Motie
De gemeenteraad van Langedijk in vergadering bijeen op 19 april, sprekend over het onderwerp
Uitwerkingsplan Beheer Openbare Ruimte 2016 - 2020
Constaterende dat:
- Voor 2019 o.a. Vronermeerweg in de planning staat voor onderhoud (blz. 17
uitwerkingsplan);
- Het College op 12 januari 2016 tijdens de forumbehandeling de Actualisatie VVL (Verkeersen Vervoersplan Langedijk) teruggenomen heeft voor herschrijving;
- Vronermeer Noord bouw thans gestart is met uiteindelijk 730 woningen en een aantal
voorzieningen;
- Woningbouw Gedempte Veert te Sint Pancras nabij is, hier 96 woningen gepland staan;
- De Vronermeerweg nabij het Daalmeerpad enkele jaren geleden voorzien is van een
doseerlichtinstallatie
- Westerdel in Broek op Langedijk in toenemende mate bebouwd wordt;
- De Vronermeerweg volledig in de Groene en Blauwe Loper en recreatiegebied
Geestmerambacht gesitueerd is;
- Halverwege de Vronermeerweg reeds een voetgangerstoegang is richting het meer
Geestmerambacht;
- Aan de Vronermeerweg een aantal bedrijven en de grondbank HAL gevestigd is;
- In toenemende mate fietsers en scooters de Vronermeerweg gebruiken;
Overwegende dat:
- Gemeente Langedijk de goede gewoonte heeft “werk met werk” te maken;
- Het onzeker is wanneer Actualisatie VVL door college en gemeenteraad behandeld wordt;
- Inwoners van de Vronermeer Noord veelal van voorzieningen in Langedijk gebruik zullen
maken;
- Sinds de realisatie van het doseerlicht Vronermeerweg subjectief gezien meer auto’s gebruik
maken van de al druk bereden Bovenweg, Benedenweg, Twuyverweg te Langedijk;
- Er door het bouwen van ruim 800 woningen ten westen van Sint Pancras er een sterke
toename zal zijn van aantal verkeersbewegingen;
- Er rondom de Vronermeerweg in de toekomst toename zal zijn van zowel recreatief
fietsverkeer in kader van uitbreiding Geestmerambacht alsook van woonwerk fietsverkeer
vanuit Westerdel en overig Langedijk richting station Alkmaar Noord en andere
bestemmingen;
- Bedrijven langs de Vronermeerweg hinder hebben van het in de rij staan voor het
doseerlicht;

Verzoekt het college:
- Alvorens de Vronermeerweg gerenoveerd wordt te onderzoeken of het mogelijk is een
separaat fietspad ten behoeve van recreatief en woon-werk verkeer te realiseren en dit mee
te nemen in de actualisatie Verkeers- en Vervoersplan Langedijk of anderszins de
gemeenteraad hierover te informeren.
- Te onderzoeken of realisatie van een separaat fietspad verwijdering van het doseerlicht op
de Vronermeerweg nabij het Daalmeerpad kan leiden;
- De financiële consequenties mee te nemen bij het opstellen van de Programma begroting
2017.

Ondertekend door de fracties van :
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