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Postbus: 

ZAAKNUMMER:-

Egmond aan den Hoef, 13 oktober 2016 

College van Burgemeester Wethouders 
En de Gemeenteraad van de 
Gemeente Bergen (Noord-Holland) 
Postbus 175 
1860 AD BERGEN (Noord-Holland) 

Geachte dames en heren, 

Graag willen wij uw aandacht vragen voor de parkeersituatie langs de Lamoraalweg in 
Egmond aan den Hoef, de toegangsweg naar bedrijventerrein De Weidjes. 

Langs deze toegangsweg is parkeergelegenheid voor vrachtwagens. Deze vrachtwagens staan 
op de rijbaan aan de noordzijde (dit is rechts, gezien met de rug naar Alkmaar). 

Deze parkeersituatie is de ondernemers van De Weidjes een doorn in het oog, aangezien: 
er een onveilige verkeerssituatie bestaat; 

het aanzicht en de toegang van het bedrijventerrein rommelig overkomt. 

Onveilig 
De onveilige situatie ontstaat vooral doordat de vrachtwagens aan de rechterzijde staan 
opgesteld. Door een lichte kromming in de weg kan niet langs de vrachtwagens gekeken 
worden en wordt het passeren van de vrachtwagens een hachelijke zaak. Het is wachten op 
een ongeluk. Schoolkinderen passeren de vrachtwagens van en naar school en van en naar de 
voetbalkooi. 
Aanzicht 
Als ondernemers hebben wij baat bij een goede presentatie van het bedrijventerrein. Bij het 
naderen van Egmond aan den Hoef vanuit de richting Alkmaar, heeft iedereen zicht op de 
toegang van het bedrijventerrein. Wij maken er ons sterk voor dat dit bedrijventerrein ook 
feitelijk een fraai visitekaartje is van Egmond aan den Hoef. 

Wij maken u erop attent dat het geven van parkeergelegenheid aan vrachtwagens op de 
toegangsweg van een bedrijventerrein in andere gemeenten hoogst ongebruikelijk is, 
waarschijnlijk vanwege de bovenstaande bezwaren. Als ondernemersvereniging stellen wij de 
volgende oplossingen voor in volgorde van voorkeur: 
1. het vergroten van de huidige haaks op de weg ingerichte parkeerhavens tussen de 

voetbalkooi en de Weg naar de oude Veert aan de noordzijde van de weg, zodat parkeren 
op de rijbaan niet meer nodig is. De vrachtwagens kunnen keurig naast elkaar opgesteld 
worden; 

Voorzover en indien optie 1 niet haalbaar is: 
2. het maken van een "verboden te parkeren" zone op de Lamoraalweg tussen de Weg over 

de Bisschop en de Kalkovensweg, zodat de vrachtwagens niet meer mogen opstellen 



langs de toegangsweg, doch alleen op het bedrijventerrein zelf; 
Voorzover en indien optie 2 niet haalbaar is: 
3. het verbreden van de weg met vrachtwagenparkeerplaatsen langs de weg alleen aan de 

zuidzijde. 

Heel graag vernemen wij uw reactie op deze brief. 

U kunt de reactie richten aan: 
Erica van Nimwegen-Dijkstra 
Herenweg 197 
1934 BA Egmond aan den Hoef 
info@overwegendnotariaat.nl 

Vertrouwende u hiermede van dienst te zijn geweest, verblijven wi j , 

met vriendelijke groet, ^ — ~̂ 

mr. E. van Nimwegen-Dijkstra, secretaris 
namens het Bestuur van de Ondernemersvereniging Egmond aan den Hoef 

en- secretaris 

Bijlagen^ 
- foto's 
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