Problemen fietsoversteken N 245 Westerweg- Havenstraat Schagen
Door Bert Nieboer 25-11-2017
Havenstraat kruising Parallelweg (brom)fiets verkeer niet meegenomen in VRI

1. (Brom)fietsers via de parallelweg moeten 3 rijbanen en een fietspad oversteken zonder te
kunnen “vluchten” op een middengeleider.
2. (Brom)fietsers op de Scholeksterlaan in Oostelijke richting kunnen niet oversteken naar de
havenboulevard aan de Westerweg
3. Oversteek (brom)fietsers in Oostelijk richting
4. Oversteek Zuidzijde Scholeksterlaan- Havenstraat twee richtingen maken voor een veiliger
interlokale route.

Ad1. De parallel weg is in tegenstelling tot die van N 245 en de Sportlaan niet meegenomen in de
verkeerslichtregeling. Omdat er inkomend van 3 zijden auto’s kunnen komen en uitgaand over twee
rijbanen en een (brom)fietspad verkeer kan passeren, is dit voor veel (brom)fietsers te ingewikkeld.
Omdat de verkeerslichten hier verschillende
groentijden kennen is het oversteken hier een
vorm van Russisch roulette en uiterst gevaarlijk.
Het is een drukke fietsroute en ook een drukke
scholierenroute.

Ad. 2 Noord - Zuid oversteek haven slechts in 1 richting

(Brom)fietsers moeten 3 wegen oversteken om bij de Havenboulevard te komen. Voor (brom)fietsers
is er slechts eenrichtingverkeer voorzien. (N->Z)
Deze oversteek tweezijdig maken.

Ad. 3 Ontbrekend verkeerslicht (brom)fiets

Door de grote middenberm is de oversteeklengte vrij fors. Nadat men aan de oversteek begonnen is,
krijgt de (brom)fietser geen enkele info meer over de (veilige) oversteek van de verste rijbaan.
De Duitse toeristen bijv., gaan massaal in de remmen, wanneer het voetgangerslicht aan de overzijde
begint te knipperen en veroorzaken hier dus onverwachte onveilige situaties.
Dus hier ook een (brom)fietsverkeerslicht plaatsen voor de verste rijbaan.
Ad 4. Scholieren, vanuit het scholencomplex aan Hofstraat en Wilhelminalaan die richting
Schagerbrug en verder moeten, fietsen over de Parallelweg en zouden veiliger over kunnen steken
als zij dat aan de zuidzijde van de kruising zouden kunnen doen.

Deze oversteek dus ook in twee richtingen uitvoeren. En kan de onveilige oversteek over de
Havenstraat vermeden worden. En uiteraard ook de oversteek Scholeksterlaan wijzigen, zoals
genoemd in Ad. 2

