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Denk- en participatietraject 
Verkeersplan centrum Schagen



• Wie is wie?

• Wat is de aanleiding?

• Wat gaan we doen?

• Hoe werken we?

• Aan de slag!

Programma



De fabriekers

Wie zijn wij?



De diensten

Het denkbedrijf 
voor heldere 
argumentatie, 
strategie en 
rekenwerk

Welke diensten bieden
we aan?





• Raad heeft motie aangenomen om te komen tot 

verkeersplan voor het centrum;

• Schurende deelbelangen;

• Aanwezigheid algemene belangen zoals 

verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Wat is de aanleiding?



• Draagvlak onder belanghebbenden

• Weloverwogen besluitvorming door de raad

Doel



• N245 –spoor–Beethovenlaan –Zuiderweg.

Afbakening



• Motorvoertuigen, fietsers en voetgangers

• belangrijkste routes

• routes voor bevoorrading

• parkeren

• bereikbaarheid van het centrum 

• verkeersveiligheid

Afbakening



• Groep slimme denkers samengesteld uit diverse 

belanghebbenden 

• In kaart brengen en beargumenteren van opties

• Voorbereiden van brede participatie

Kerngroep gaat aan de slag



• Aantal denkstappen doorlopen

• 7 keer 3 uur bijeen in denksessies

• Aanwezigheid bij sessies scheelt tijd en komt het 

resultaat ten goede

• Denksessies zijn hard werken én leuk

Proces kerngroep



Zijn er tot dusver vragen?



De vier O’s van helder denken

Uit welke stappen bestaat 
helder denken?



• Zeven denksessies met kerngroep van circa 12 

belanghebbenden

• Een of twee grote participatiesessies

• Drie klankbordgroep-bijpraatmomenten

• Vier opdrachtgeversessies

• Eind september ‘bouwblokken’ gereed

Proces



Vijf denkstappen 

• Analyseren huidige situatie

• Bepalen gewenste situatie en vaststellen kaders

• Inventariseren hoofdkeuzes

• Beargumenteren hoofdkeuzes

• Breed participeren belanghebbenden



• Serie van mindmaps en zes vormgegeven kaarten

• Stemmingsuitslagen van de brede 

participatiebijeenkomsten

= bouwblokken voor het verkeersplan, waarover raad

besluit

Resultaat



Planning

Wat? Hoe? Wanneer?

Denkstap A: huidige situatie

Aftrapbijeenkomst (denksessie 1) Donderdag 3 juni 2021 14:00-17:00

Denkstap B: gewenste situatie en kaders Denksessie 2 Dinsdag 8 juni 2021 14:00-17:00

Denksessie 3 Dinsdag 15 juni 2021 14:00-17:00

Denkstap C: hoofdkeuzes Denksessie 4 Dinsdag 29 juni 2021 14:00-17:00

Denksessie 5 Dinsdag 6 juli 2021 14:00-17:00

Zomervakantie regio

Noord-Nederland
10 juli t/m 22 aug

Denkstap D: beargumenteren Denksessie 6 Week van 16 augustus

Wat? Hoe? Wanneer?

Denkstap A: huidige situatie

Aftrapbijeenkomst (denksessie 1) Vandaag

Denkstap B: gewenste situatie en kaders
Denksessie 2 Dinsdag 8 juni 2021 14:00-17:00

Denksessie 3 Dinsdag 15 juni 2021 14:00-17:00

Denkstap C: hoofdkeuzes Denksessie 4 Dinsdag 29 juni 2021 14:00-17:00

Denksessie 5 Dinsdag 6 juli 2021 14:00-17:00

Zomervakantie regio Noord 10 juli t/m 22 aug

Denkstap D: beargumenteren

Denksessie 6 Week van 16 augustus

Denksessie 7 Week van 23 augustus

Denkstap E: breed participeren Brede participatiesessie(s) Week van 13 september



Hebben jullie vragen of 
opmerkingen?



• Relevante trends en factoren aanvullen en 

aanscherpen

• Belanghebbenden inventariseren

Wat doen we vandaag?



De centrale vraag

Welke trends en factoren 

zijn relevant bij het 

nadenken over een  

verkeersplan voor het 

centrum van Schagen?



Wat doen we vandaag?



• Conceptkaart lezen

• Vragen beantwoorden:

• Wat moet eraf?

• Wat moet anders?

• Wat moet erbij?

Opdracht



Aan de slag



De 3 stappen

Hoe werken we?




