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Opties verkeer Schagen

A. Een fiets- en wandelcentrum

Beschrijving

Het kerncentrum is er voor voetgangers en fietsers. Bezoekers die met de auto
komen rijden via verkeersborden naar vrije parkeerplaatsen aan de randen van
het centrum. Vanaf hier lopen ze maximaal 800 meter naar het kerncentrum. In
het kerncentrum is groen, er zijn fietsparkeerplekken en het is er prettig om te
verblijven.

Ingrediënten

Kerncentrum

Toegankelijkheid

Het kerncentrum is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van bewoners,
leveranciers en gehandicapten.

Parkeren

Het kerncentrum biedt parkeerplekken aan bewoners en gehandicapten met een vergunning.

Bevoorrading

Leveranciers laden en lossen goederen op elk moment van de dag op elke plek.

Leveranciers rijden een vaste route door het centrum naar het kerncentrum.

Op de marktdag is het kerncentrum afgesloten voor leveranciers.

Verkeersregels

De maximumsnelheid in het kerncentrum is 15 km/u.

Fietsers en voetgangers vinden hun eigen weg in de openbare ruimte.

Inrichting openbare ruimte

De Gedempte Gracht en de Markt bieden volop ruimte voor:
verblijfplaatsen, fietsparkeerplekken, groen, waterberging en
terrassen.

Centrum

Leveranciers leveren goederen aan supermarkten via een vaste route en niet tijdens breng- en
haaltijden van school.

Het centrum heeft brede en duidelijk aangegeven fietspaden, zoals de doorfietsroute.

B. Een flexibel centrum

Beschrijving

Het kerncentrum is beperkt bereikbaar per auto: bezoekers kunnen er kort
betaald parkeren. Bezoekers die lang willen parkeren rijden via verkeersborden
naar vrije parkeerplaatsen aan de randen van het centrum. Vanaf hier lopen ze
maximaal 800 meter naar het kerncentrum. In het kerncentrum is groen en er zijn
fietsparkeerplekken. Bij het station en op de parkeerplekken aan de randen van
het centrum zijn (elektrische) deelfietsen beschikbaar. De gemeente stimuleert
mensen om met de fiets en met elektrisch vervoer naar Schagen te komen.

Ingrediënten

Kerncentrum

Toegankelijkheid

Het kerncentrum is beperkt toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer.

Vanaf zaterdag 18 uur en zondags is het kerncentrum autovrij.

Parkeren

Het kerncentrum biedt een beperkt aantal parkeerplekken aan bezoekers.

Het kerncentrum biedt parkeerplekken aan bewoners en gehandicapten met een vergunning.

De parkeerplekken op de Gedempte Gracht hebben een maximale parkeerduur van 1 uur en zijn betaald.

Bevoorrading

Leveranciers laden en lossen goederen binnen de aangegeven tijden op aangegeven plekken.

Leveranciers rijden een vaste route door het centrum naar het kerncentrum.

Op de marktdag is het kerncentrum afgesloten voor leveranciers.

Verkeersregels

De maximumsnelheid in het kerncentrum is 15 km/u.

Inrichting openbare ruimte

De Gedempte Gracht en de Markt bieden ruimte voor:
verblijfplaatsen, fietsparkeerplekken, groen, waterberging en
terrassen.

Centrum

Leveranciers leveren goederen aan supermarkten via een vaste route en niet tijdens breng- en
haaltijden van school.

Het centrum heeft (nieuwe) parkeergelegenheid, met groen.

Parkeerplekken die het dichtst bij het kerncentrum liggen zijn gereserveerd voor elektrische auto's.

Bij het station en op de parkeerplekken aan de randen van het centrum zijn (elektrische) deelfietsen te huur.

De gemeente stimuleert mensen om met de (elektrische) fiets en deelvervoer naar Schagen te komen.

C. Een autogericht centrum

Beschrijving

Het kerncentrum is toegankelijk voor alle soorten weggebruikers. Fietsers en
automobilisten die voor de deur willen parkeren hebben geluk als ze direct plek
vinden. Bezoekers die geen plekje vinden, kunnen volop vrije parkeerplaatsen
vinden aan de randen van het centrum. In het kerncentrum is veel verharding en
er zijn veel auto's.

Ingrediënten

Kerncentrum

Toegankelijkheid

Het kerncentrum is vrij toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer.

Parkeren

Het kerncentrum biedt parkeerplekken aan bezoekers

Bevoorrading

Leveranciers laden en lossen goederen op elk moment van de dag op elke plek.

Leveranciers rijden een vaste route door het centrum naar het kerncentrum.

Verkeersregels

De maximumsnelheid in het kerncentrum is 30 km/u.

Inrichting openbare ruimte

....

Centrum

Leveranciers leveren goederen aan supermarkten via een vaste route en niet tijdens breng- en
haaltijden van school.

Het centrum heeft ruim (nieuwe) parkeergelegenheid, met groen.
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