
 

 

 

              SCHAGEN  Seniorenpartij Schagen 

 

Motie voor de raadsvergadering van 21 september 2021 
 
Onderwerp : groene oase aan de Parallelweg ter hoogte van fietstunnel Loet/Menisweg 
 
De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 21 september 2021 
  

Constateert dat:  

• Deze coalitie “groen” hoog in haar vaandel heeft staan (zie citaat in de toelichting); 

• De entree van Schagen bij de Hofstraat (Parallelweg, ter hoogte van het fietstunneltje 
van de Loet naar de Menisweg) als een groene oase kan worden gekenschetst (zie 
bijgevoegde foto 1); 

• De locatie de bestemming “groen” heeft; 

• De locatie kan dienen als opvang van regenwater; 

• Het college voornemens is de bestemming van deze locatie te wijzigen zodat hier 
parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd; 

 
 

Overweegt dat: 

• Ten behoeve van parkeren in of nabij het centrum voldoende parkeerterreinen 
beschikbaar zijn (Julianalaan, Nieuwstraat, Menisweg, Hofstraat); 

• Er met de realisatie van een parkeerterrein slechts een gering aantal plaatsen aan 
het totale bestand wordt toegevoegd; 

• Daarenboven op het parkeerterrein aan de Menisweg overdag immer ruim 
voldoende plaatsen beschikbaar zijn (zie bijgevoegde foto 2); 

• De afstand tussen het parkeerterrein en de Menisweg slechts 150 meter bedraagt; 

• Onvoldoende is aangetoond dat er een gebrek aan parkeerplaatsen is; 

• Door de aanleg van parkeerplaatsen op het terrein aan de Parallelweg ter hoogte 
van de fietstunnel natuur verloren gaat; 

• Een dergelijk parkeerterrein afbreuk doet aan de toegang tot het centrum van 
Schagen. 
 
 

Draagt het college op: 

• Af te zien van een wijziging van de bestemming van het gebied, gemarkeerd door 

Hofstraat/Parallelweg/fietstunneltje Loet-Menisweg. 

 

De fracties van: 

 D66 Schagen   Seniorenpartij Schagen 

 

Mr F.N.J. Jansen  P.F.J. Vriend 

fractievoorzitter   fractievoorzitter 

 



 

 

Toelichting 

 

Citaten uit het Coalitieprogramma CDA/JESSlokaal/PvdA 2018-2022,  pagina 33: 

Meer groen en water in de bewoonde omgeving is goed voor de gezondheid en de 
biodiversiteit. Ook zorgen groen en water voor meer bestendigheid tegen wateroverlast en 
droogte. 
 
Het regenwater wordt zoveel mogelijk ontkoppeld van de riolering en de ruimte zodanig 
ingericht dat het water op een verantwoorde manier de grond in kan. 
 
We willen minder versteende oppervlaktes in (openbare) ruimtes en tuinen 
 
De gemeente zet sinds enige jaren in op de versterking van de groenbeleving. We willen 
zowel in het openbaar gebied binnen de kernen als rond de kernen meer bomen planten. 
Als dat gedragen wordt door de omgeving, die letterlijk de vruchten wil plukken, dan heeft 
aanplant van fruitbomen en ander voedselproducerend gewas onze sympathie. 

• Biodiversiteit moet gestimuleerd worden, bijvoorbeeld in het openbaar gebied 
 
 

 

 

Feitelijk behoeft deze motie op basis van bovenstaande citaat uit het coalitieakkoord geen 

nadere toelichting. De bijgevoegde foto’s illustreren dit verder. 

 

Tenslotte willen indieners wijzen op de actie “Tegel wippen”. Aan deze actie doet de 

gemeente mee en onze wethouder “groen”, Heddes, heeft hier de nodige aandacht aan 

gegeven. Doel is het creëren van een eldorado voor vliegende en kruipende beestjes. Op 

deze manier wordt een bijdrage geleverd aan het maken van een leefbare straat, wijk, stad, 

land en wereld. Volgens de wethouder doen wij in Schagen dat samen. Het door de 

gemeente aanleggen van parkeerplaatsen staat hiermee in flagrante tegenspraak. 

 
 

Foto 1 groene oase terrein Parallelweg naast fietstunnel Loet/Menisweg 



 

 
 

Foto 2 parkeerterrein Menisweg ter hoogte van fietstunnel, om 2 uur op een 

woensdagmiddag. 

 

 

 


