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Afd. Noordkop 

 de afdeling Verkeer en Vervoer van de gemeente Schagen, 
t.a.v. Sander Kunst, strategisch beleidsmedewerker 
 
Schagen, 1-2-2021 
 
Betreft: Aandachtspunten contouren en subsidie aanvraag voor Nationaal 
Toekomstbeeld Fiets 
 
Aanleiding 
Recent heeft u van de provincie een oproep ontvangen om uw fietsprojecten in te 
dienen voor medefinanciereng vanuit het Nationaal Toekomstbeeld Fiets. Graag 
brengen we de volgende aandachtspunten in om met deze subsidie een 
schaalsprong op de fiets mogelijk te maken. Indien u reeds plannen heeft voor 
onderstaande aandachtpunten dan verzoeken we u concrete aanvragen voor 
realisatie te doen. Indien het ideeën zijn die nog moeten worden uitgewerkt vragen 
we u om minimaal een aanvraag voor planvorming in te dienen. 
 
De fiets speelt een cruciale rol in de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de 
gemeente Schagen. Bij stedelijke ontwikkeling moeten voetgangers en fietsers op 
één staan. Dit kan door bij het ontwerpen het STOP-principe toe te passen. Ook 
vragen we u het budget voor fietsinfrastructuur en fietsstimulansen te verhogen tot 
het aandeel in ritten van de modal split in de gemeente. Het Nationaal 
Toekomstbeeld Fiets biedt de mogelijkheid om hier dekking voor te vinden.  
 
Fietsparkeren 
Parkeernormen voor auto’s moeten omlaag en die voor fietsen omhoog. Vooral rond 
het stadscentrum, station en de winkelcentra is het belangrijk dat er ruim voldoende 
fietsparkeergelegenheden zijn van een goede kwaliteit. Daarnaast gebruiken veel 
mensen dagelijks hun fiets om naar het station te fietsen en vanuit daar verder te 
reizen. De gemeente Schagen heeft om die reden terecht de wens uitgesproken om 
de fietsparkeerplaatsen bij het station uit te breiden dichtbij de perrons en met 
dubbele fietsenstallingen. De afdeling Noordkop heeft kenbaar gemaakt, dat het 
aantal fietsenstallingen rondom het Makadocentrum vergroot dient te worden naar 
rato van de uitbreiding van het winkeloppervlak. 
 
Bij de aanleg van nieuwe fietsparkeervoorzieningen is het van belang dat er ook 
rekening wordt gehouden met verschillende soorten fietsen. Door de zero-
emissielogistiek in de steden zal het aantal vrachtfietsen enorm toenemen, daar is 
letterlijk ruimte voor nodig. Bij de aanleg van fietsparkeervoorzieningen zijn 
fietsparkeerplaatsen/laad- en losplekken voor vrachtfietsen en bakfietsen belangrijk.  
 
De gemeente Schagen is – samen met De Kop Werkt - bereid te investeren in het 
doortrekken en afronden van snelfietsroutes tot in het centrum van de stad. 
Snelfietsroutes stimuleren het regionale fietsen van kern bij de stad naar de stad en 
vice versa. Binnen de stad zijn ze moeilijk in te passen vanwege de concurrentie om 
de ruimte. Daar zijn ze juist belangrijk en de financiering uit het Nationaal 
Toekomstbeeld Fiets kan ze mede mogelijk maken. 
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Van 19:30 – 21:30 uur 
 

 
Hindernissen 
 
Grote infrastructuur zoals wegen, spoor en water vormen barrières voor de fietsers in 
de steden, (bibeko). Aanbeveling is dat dit soort barrières elke 500 meter kunnen 
worden gekruist, waarbij een maximale wachttijd van 60 seconden wordt 
aangehouden.  Dit geld dus voor niet bestaande kruisingen maar ook als er wel een 
kruising is maar een lange wachttijd. Ongelijkvloerse kruisingen en rotondes behoren 
tot de oplossingen. 
 
Verkeerslichten zijn nog vaak afgestemd op autoverkeer waardoor fietsers en 
voetgangers meer last hebben van te grote stopkans en te lange wachttijden. We 
vragen u in te zetten op verkeerslichtvrije routes voor fietsers vanuit elke woonwijk 
naar het centrum en het station. Het huidige tekort aan woningen en de 
verdichtingsopgave betekenen dat de fietsintensiteiten snel toe zullen nemen. Juist 
de kruisingen met wachttijden en een onvoldoende dicht netwerk zijn dan het 
probleem. De afdeling Noordkop ziet de ontwikkelingen rond de Zuiderweg met 
belangstelling tegemoet. 
Daar waar mogelijk, verwijder de verkeerslichten. Indien voor de auto intensiteit 
noodzakelijk leg dan een rotonde aan met fietsers in de voorrang. Veel grote wegen, 
spoorlijnen en waterwegen vormen een barrière voor fietsers. Binnen de bebouwde 
kom moeten fietsers elke 500 meter dergelijke infrastructuur kunnen kruisen om te 
veel omwegen te vermijden. We verzoeken u in het plan een ruim budget voor 
ongelijkvloerse kruisingen aan te vragen. 
 
Paaltjes zijn hinderlijk en gevaarlijk. Vraag binnen de contouren ruimte aan om 
onnodige paaltjes, inclusief pot (fundatiesteen) te verwijderen. Daarnaast wordt 
ruimte gevraagd om noodzakelijke paaltjes goed in te leiden (12 meter ribbel verf) en 
van verlichting te voorzien. De afdeling Noordkop betreurt de trage gang van zaken 
betreffende het aangekondigde verwijderen van overbodige paaltjes.  
 
Ga het ontstaan van barrières voor fietsers en voetgangers door aanleg van nieuwe 
infrastructuur tegen en gebruik de kansen voor de fiets bij nieuwe ontwikkelingen. 
 
Lagere snelheid minder fietsers als slachtoffer 
Het aantal fietsers dat overlijdt door een botsing met een auto moet naar nul, en het 
aantal ernstig gewonde slachtoffers onder fietsers moet met 50% omlaag. Voer een 
lagere maximumsnelheid van 30 km in de bebouwde kom en 60 km daarbuiten in; 
combineer die verlaging met een programma om intelligente snelheidsassistentie 
(ISA) in het bestaande en nieuwe wagenpark uit te rollen. Wij vragen u dit specifiek 
toe te passen in het ov (bussen) en in het eigen wagenpark. Bij een aanbesteding 
kan ISA op de voertuigen verplicht worden gesteld om mee te mogen doen in de 
aanbesteding, ook voor aannemers die afval ophalen bijvoorbeeld. 
In dit kader verwijzen wij naar het 8en88-fietsnetwerk van de afdeling Noordkop. 
 
Met name op de grijze wegen moet de snelheid omlaag naar dertig kilometer. Als er 
geen ruimte is voor aparte fietsvoorziening dan moet de snelheid naar dertig. Als er 
geen ruimte is voor een trottoir dan betekent dat eigenlijk dat er geen ruimte is voor 
een rijbaan en fiets is dan te gast. Dit is een logische toepassing van het STOP-
principe. 
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Fietsen als medicijn 
Fietsen is een vorm van actieve mobiliteit die goed is voor zowel de fysieke als 
mentale gezondheid. Het ziekte verzuim van fietsende werknemers is een dag 
minder per jaar (8%), ook van uw werknemers (collega’s). Daarom moet het fietsen 
worden gestimuleerd als een vorm van preventieve zorg. 
 
Er moet vanuit het bedrijfsleven en de publieke sector ruimte komen om het fietsen 
naar het werk te stimuleren. Ook de gemeente zelf kan een steentje bijdragen door 
een hogere vergoeding voor fietskilometers in het woon-werkverkeer uit te keren dan 
voor autokilometers. Dit zijn ook voorwaarden die kunnen worden toegepast in het 
vestigingsbeleid binnen de gemeente. 
 
Weg met de fossiele tweewielers 
Brommers en scooters stoten verstikkende uitlaatgassen uit en zorgen voor overlast 
op de fietspaden. Door de snelheidsverschillen veroorzaken ze onveilige situaties. 
Graag zien we dat u een plan opneemt om deze fossiele tweewielers zo snel 
mogelijk te weren van het fietspad. 
 
Fietsen voor iedereen 
Alweer een poosje geleden waren er eigenlijk alleen fietsen met 2 wielen. Nu is de 
familie doorgegroeid van een variëteit van 2-wielers, race, lig, MTB, stads etc. naar 
elektrisch, speedpedelec en een verscheidenheid aan 3-wielers: lig-, bak- en voor als 
je de balans niet meer kunt houden fiets. Een snelle ontwikkeling is de toename in 
aanbod van grote vrachtfietsen voor de stedelijke logistiek. 
 
Zoals bekend pleit de afdeling Noordkop binnen de bebouwde kom voor minimaal 
drie herkenbare niveaus in het fietsnetwerk om al deze verschillende fietsen een 
passende plek te geven: 

• Een ‘8-80’-netwerk dat geschikt is voor kwetsbare fietsers, inclusief vrijliggende 
(niet verplichte) fietspaden op drukke en ‘30 kilometer per uur’-routes;  

• Een hoofdnet fiets dat geschikt is voor alle fietsers, piekdrukte aankan en 
minimaal voldoet aan alle CROW-eisen; 

• Een FietsFamilie-netwerk: een nieuw netwerk dat geschikt is om snelle en zware 
fietsen veilig en vlot door het stedelijk gebied te brengen. 

 
Hiermee willen we bereiken dat jonge kinderen veilig naar school kunnen en mogen 
fietsen – ze kunnen immers niet autorijden – en dat oudere nog zelfstandig wonende 
burgers op de fiets naar de winkel en het buurtcentrum kunnen. 
De afdeling Noordkop heeft knelpunten ingediend betreffende de scholierenroute 
vanuit de kernen naar Schagen. De gemeente heeft daarop een plan van aanpak 
geschreven, dat – naar wij aannemen – voortvarend zal worden uitgevoerd en waar 
mogelijk met medefinanciering vanuit het Nationaal Toekomstbeeld Fiets en de 
Provincie. 
 
Daarnaast willen we bereiken dat de fietsers via het hoofdnetwerk veilig en vlot op 
hun bestemming komen, waardoor fietsen een aantrekkelijke keuze blijft, en dat een 
groot deel van de stedelijke logistiek met vrachtfietsen en fietskoeriers via een 
speciaal daarvoor geschikt netwerk kan worden afgewikkeld. In dit netwerk zullen 
ook de overslag-hubs moeten worden ingepast. 
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We vragen de gemeente een aanvraag voor deze netwerken in de omgevingsvisie 
op te nemen en voor de uitwerking van de netwerken een plansubsidie (met zicht op 
uitvoering) in het Nationaal Toekomstbeeld Fiets op te nemen om deze netwerken 
voor [naam van jou gemeente stad] uit te werken 
 
Informatie over deze drie netwerken inclusief kaart kunt u vinden op de website van 
de afdeling: 
https://noordkop.fietsersbond.nl/wegbeheer/nieuws-uit-schagen/fietsnetwerken-
schagen/ 
 
Graag werken we verder met u samen aan de invulling van de contouren van het 
Nationaal Toekomstbeeld Fiets voor onze gemeente. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Charles van der Mark, 
secretaris 
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