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Charles

Van: Charles <cvandermark@quicknet.nl>

Verzonden: vrijdag 7 september 2018 18:20

Aan: 'Kuntzel, Ruud (R.A.)'; 'Frank Watertor'; hans.heddes@schagen.nl

CC: 'Fietsersbond afd. Noordkop'; wvonk@quicknet.nl; Louis.roozendaal@schagen.nl; 

jan.schrijver@delepelaar.com; Post-rezelman@kpnmail.nl

Onderwerp: Situatie Herenstraat- Loet, Schagen

Urgentie: Hoog

Hallo Frank en Ruud, 
 
Hoewel wij het waarderen, dat de voorrangswijziging is ingegeven op basis van veiligheid, zijn wij het 

niet eens met de “oplossing” de fietsers komende van de Herenstraat naar de Loet uit de voorrang te 
halen. 

1. De grijze band bij de Markt is vrijwel identiek aan die van de Herenstraat. Daar werkt voorrang 
van rechts perfect. Wij denken dat het bij de Herenstraat niet gebeurt, omdat de veelvuldig 

fout geparkeerde auto’s het zicht ontnemen. 
2. Verkeersdeelnemers, die de situatie bij de Herenstraat als een “uitrit” ziet, moeten hun 

verkeersregels nog eens opfrissen. Bovendien zien wij dit argument als een aanname. Er is 

immers zover wij weten geen onderzoek naar gedaan. 
3. In feite nodigt de wegbeheerder ter plaatse parkerende automobilisten uit tot het maken van 

een overtreding. Een blauwe zone tot op de hoek van de Herenstraat nodigt uit tot fout 

parkeren en is dus uit den boze en zou per direct verwijderd moeten worden. 
4. Het gedrag van de foutparkeerders, dat te lang gedoogd is, kan naar onze mening 

gecorrigeerd worden door een intensieve kampanje van de boa’s: aanvankelijk voorlichten en 

daarna bekeuren. 
5. Regelen van de voorrang in een 30 km gebied is niet passend en strookt ook niet met het 

ambitieplan van de gemeente Schagen. 

6. Dat het voor sommige fietsers lastig is, om over je schouder te kijken of er verkeer komt is 
duidelijk. Hen “in bescherming” nemen, door de voorrang te wijzigen is in onze ogen zeer ver 
overdone. Schaf dan in heel Schagen de voorrangregeling van rechts af en niet specifiek voor 

deze plek. 
7. Dat stadsarchitecten een vinger in de pap hebben bij het inrichten van de stad vinden wij 

prima, maar dat kan en mag niet ten koste gaan van de  verkeersveiligheid. Dit achterliggende 

probleem willen wij graag aankaarten bij de politiek. 
 

Wij zijn het met Ruud eens, dat bij een goede motivatie afgeweken kan worden van een richtlijn. Die 

goede motivatie voor de voorrangswijziging ontbreekt naar onze mening echter in dit geval en – nog 
sterker – ook de noodzaak om de voorrang te wijzigen. Bovendien zet het de deur open naar 
(ongewenste) voorrangswijziging op andere plaatsen en leg je een bom onder het duurzaam veilig 

inrichten van het 30 km gebied. 
 
Wij betreuren het ten zeerste, dat wij alleen gevraagd zijn om oplossingen aan te dragen om de 
veiligheid van fietsers ter plaatse te verbeteren en verder niet betrokken zijn bij de besluitvorming. 

Als incident kunnen wij dat accepteren, maar de uitkomst van het verkeersoverleg niet. Wij zullen dan 
ook bezwaar aantekenen tegen een eventueel verkeersbesluit, dat de voorrang zal wijzigen. 
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Ons voorstel: 
1. Per direct verwijderen van de blauwe zone tot de uitrit bij bakker Slijkerman. 
2. Zo spoedig mogelijk aanbrengen van witte rechthoeken met kruis vanaf deze uitrit tot op de 

hoek van de Herenstraat. 
3. Zo spoedig mogelijk gedurende enkele weken voorlichten over en handhaven van het 

parkeerverbod door de dienst handhaving. 

 
Met vriendelijke groeten, 
 
Secretaris Charles van der Mark, 

van Rennesstraat 6, 
1741 HD Schagen 
(0224) 29 69 26 

https://noordkop.fietsersbond.nl 

 

 
 
 
 

 
 

Van: Kuntzel, Ruud (R.A.) <ruud.kuntzel@politie.nl>  

Verzonden: woensdag 5 september 2018 16:48 

Aan: 'Charles' <cvandermark@quicknet.nl> 

CC: Fietsersbond afd. Noordkop <noordkop@fietsersbond.nl>; 'Frank Watertor' <Frank.Watertor@schagen.nl> 

Onderwerp: RE: situatie Herenstraat- Loet, Schagen 

 
Hallo Charles, 
 
Het ligt iets ingewikkelder dan het lijkt. Door de destijds gekozen verharding voor trottoirgedeelte en rijbaan en de 
doorlopende verzonken grijze band (trottoirband), is een situatie gecreëerd die door veel weggebruikers wordt gezien 
als een soort van uitrit. Die “uitrit” is dan ook nog eens erg onduidelijk, als het gaat om waar deze begint en eindigt.  
Kort samengevat is het een onduidelijke situatie.  
 
Dit zou de gemeente dus moeten aanpassen, maar dat stuit op weerstand van de architecten die dit beeld van het 
centrum van Schagen hebben bedacht. De gemeente mag dit dus niet even aanpassen zoals wij dat zouden willen. 
Vandaar dat naar een andere oplossing is gezocht om toch duidelijkheid te scheppen voor een ieder. Een 
voorrangsregeling instellen d.m.v. haaientanden is dan in feite de enige optie, waarmee de bestuurders vanuit de 
Herenstraat voorrang moeten verlenen aan bestuurders op de Loet – Rensgars. Dan is het duidelijk wat de bedoeling 
is. 
 
De bestuurders op de Loet – Rensgars zullen hierdoor niet sneller gaan rijden, want ze houden nu al geen rekening 
met de (brom)fietsers die uit de Herenstraat komen. Wat dat betreft zal er dus niets veranderen. 
Als je nu uit de Herenstraat komt heb je voorrang op de bestuurders die van links komen, maar moet je rechts over je 
schouder kijken of er verkeer van rechts komt. Dat is voor sommige mensen lastig, want men wil ook graag 
doorrijden. Door deze voorrangsregeling dwing je ze om wat meer tijd te nemen en dat komt de veiligheid ten goede. 
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Verder heb je natuurlijk gelijk als je zegt dat dit niet overeenkomstig de voorschriften is binnen een 30-zone. Echter 
kan je daarvan afwijken als je dat goed kan motiveren en dat kan, zoals je net hebt gelezen. 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Ruud Kuntzel  

Verkeersadviseur 

 

Politie  | Noord-Holland | DROS | Afdeling Infrastructuur | Team VerkeersAdvisering 

Bezoek- en postadres: Koperwiek 2, 1742GR Schagen 

 06 46 39 17 92 

 

Van: Charles [mailto:cvandermark@quicknet.nl]  

Verzonden: woensdag 5 september 2018 13:14 

Aan: 'Frank Watertor' <Frank.Watertor@schagen.nl>; Kuntzel, Ruud (R.A.) <ruud.kuntzel@politie.nl> 

CC: Fietsersbond afd. Noordkop <noordkop@fietsersbond.nl> 

Onderwerp: RE: situatie Herenstraat- Loet, Schagen 

 

Hallo Frank, dit is ons niet voorgelegd, want dan waren wij er beslist niet mee akkoord 

gegaan. Het is in strijd met de aanbevelingen van CROW. Zie bijv. 
http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?section=repository&repository=Haaientanden+in+30+km%
2Dgebied+mogen+echt+niet 

Hier zullen we ons tegen verzetten. Deze “oplossing” voor onveilige situaties voor fietsers zal 
leiden tot andere onveilige situaties, zoals harder rijden op de Loet. Ons voorstel was 
handhaven, een effectieve maatregel om ongewenst (verkeers-)gedrag te veranderen. 

 
Met vriendelijke groeten, 
 

Secretaris Charles van der Mark, 
van Rennesstraat 6, 
1741 HD Schagen 

(0224) 29 69 26 
https://noordkop.fietsersbond.nl 

 

 
 
 

 

Van: Frank Watertor <Frank.Watertor@schagen.nl>  

Verzonden: woensdag 5 september 2018 10:47 

Aan: Charles <cvandermark@quicknet.nl> 

Onderwerp: FW: situatie Herenstraat- Loet, Schagen 

 

Goedemorgen Charles, 
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Volgens mij had ik je deze situatie al voorgelegd? Natuurlijk hoor ik graag een aanvulling hierover. Wij 

dachten zelf om hier een voorrangssituatie van te maken om discussie van rechts verkeer heeft voorrang te 

mijden. Ik hoor graag van jullie. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

  

Frank Watertor 

  

Beleidsmedewerker Verkeer, Vervoer en Wegen. 
E-mail: frank.watertor@schagen.nl 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van: Charles <cvandermark@quicknet.nl>  

Verzonden: zaterdag 7 juli 2018 17:49 

Aan: Frank Watertor <Frank.Watertor@schagen.nl> 

Onderwerp: RE: situatie Herenstraat- Loet, Schagen 

 

Hallo Frank, 
 

Er wordt inderdaad veelvuldig en voor fietsers gevaarlijk dicht op de hoek Herenstraat-Loet 
geparkeerd. Wij denken, dat dit door middel van handhaving opgelost dient te worden, omdat 
parkeren binnen 5 meter daar niet mag. Dat zou een taak voor de boa’s kunnen zijn. Het 
plaatsen van een parkeerverbodsbord zal naar onze mening niets oplossen, want ter plaatse 

geldt dat al. Wellicht kan ook het niet-parkeren-kruis bij de uitrit van bakker Slijkerman 
uitgebreid worden tot de Herenstraat. Het heeft geen juridische status, maar is wel helder. 
 

Met vriendelijke groeten, 
 
Secretaris Charles van der Mark, 

van Rennesstraat 6, 
1741 HD Schagen 
(0224) 29 69 26 

https://noordkop.fietsersbond.nl 

 

 

Bezoekadres Schagen: Laan 19, 1741 EA  
Postadres: Postbus 8, 1740 AA Schagen  

Tel.: (0224) 210 400 

Fax: (0224) 210 455  

www.schagen.nl  

postbus8@schagen.nl  
twitter: @schagengemeente 
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Van: Frank Watertor <Frank.Watertor@schagen.nl>  

Verzonden: donderdag 5 juli 2018 9:15 

Aan: 'Charles' <cvandermark@quicknet.nl> 

Onderwerp: situatie Herenstraat- Loet, Schagen 

 

Goedemorgen Charles, 

 

Ik kreeg onderstaande brief binnen over de situatie Herenstraat- Loet te Schagen. Zouden jullie vanuit de 

Fietsersbond ons jullie reactie hierover kunnen geven? Wij willen deze situatie op 29 augustus bespreken in 

het verkeersoverleg met de politie. Het zou makkelijk zijn als we van jullie ook een standpunt/ voorstel 

krijgen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

  

Frank Watertor 

  
Beleidsmedewerker Verkeer, Vervoer en Wegen. 
E-mail: frank.watertor@schagen.nl 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betreft: Gevaarlijke verkeerssituatie Schagen 

 

Geacht college, 

 

Bij café “’t Heremetijdje” waar de Herenstraat uitkomt op de Loet doen zich regelmatig zeer 

gevaarlijke verkeerssituaties voor. Vanaf de Herenstraat komen uitsluitend fietsers en 

wandelaars. Vanaf de Loet komen van linkerzijde een groot aantal auto’s, ze houden zich 

niet aan de voorgeschreven snelheidsbeperking tot 30 km per uur. 

Vanuit de Herenstraat komen per uur ongeveer honderd fietsers die links af willen slaan de 

Loet op. Vanaf de Loet aan linkerzijde komen tegelijkertijd honderd te snel rijdende auto’s. 

Het cruciale punt is dat het zicht voor de fietsers wordt belemmerd doordat er auto’s 

geparkeerd staan voor de winkels Loet nummer 1 en Loet nummer 3. Het gaat hier in totaal 

om drie auto’s die daar fout staan geparkeerd. Zij benemen de fietsers die vanaf de 

Herenstraat komen een veilig zicht op het verkeer dat van links komt. 

De gevaarlijke situatie is eenvoudig op te lossen door voor die drie parkeerplaatsen 

tegenover Loet 1 respectievelijk Loet 3 een stopverbod/parkeerverbod in te stellen. Dit dient 

 

Bezoekadres Schagen: Laan 19, 1741 EA  
Postadres: Postbus 8, 1740 AA Schagen  

Tel.: (0224) 210 400 
Fax: (0224) 210 455  

www.schagen.nl  

postbus8@schagen.nl  

twitter: @schagengemeente 
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mijns inziens met onmiddellijke ingang te gebeuren. Niet alleen met een bord maar met een 

witte afgestreepte duidelijke aanduiding: “Hier niet parkeren”. Dit kan waarlijk levens redden. 

Ik breng dit onder uw aandacht met de bedoeling dat u er op korte termijn daadwerkelijk wat 

aan doet. Indien er niets gebeurt en er vallen binnenkort doden dan zal ik niet aarzelen deze 

brief opnieuw retrospectief onder uw aandacht te brengen. We kunnen dan ook van een post 

mortem situatie spreken. 
 
 
 
 

Frank Watertor 
Medewerker verkeer, vervoer en wegen I 

Bezoekadres: 
Laan19, 
1741EA Schagen 
Postadres: 
Postbus 8, 1740 
AA Schagen 
Tel.: (0224) 210 
400 
Fax: (0224) 210 
455 

    

 
 
Bespaar papier - Is het echt nodig om deze e-mail te printen? 
 
Disclaimer: 
Informatie verzonden met dit e-mailbericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien 
deze informatie niet voor u bestemd is, wilt u dan de afzender berichten en dit document uit uw bestanden verwijderen? 
De gemeente Schagen sluit het gebruik van e-mail uitdrukkelijk uit voor het aangaan van verplichtingen of 
rechtsbetrekkingen. 
 
   

------------------------- Disclaimer ---------------------------- 

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij 

die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. 

Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een 

geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen. 

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren 

en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen. 

--------------------------------------------------------------------- 


