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REGISTRATIENUMMER 
(in te vullen door bureau griffier) 

 

Datum 
 

26-11-2011 

Aan Aan de voorzitter van de raad 
 

Onderwerp Bereikbaarheid Winkels Jan Oldenburglaan en Prins Hendriklaan 
 

Gericht aan Het college 
 

Wijze van beantwoording Schriftelijk; 
 

Vraag / vragen Welke mogelijkheden ziet het college om de bereikbaarheid van 
de winkels in de Jan Oldenburglaan en de Prins Hendriklaan op 
zeer korte  termijn te verbeteren nu het Plein voor het voormalige 
Texaco gebouw is afgesloten? 
 
Wil het college de motie ‘Bebording bij wegwerkzaamheden’ ook 
van toepassing verklaren op andere werkzaamheden die een 
significante beperking vormen voor het verkeer? 
 
Wil het college toezeggen voor elke fase van een dergelijk 
project na overleg met een afvaardiging van bewoners en 
ondernemers VOORAF adequate verkeersmaatregelen te nemen 
en bebording te plaatsen? 
 

Toelichting We hebben onlangs in de Raad unaniem goedkeuring gegeven 
aan de Structuurvisie Mooi Bergen. 
 
Een van de besproken voorwaarden was dat het centrum niet 
‘één grote bouwput’ zou worden. Hieraan wordt tegemoet 
gekomen door de gefaseerde aanpak. 
 
Met het slopen van het Texacogebouw is de eerste fase nu 
gestart. 
 
Ook is onlang een motie aangenomen m.b.t. bebording bij 
wegwerkzaamheden.  
 
Doordat de doorgang tussen Plein en Jan Oldenburglaan nu is 
afgesloten voor autoverkeer en de Jan Oldenburglaan vanaf de 
Breelaan niet ingereden kan worden, is de Jan Oldenburglaan 
(het winkeldeel) tamelijk geïsoleerd geraakt voor autoverkeer in 
en vanuit het centrum. 
 
De winkeliers ervaren een teruggang in hun klandizie, wat in 
deze economisch toch al moeilijke tijd hen zeer verontrust en 
hebben een handtekeningenaktie voor een oplossing (zie 



“inhoudelijk” optie 1) gehouden. 21 ondernemers hebben 
getekend, 1 heeft toegezegd, niemand heeft niet willen tekenen. 
 
We vinden het van groot belang dat de gemeente gedurende 
elke fase van Mooi Bergen (en andere dergelijke projecten zoals 
Schoorl Klopt), te beginnen met deze ‘Texaco’ fase, zorgt dat de 
bereikbaarheid van woningen maar vooral ook winkels zo goed 
mogelijk gehandhaafd blijft door duidelijke bebording en evt. 
instellen of omleggen van éénrichtingsverkeer. 
 
Ons verzoek is om naast het bebordingsplan onderstaande en 
mogelijk andere opties op hele korte termijn te onderzoeken EN 
uit te voeren om de bereikbaarheid zo goed mogelijk op peil te 
houden en zo het momenteel nog grote draagvlak voor Mooi 
Bergen niet te frustreren.  
 

Naam en ondertekening 

Udo Smit, namens de VVD fractie en de betreffende 
ondernemers. 

 
  

 
Inhoudelijke bijlage  
Optie 1: omdraaien 
rijrichting Jan 
Oldenburglaan 

In dit concrete geval is het voorstel van de winkeliers om de 
rijrichting op het winkeldeel van de Jan Oldenburglaan om te 
draaien, zodat het vanuit het centrum veel eenvoudiger wordt 
daar te komen: 
 

 

 
 

 Om ook weer eenvoudig terug te kunnen komen in het centrum 
zou de oostelijke uitgang van het Binnenhof dan ook voor 



personenauto’s eenrichtingsverkeer moeten worden (is met een 
breedte van 4 meter tamelijk krap voor 2 richtingsverkeer). 
 

 

 
 

Optie 2: doorgang langs 
‘Texaco’ geschikt maken 
voor één richting voor 
personenauto’s. 

Een andere variant is doorgang tussen Plein en Jan 
Oldenburglaan (nu alleen voor tweewielers) iets te verbreden (nu 
3,5 m) zodat deze geschikt wordt voor éénrichtingsverkeer vanuit 
het Plein (en de brandweer?) 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

Met deze relatief eenvoudige ingreep ligt de Jan Oldenburglaan 
zo weer goed ‘in de route’. Vrachtwagens komen over het 
algemeen uit de richting Alkmaar en worden met het 
bebordingsplan van de gemeente over de Prins Hendriklaan 
geleid. 
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