MOTIE vreemd aan de agenda
Onderwerp: afsluiting van de Kruissloot gedurende 12 weken vanaf eind april 2016 (zie bijlage)
De gemeenteraad van Langedijk in vergadering bijeen op dinsdag 22 maart 2016,
Constaterende dat:
- Opnieuw een of de belangrijkste toe- en uitgangsweg namelijk de Kruissloot voor de
inwoners van Sint Pancras gedurende een periode van 3 maanden afgesloten zal worden;
- Deze afsluiting een gevolg is van het aanleggen van een brug op Langedijker grondgebied
door de gemeente Alkmaar in het kader van realisatie Vroonermeer – Noord;
- De afgelopen periode er afsluitingen van ofwel Kruissloot ofwel Keesman geweest zijn;
- Er toen ad hoc geïntervenieerd moest worden om de bereikbaarheid van en leefbaarheid
voor inwoners van Langedijk, het gedeelte Sint Pancras, enigszins aanvaardbaar te houden;
- Deze interventie bestond uit het in ieder geval gedurende de afsluiting 7 x 24 uur open
houden ofwel naar beneden gaan van de spitspaal aan de Herenweg te Oudorp;
- Er tussen Alkmaar en Langedijk sinds de realisatie van de spitspaal aan de Herenweg geen
duidelijke afspraken bestaan “wat en hoe” in geval van onverwachte of geplande afsluitingen
van ontsluitingswegen van Sint Pancras en de openings- en sluitingstijden van de spitspaal
aan de Herenweg te Oudorp;
- De spitspaal aan de Herenweg ook op feestdagen, geen zondag zijnde, van 6 – 9 uur en 16.00
tot 19.00 uur omhoog gaat;
- Tussen Alkmaar industrieterrein Beverkoog en Heerhugowaard recent een belangrijke
ontsluitingsbrug, de Nelson Mandela brug, in gebruik genomen is;
- Communicatie over afsluiten ontsluitingswegen vanuit of Langedijk of Alkmaar steeds tot
verwarring leidt;

Overwegende dat:
- Langedijk toch zelf de baas behoord te zijn over zijn eigen wegen en de gevolgen en
oplossingen door de gemeente die deze afsluiting veroorzaakt;
- Het voor de veiligheid, leefbaarheid, economische situatie noodzakelijk is dat Sint Pancras op
aanvaardbare wijze, 24 uur per dag, ontsloten moet kunnen worden;
- Er op feestdagen, ook die op een doordeweekse dag vallen, weinig verkeer is op de
Herenweg;
- Op geen enkele wijze nog onderzoek is gedaan naar wat de gevolgen zijn van de opening van
de Nelson Mandela brug op de verkeersintensiteit op Herenweg;
- Ook bij onverwachte calamiteiten op het Wegennet rond HAL met als mogelijk gevolg
onverwachte verstoppingen op het wegennet binnen de dorpskernen er snel geanticipeerd
moet worden door spitspalen op bijvoorbeeld Vronermeerweg, Drechterwaard, Herenweg
Oudorp neer te laten;

-

Inwoners van Langedijk op een niet- werkdag niet verwachten dat de spitspaal aan de
Herenweg omhoog gaat, er is immers dan niet sprake van spitsverkeer;
Inwoners en bedrijven goed ingelicht behoren te worden over afsluitingen en mogelijke
alternatieven;

Verzoekt het college :
1.

2.

3.
4.

5.

de werkzaamheden aan de Kruissloot te starten nadat er duidelijke afspraken zijn
gemaakt over het niet omhoog gaan van de spitspaal (24u x 7 dgn) aan de Herenweg te
Oudorp;
in overleg met de gemeente Alkmaar te komen tot structurele afspraken voor vooraf
bekende afsluitingen en incidentele bereikbaarheidsproblemen met aandacht voor het
gebruik maken van wegen met de spitspaal (Herenweg) en bussluis (Drechterwaard);
de gemeente Alkmaar te verzoeken om op feestdagen (geen zondag zijnde) de spitspaal
aan de Herenweg te Oudorp naar beneden te laten;
de gemeente Alkmaar te verzoeken om de gevolgen van het realiseren van de Nelson
Mandela brug tussen industrieterrein Beverkoog en Heerhugowaard in beeld te brengen
teneinde het gebruik van de spitspaal te verminderen;
in samenspraak met de gemeente Alkmaar te zorgen voor de communicatie (digitaal en
papier) over de bereikbaarheid en afsluitingen van ontsluitings- en toegangswegen
Langedijk, alsmede over de tijdsduur daarvan.

En gaat over tot de orde van de dag.
Bijlage: brief die (de) inwoners van Sint Pancras ontvangen hebben

Ondertekend door:
Kleurrijk Langedijk
Hart voor Langedijk/D66
Groen Links
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VVD
Dorpsbelang Langedijk
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