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Beantwoording schriftelijke vragen Schoorl centrum van Groen Links op 7 
januari 2020, betreffende de herinrichting van het centrum van Schoorl 
naar aanleiding van het raadsbesluit van 7 november 2019. 
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Onderwerp : Beantwoording schriftelijke vragen inzake Schoorl centrum 
 
 
Geachte mevrouw Groen-Bruschke, 
 
Hierbij ontvangt u de beantwoording van de door u gestelde vragen inzake de pilot op de 
Heereweg in het centrum van Schoorl. 
 
Vraag: 

Op welke manier wordt de meeteken-/ klankbordgroep en belanghebbenden nu betrokken bij 

de aanpassing van de plannen bij: 

1. voorrang voor fietsers Laanweg/Sportlaan. 

2. vensterblinden laden en lossen. 

3.  inrichting van Heereweg. 

4.  inrichting t.b.v. voorkomen parkeren Duinvoetweg (voor de Jumbo). 

Antwoord:  ad 1. Er wordt ambtelijk een conceptontwerp voorbereid, waarna de meetekengroep  
bij elkaar komt om de details te bespreken. Eventuele zienswijzen worden 
verkeerstechnisch beoordeeld en waar mogelijk meegenomen in het nieuwe ontwerp.  ad 2. Aangenomen dat met ‘vensterblinden’ venstertijden worden bedoeld. Er worden 
gesprekken gevoerd met de ondernemers en bewoners als direct belanghebbenden. 
De meetekengroep wordt geïnformeerd over de uitkomst.  ad 3. Hierbij wordt een conceptontwerp voorbereid en overlegd met de 
klankbordgroep zoals in punt 1 staat aangegeven. Er is hierover al een gesprek 
geweest met Schoorl Community en één van de klankbordgroep leden.  ad 4. Dit wordt verkeerskundig onderzocht en de uitkomsten worden teruggekoppeld 
aan de meetekengroep. In het nieuwe ontwerp wordt met de uitkomsten rekening 
gehouden. 
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Vraag: 

Op welk moment gaat de pilot in en hoe lang gaat de pilot duren? 
Antwoord:  We gaan er vanuit dat het hier de pilot betreft waarbij de rijrichting gehandhaafd blijft 

en alleen bestemmingsverkeer is toegestaan. Het is de bedoeling de pilot in het 2e 
kwartaal van 2020 in te laten gaan en deze een half jaar te laten duren. De feitelijke 
start van de pilot gaat in overleg met de meetekengroep. Voor de pilot moet echter 
eerst een verkeersbesluit worden genomen. Daarna kan de pilot in werking treden. 

 
Vraag: 

Op welke manieren wordt onderzocht of de pilot een succes is en wie wordt daarbij 
betrokken? 

Antwoord:  Er zijn in 2019 verkeerstellingen gehouden, ook is er een verkeersonderzoek 
gehouden door verkeerskundig bureau Stienstra. Dit wordt als nulmeting beschouwd 
voor de pilot. Gedurende de pilot worden opnieuw verkeerstellingen en een 
verkeersonderzoek verricht en de uitkomsten worden vergeleken met voorgaande 
tellingen en onderzoek. Bij de monitoring worden ondernemers en bewoners als direct 
belanghebbenden betrokken en wordt de meetekengroep geïnformeerd. 

 
Vraag: 
Wat zijn de criteria voor het 'slagen' van de pilot? 
Antwoord:  Afname van de hoeveelheid doorgaand verkeer op de Heereweg in het centrum na 

monitoring. 
 
Vraag: 

Nu na de raadsvergadering op 12 december is besloten in de maanden januari en februari 
2020 gratis parkeren toe te staan in het centrum Schoorl: hoe wordt gemonitord of dit succes 
heeft? En hoe wordt onderzocht of het zoekverkeer achter de Jumbo toe- of afneemt? 
Antwoord:  De voorsituatie is al in beeld gebracht en er wordt gemonitord wat de parkeerdruk in 

het centrum van Schoorl is. Op basis van de uitkomsten wordt een conclusie 
getrokken en aan u voorgelegd. Toe- of afname van zoekverkeer op de Duinvoetweg 
is niet vast te stellen, omdat er door snelle besluitvorming en invoering van het gratis 
parkeren geen tijd is geweest om een nul- meting uit te voeren en er dus geen 
vergelijkingsmateriaal is. 

 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bergen, 

 
mr. M.N. Schroor  drs. H. Hafkamp 
secretaris burgemeester 
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Schriftelijke vragen  

ingevolge artikel 40 van het Reglement van Orde  
 

 
 Fractie GroenLinks 
Verzoek Aan de voorzitter van de raad 
Datum 7 januari 2020 

Onderwerp Schoorl centrum 

Toelichting Na de raadsvergadering (7-11-2019) waarin het amendement is 
aangenomen om centrum Schoorl een pilot te doen waarbij de 
rijrichting gehandhaafd blijft en het alleen bestemmingsverkeer is 
toegestaan, hebben we een aantal vragen over de uitvoering van 
deze pilot. 
Deze vragen zijn ontstaan na de beantwoording van de wethouder 
in de raadsvergadering van 7 november. Omdat bij de 
oorspronkelijke plannen zoveel aan participatie is gedaan en 
zoveel gebruik is gemaakt van de expertise van inwoners, lijkt het 
ons een ideale gelegenheid van deze betrokkenheid gebruik te 
maken bij de uitvoering van de motie en amendementen. 
 

Vragen Op welke manier wordt de meeteken-/ klankbordgroep en 
belanghebbenden nu betrokken bij de aanpassing van de plannen 
bij: 
1 voorrang voor fietsers Laanweg/Sportlaan. 
2 vensterblinden laden en lossen. 
3 inrichting van Heereweg. 
4 inrichting tbv voorkomen parkeren Duinvoetweg (voor de 
Jumbo). 
 
Op welk moment gaat de pilot in en hoe lang gaat de pilot duren? 
 
Op welke manieren wordt onderzocht of de pilot een succes is en 
wie wordt daarbij betrokken? 
 
Wat zijn de criteria voor het 'slagen' van de pilot? 
Nu na de raadsvergadering op 12 december is besloten in de 
maanden januari en februari 2020 gratis parkeren toe te staan in 
het centrum Schoorl: hoe wordt gemonitord of dit succes heeft? 
En hoe wordt onderzocht of het zoekverkeer achter de Jumbo toe- 
of afneemt? 

Naam en ondertekening 
 
 

Fractie GroenLinks 
Solita Groen-Bruschke 
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