
Meedenken over het verkeer in Schagen 

Wat is de aanleiding? 
De gemeenteraad van Schagen heeft een motie aangenomen om te komen tot een 
verkeersplan voor het centrum van Schagen. Het maken van het plan is vooral complex door 
schurende belangen van verschillende belanghebbenden. Denk aan inwoners, winkeliers, de 
Ondernemers Federatie Schagen, supermarkten en de Fietsersbond. Naast deelbelangen 
spelen ook algemene belangen een rol. Hoe staat het bijvoorbeeld met de 
verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van het centrum?  
 
Wat gaan we doen? 
Ter voorbereiding op het verkeersplan organiseert de gemeente een participatietraject. 
Tijdens een serie (online) denksessies denkt een kerngroep van circa twaalf 
belanghebbenden onder leiding van De Argumentenfabriek na over de huidige 
verkeerssituatie, de gewenste situatie, wat hierin hoofdkeuzes zijn en wat argumenten voor 
en tegen de verschillende hoofdkeuzes zijn. De denksessies duren 3 uur en vinden in eerste 
instantie online plaats. Hopelijk kunnen ze na de zomer ook fysiek in Schagen plaatsvinden. 
De sessies vereisen geen voorbereiding.  
 
Wie zoeken we? 
Voor de zeven denksessies zoeken we deelnemers die het leuk vinden na te denken over de 
(gewenste) verkeerssituatie in het centrum van Schagen. De deelnemers zijn scherpe 
denkers en hebben kennis van en/of ervaring met (een van) de belangen die spelen. Voor de 
kerngroep zoeken we naar een vertegenwoordiging van de belangrijkste belanghebbenden, 
waaronder de gemeente. 
 
Wat is de planning? 
De sessies vinden ongeveer om de week plaats, vanaf eind mei tot eind september. De 
sessies vinden zoveel mogelijk plaats buiten de zomervakantieperiode in de regio Noord.  
   
 

Wat is een denksessie? 
Een ‘denksessie’ is een manier om snel een uitputtend antwoord te krijgen op een complexe vraag. 
Tijdens een denksessie begeleiden twee mensen van De Argumentenfabriek een groep 
belanghebbenden (burgers, bestuurders, beleidsmakers, etc.) bij het kernachtig formuleren van 
concrete antwoorden, en toetsen we hun antwoorden bij de rest van de groep. De antwoorden 
schrijven we live en zichtbaar voor iedereen mee met mindmap-software. Zo verschijnt tijdens een 
sessie een breed, uitputtend, en gedeeld antwoord op de vraag die voorligt.  
 
Een denksessie is hard werken, maar in een open en plezierige sfeer, met een rijke opbrengst als 
resultaat. Na afloop verwerken we de opbrengst tot heldere en logisch gestructureerde mindmaps, 
die kernachtig antwoord geven op vragen en die we vaak vormgeven tot overzichtelijke kaarten.  
 
Door te werken met denksessies verzamelen we niet alleen de benodigde kennis, maar creëren we 
ook draagvlak. Mensen zijn betrokken bij de totstandkoming van het product en kunnen 
daadwerkelijk invloed uitoefenen op het eindresultaat.  

 

https://www.argumentenfabriek.nl/
https://www.argumentenfabriek.nl/media/3189/argumentenkaart-waterland-bestuurlijke-toekomst.pdf

