens naar een veilige markt voor fietsers en voetgangers “zonder al dat blik voor de neus” geuit. De Markt 
moet autovrij. Eenrichtingsverkeer in het centrum moet leiden tot meer veiligheid. Ook wil DS een bewaakte 
fietsenstalling en als de partij in het college komt, “dan komt er over vier jaar een veilige fiets- en voetpaden 
netwerk door en om Schagen”. 
D66 
Na 6 jaar weer terug op de borden in Schagen. Het 18 pagina’s tellende programma bevat een korte paragraaf 
over verkeer. Als derde van 6 speerpunten wordt genoemd: “D66 wil een ‘veiliger en toegankelijker centrum’ voor 
de fietser en de wandelaar, de oudere, de gehandicapte en het schoolgaande kind (en streeft in dat verband naar 
maatregelen als afsluiting Markt/herinrichting gedempte Gracht-Nieuwelaagzijde).” De partij wil een autovrije 
Markt. 
PVDA 
Het programma is 13 pagina’s dik en verkeer is terug te vinden in het hoofdstuk “Wonen en Welzijn”. Autoverkeer 
dat Schagen niet als bestemming heeft, moet geweerd worden. De PvdA zal wandel- en fietsroutes in en om 
Schagen veiliger maken en verder uitbreiden. Er komt meer aandacht voor veilige en korte schoolroutes. De PvdA 
wil een uitbreiding van het (toeristische) fietspadenstelsel o.a. via een fietspad langs de N245, van Schagen 
naar Alkmaar. 
SP 
Als 6e van de 9 speerpunten staat in het SP-programma: “Het centrum van Schagen moet autoluw en de fiets krijgt 
prioriteit”. In de paragraaf Verkeer en vervoer is de SP voorstander van een autoluw centrum en wil een onderzoek 
naar eenrichtingsverkeer. “Het fietsen moet worden bevorderd door een aantal praktische maatregelen zoals 
goede veilige fietspaden en meer bewaakte stallingmogelijkheden. Fietsers hebben de voorkeur boven 
gemotoriseerd verkeer bij het maken van plannen voor de infrastructuur. De gemeente zorgt voor vrije 
beschermde fietspaden waar de schooljeugd veilig en met voorrang hun weg naar school kan volgen.” 
VVD 
Over langzaam verkeer is niet veel te vinden in het verkiezingsprogramma van de VVD. De Markt wordt – als het 
aan de VVD ligt – beslist niet autovrij. “De bedrijvigheid op de Markt in combinatie met de parkeergelegenheid 
rondom de kerk blijven voor de VVD een belangrijk punt. Naar de mening van de VVD kan er een goede 
samenhang zijn tussen autoverkeer en langzaam verkeer in het centrum.” Als de “Nesserlaan” klaar is, kan er een 
gedegen verkeerscirculatieplan (inclusief mogelijk eenrichtingsverkeer) komen met de Thorbeckestraat, de 
Stationsweg, de Spoorstraat, de Slotstraat en de Markt als belangrijkste schakels. 
 

Fietsbalans 2 
De afdeling van de Fietsersbond is opgericht na het houden van de Fietsbalans in Schagen. Het wordt tijd om dit 
onderzoek te laten volgen door Fietsbalans-2. Gedegen onderzoek naar tien 
aspecten en 24 deelaspecten van het fietsklimaat. Het gebruik van de 
speciaal ontwikkelde meetfiets met camera en computer. De meest 
spectaculaire vernieuwing is dat fijn stof wordt gemeten. Gezondheid is het 
tweede nieuwe element in de Fietsbalans. De gevolgen van 
bewegingsarmoede en overgewicht krijgen steeds meer aandacht. Vooral 
onder de jeugd is de trend verontrustend. Bovendien neemt de ziekte 
diabetes type 2 epidemische vormen aan. Dagelijks een half uur matig 
intensief bewegen helpt. De afdeling pleit voor het opnemen van Fietsbalans-
2 in het collegeprogramma. 
 

Op de website www.fietsersbond.nl/schagen is veel informatie te vinden over de lokale verkeerssituatie voor 
fietsers. 
 


