
 

 

 

 

Verslag digitale werksessie Omgevingsvisie op 27 mei 2020 

 

Gesprekstafel Anders ingerichte openbare ruimte  

 

 

Vertegenwoordigers van Commissie Ruimtelijke kwaliteit, Ouderenplatform & Gehandicaptenplatform, 

inwoners uit Warmenhuizen en Schagen, Natuur en omgeving, Natuur & Schone lucht (+ 

natuurhistorische vereniging, HHNK) nemen deel aan de gesprekstafel. Een aantal raadsleden en de 

burgemeester zijn als toehoorders aangesloten.  

 

Vraag 1 Op welke manieren kan de omgeving (versneld) rookvrij worden?  

Aan de hand van beelden 1, 2, 3 en 4:  

 

Niet alleen aandacht voor roken; er is ook aandacht voor houtrook nodig. Open haarden en 

barbecues. Er zijn mensen gevoelig voor rook in het algemeen. 

Aangegeven is dat op perrons het ‘roken’ mettertijd verdreven is en nu gewoon verboden. 

Beeld 2: terrasbezoek wordt ook door sommigen gemeden als men ziet dat er gerookt wordt. 

Roken hoort niet in het straatbeeld, net als drank! 

 

Beeld 3 en 4: voer in de stad rookvrije zones in. Ook bij sportvelden en op plaatsen waar veel kinderen 

zijn.  

Actie: Communicatie en voorlichting zijn hierbij belangrijk. 

 

Vraag 2  Op welke manieren kan de omgeving eraan bijdragen dat inwoners eerder voor een gezonde 

vorm van vervoer kiezen, zoals wandelen of fietsen?   

Een mooie omgeving nodigt daartoe uit: Schagen heeft veel ‘grasfalt’. 

Veel mensen lopen op te smalle fietspaden. Wandel(schelpen)paden zijn slecht onderhouden (1x per 

½ jaar?), dan is met een rolstoel/rollator zo’n pad niet begaanbaar. De randen overgroeien met gras, 

waardoor het nog smaller wordt. Buiten Schagen (met name in Zijpe) lukt het wel, maar zodra je 

Schagen in komt: smal en krap! Bijvoorbeeld vanaf het kruispunt Westerweg-Havenstraat: twee (te) 

smalle rode lopers…. 

Een inwoner gaat (veel) naar het bos bij Schoorl (hard)lopen. Dus veel onnodige autokilometers, dit is  

schadelijk. Schagen zou een bos moeten hebben. Een andere inwoner met een eigen praktijk gaat ook 

vaak naar Schoorl vanwege het bos. In Schagen is het niet mogelijk om dit te doen. Ook is genoemd 

dat hardlopen langs de weg bij wat warmer weer, niet te doen is i.v.m. de warmte. Bos is dan koeler.  

Ook prijst een deel zich gelukkig omdat ze in de nabijheid (15 minuten fietsen) van Schoorl af wonen 

(het zuidelijk deel van de gemeente Schagen) zodat een fijn bos dichtbij is. 

Waldervaart is aangehaald als goed voorbeeld. “Groen is mooi en geeft verkoeling en ontspanning”. 

Door mooie fiets- en wandelroutes laten mensen zich sneller verleiden tot buitenactiviteiten. Een 

inrichting moet gevarieerd zijn: beschutting (houtwallen) en doorkijkjes maken het aantrekkelijk. Andere 

inwoner heeft jarenlang het traject Petten-Hoofddorp fietsend af kunnen leggen: onder andere dankzij 

een fraaie route. 

Het lijkt erop dat na de 2e Wereldoorlog (waarin heel veel gekapt was) er niet te veel bomen terug 

mochten komen….. 

Verder is aandacht gevraagd om het fietspadenplan dat eind 2019 door het Gehandicapten Platform 

en de Wielerbond is opgesteld, eens goed te bekijken en om daar wat mee te doen.  



Eindconclusie: 

Aandacht voor ‘roken’ en ‘rook’ in het algemeen qua communicatie en voorlichting, en eventuele 

(verbods)maatregelen, worden aanbevolen. 

Een attractief bos bij Schagen en fiets- en wandelpaden die de moeite waard zijn. 

 

 

 


