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Hierbij verzoeken wij u onderstaande schriftelijke vragen ex Artikel 41 Reglement van Orde
aangaande “Verkeersobstakels Alkmaarseweg-Noord” door te geleiden aan het college van
burgemeester en wethouders.
Op de Alkmaarseweg-Noord zijn verkeersobstakels geplaatst. Het gaat om één
verkeersobstakel op het Beverwijkse gedeelte van de weg en om twee verkeersobstakels op
het Heemskerkse gedeelte van de weg. Het gaat om paaltjes op locaties waar ook een
zijstraat uitkomt op de Alkmaarseweg-Noord. Het doel van deze paaltjes is om de snelheid
eruit te halen en zo de Alkmaarseweg-Noord veiliger te maken voor fietsers, overstekende
schoolkinderen, voetgangers en automobilisten. We merken dat deze versmallingen
regelmatig leiden tot onveiligheid. Automobilisten zien de paaltjes zeer laat en rijden bijna
op de paaltjes, dan wel op hun voorganger. Ook gebeurt het regelmatig dat fietsers door
uitvoegende automobilisten in het nauw komen. Op vragen van de PvdA heeft u eerder
aangegeven dat er fietsbelijning zou komen, dit heeft echter nog niet tot een verbetering
van de situatie geleid. We zijn ons ervan bewust dat de verkeersveiligheid op de
heringerichte Alkmaarseweg-Noord een complex probleem is.
1) Bent u op de hoogte van de gevaarlijke situaties die regelmatig ontstaan voor
automobilisten en fietsers rond de verkeersobstakels?
2) U heeft eerder aangegeven dat het geen ideale of definitieve oplossing is; Op welke
termijn kunnen wij een andere oplossing verwachten voor de Alkmaarsweg-Noord?
3) Worden deze verkeersobstakels in een definitieve oplossing voor de AlkmaarsewegNoord verwijderd?
4) Heeft u via een meting kunnen zien of het doel om de snelheid omlaag te krijgen op
deze weg is behaald door de plaatsing van deze verkeersobstakels?
5) Is het mogelijk om de verkeersobstakels meer zichtbaar te maken, zodat
automobilisten niet overvallen worden door het opdoemen van de
verkeersobstakels, danwel het acute remmen van de voorganger?
6) Auto’s maken relatief veel vaart om de verkeersobstakels te passeren, zonder een
tegenligger te hinderen. Vanaf de Beverwijkse kant stuiten ze dan vrij snel op de
voorrangsweg van rechts de Maerten van Heemskerckstraat. Hier komen regelmatig
fietsers en auto’s uit, die daardoor over het hoofd worden gezien door de
optrekkende automobilist. Kan hier iets aan gedaan worden? Zo ja, is het college ook
bereid dit uit te voeren?
7) Is er een mogelijkheid om de voorrangssituatie rond de verkeersobstakels voor
weggebruikers te verduidelijken?
8) Is er nog een mogelijkheid om in de tussentijd de verkeerssituatie voor fietsers
veiliger te maken?
Namens de fractie Vrij!
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