
 
 

 
 
 

 

 

1. Cultuurhistorie en beeldkwaliteit 
In 2002 is in Schagen de Fietsbalans gehouden (zie 
http://home.hccnet.nl/fietsersbondnhn/balans/indexfb.htm). Uit dit on-
derzoek kwam naar voren, dat Schagen zeer positief, bovengemiddeld 
scoort waar het betreft het gebruik van de fiets tot 7,5 km. Bijzonder 
laag scoort  Schagen als gekeken wordt naar verkeersveiligheid, beleid 
en de concurrentiepositie t.o.v. de auto. Natuurlijk is er sedert het 
onderzoek het een en ander veranderd. Door invoering van de blauwe 
zone is er nu meer sprake van sturing van het parkeren in het centrum, 
al is daarover nog niet het laatste woord gesproken. Bij bouwplannen 
wordt Schagen evenredig vanuit het centrum uitgebouwd, waardoor een 
compacte stad in stand blijft en de afstanden tot het centrum per fiets 
klein blijven. Tenslotte mag ook de vervanging van de fiets-
onvriendelijke fietsenrekken door stallingen met het fietsparkeur niet onvermeld blijven als positieve ontwikkeling. 
Kansen en uitdagingen 
Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De afdeling heeft alle politieke partijen een brief met inhoudelijke 
suggesties gestuurd voor de verkiezingsprogramma’s. Wij hopen dat de fiets in deze programma’s een 
prominentere plaats krijgt dan tot nu toe gebruikelijk was: een score van nul bij het doorzoeken van deze 
programma’s was eerder regel dan uitzondering. Als de politiek dus een punt zoekt om zich te onderscheiden van 
anderen, dan ligt hier een geweldige kans.  
De Fietsersbond afdeling Noord-Holland Noord heeft zitting in de Klankbordgroep Structuurvisie 2020 van de 
gemeente Schagen. Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers van inwoners, belangengroeperingen en het 
bedrijfsleven. De klankbordgroep heeft een informele en adviserende rol. Tijdens de eerste bijeenkomst werd er in 
groepen gebrainstormd over de volgende onderwerpen: 1. Cultuurhistorie en beeldkwaliteit: moet het karakter van 
de stad bewaard blijven en hoe is de relatie tot het buitengebied? 2. Wonen: de bouwcapaciteit lijkt voldoende, 
maar matcht de huizenvoorraad met de (toekomstige) bevolkingsopbouw? 3. Werken: Schagen heeft 
hoogwaardige werkgelegenheid. Is groei wenselijk en zo ja, waar? 4. Mobiliteit: zie volgende paragraaf. 5. 
Toerisme en recreatie: Schagen wil deze sector versterken. Er moet een integrale visie komen voor het 
havengebied (blauwe lint), het fiets- en wandelpadennetwerk en de kust. 6. Voorzieningen: Schagen heeft een 
bovenlokale rol. Moet het voorzieningenniveau behouden of verbeterd worden en wat betekent dat voor de 
omgeving? 7. Groen, ecologie en water: Het stedelijk groen moet tenminste behouden blijven en liefst verbeterd.  
Mobiliteit: Wijken voor de fiets 
CDA-kamerlid Atsma schreef in 2008 de initiatiefnota “Fietsen in Nederland … een tandje erbij”. Hij doet daarin 45 
suggesties en aanbevelingen om het fietsgebruik te verbeteren. Atsma vindt bijvoorbeeld dat “het stimuleren van 
het fietsgebruik meer oplevert dan het subsidiëren van hybride auto's. Daarop wordt momenteel een 
belastingvoordeel van zesduizend euro gegeven. 'Om met deze aanpak eenzelfde reductie te realiseren als met de 
korte ritten op de fiets, moeten er in Nederland 3,7 miljoen van deze hybride auto's rondrijden. Dat komt neer op 
de helft van het Nederlandse wagenpark. De kosten van een dergelijke vergroening van het wagenpark zouden 
maar liefst 22 miljard euro bedragen.” (Bron: Fietsberaad).  
Staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat heeft mede n.a.v. deze nota maatregelen genomen tot 
stimulering van het fietsgebruik voor een bedrag van 70 miljoen euro. Om mensen meer op de fiets te krijgen zijn 
voor haar de sleutelwoorden: comfortabel, veilig en voordelig. Omdat Schagen daar slecht op scoort, is er dus nog 
heel wat te winnen op de fiets. 
In het programma “Wijken voor de fiets” van de Fietsersbond staan 7 stappen voor ontwerpen 
van wijken waarin de fiets een prominente rol speelt. Het spreekt voor zich, dat de afdeling 
Noord-Holland Noord zich door dit programma heeft laten inspireren bij het opstellen van de 
visie voor de gemeenteraadsverkiezingen als voor de Structuurvisie 2020.  
Fietsroutes vanuit de wijken naar 
Leg bij (her-)inrichting van wijken goede langzaam verkeerroutes aan: deze zijn samenhangend, aantrekkelijk, 
comfortabel, veilig en direct. Vanuit de wijken komen er routes naar het stadscentrum, het NS-station, de 
sportcomplexen, de bioscoop, de scholen, de zorgcentra voor senioren en de zorgboulevard. Op deze routes is de 
fietser waar het even kan in de voorrang. Deze routes sluiten ook aan op de routes van en naar het buitengebied, 
zoals de scholierenroutes. Vrij liggende fietspaden zijn in Schagen niet altijd mogelijk. Waar dit kan wordt 
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langzaam verkeer gecombineerd. In het plan Centrum rand Oost bijvoorbeeld 
worden schoolgaande fietsers op de Langestraat gemengd met auto- en 
vrachtverkeer. De afdeling pleit voor combinatie van voetgangers en fietsers aan de 
noordzijde van de Langsloot, waar voldoende ruimte is voor de aanleg van een 
dergelijke voorziening. Verder zijn er in Schagen meer stroken, waar fietsverkeer 
gedoogd wordt. Met behulp van niet te kostbare voorzieningen zouden deze stroken 
aangepast kunnen worden, waardoor een fijnmaziger en meer aangesloten netwerk 
voor langzaam verkeer zal ontstaan. 
Schoolzones 
Er komen veilige zones rond scholen, waarbij het langzame verkeer de hoogste 
prioriteit krijgt en zoveel mogelijk gescheiden wordt van het autoverkeer. Waar 
mogelijk worden straten op momenten dat kinderen naar school/huis gaan rondom 
de school afgesloten. Indien deze maatregelen niet mogelijk zijn, worden er 
Duurzaam Veilige voetgangersoversteekplaatsen aangelegd. Aanstaande woensdag 
is er in het gemeentehuis om 19.30 uur een voorlichtingsavond van Veilig Verkeer Nederland over dit onderwerp. 
Voetgangersgebied 
De Nesserlaan (of wordt het de Burgemeester de Wildelaan?) komt er dan toch uiteindelijk aan. Dat heeft 
vergaande consequenties voor al het verkeer in Schagen. Niets hoeft de komst van een voetgangersgebied, 
waarbinnen alleen voetgangers en fietsers de ruimte delen, meer in de weg te staan. Rondom dit gebied wordt 
voldoende parkeerruimte gecreëerd, voor zover dat er nog niet is. Binnen dit gebied worden vrachtwagens 
toegestaan om te laden en te lossen tot ‘de voordeur’. Wie niet bereid is om bijvoorbeeld 5 minuten van de 
parkeerplaats aan de Menisweg naar het centrum te lopen zou helemaal niet met de auto moeten komen. 
Misschien zouden afsluitbare fietsboxen een optie zijn?  
Geen 22 miljard of 70 miljoen 
De fiets is hét vervoermiddel in Schagen. Dat zal in de toekomst in het verkeersbeleid van de gemeente tot uiting 
komen. In de begrotingen van verkeer en vervoer wordt een vastgesteld percentage gereserveerd voor het 
langzame verkeer, als het aan de Fietsersbond ligt. Uit het aantal fietsen (ruim 1 fiets op elke inwoner) zou je 
voorzichtig kunnen concluderen, dat de meeste automobilisten ook fietser zijn. Atsma, de schrijven van de 
initiatiefnota “Fietsen in Nederland … een tandje erbij” weet waarom: 
- Fietsen is gezond 
- Fietsen is goed voor het milieu 
- Fietsen verminder de files 
- Fietsen draagt bij aan de verkeersveiligheid 
- Fietsen is gezond, leuk en ontspannend 
 
Hoe harder je fietst, hoe sneller internet 
Op Youtube kwamen we een filmpje tegen van de webcycle. Klik hier om te ontdekken hoe je met de fiets een 
snellere internetverbinding kunt krijgen. 
En hier een alternatief voor de elektrische wasmachine. 
 
Zambikes 
De zijn speciale fietsen. Ze worden gemaakt in Zambia en zijn speciaal voor de 
omstandigheden aldaar ontworpen. De wegen zijn vaak slecht. Zo slecht dat er 
geen auto overheen kan rijden. Er moet dan gefietst worden. De Zambulance, 
een fiets met aanhanger voor ziekenvervoer en de Zamcart, een trailer voor de 
achter de fiets, vormen dan een goed alternatief. 
Meer op http://zambikes.org/ 
 
Peloton 
En deze fietsgrap is echt wel leuk. 
 
Website afdeling 
En voor de serieuzere fietszaken kunt u natuurlijk terecht op 
www.fietsersbond.nl 
www.fietsersbond.nl/schagen 
www.fietsen123.nl 
http://www.wereldfietser.nl/ 
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