
 
 

 
 
 
De fractie van Gemeentebelangen BES 
De heer J.A.M. Haring 
 0  
   
 

ALG 51 
 

Beantwoording vragen van de heer Haring van GemeenteBelangen over 
gevolgen werkzaamheden Bergerweg voor Kogendijk 

 
 
O.00000143 
uitgaand 

Afdeling : Ontwikkeling en Beheer Ons kenmerk : 16UIT05110 
Team : Ruimtelijke Ontwikkeling Zaaknummer : BB16.00508 
Contactpersoon : Rienk van der Meer Uw brief van :  
Telefoonnummer : (072) 888 03 28 Uw kenmerk :  
Bijlage(n) : - Verzenddatum :  
      
   
Onderwerp : Beantwoording vragen gevolgen werkzaamheden Bergerweg voor Kogendijk 
 
 
Geachte fractie,

Op 5 augustus 2016 heeft u ons een e-mail gestuurd waarin u uw ongerustheid kenbaar 
maakt over de gevolgen van de werkzaamheden die dit najaar aan de Bergerweg tussen 
Alkmaar en Bergen worden verricht. U stelt daarbij een twintigtal vragen die wij hierna 
beantwoorden: 
 

1. Is het juist dat in het komend najaar de Bergerweg wordt afgesloten voor verkeer in 
verband met werkzaamheden? 
Dat is correct. Het betreft het deel dat in beheer is bij de provincie Noord-Holland 
(PNH). De staat van de weg is volgens de provincie zo slecht, dat deze nog voor de 
winterperiode moet worden onderhouden. 
 

2. Zo ja, over welke periode praten wij dan, eventueel rekening houdend met winterse 
omstandigheden?  
De verwachting is dat de werkzaamheden ergens in de maanden oktober t/m 
december (uiterlijk 23 december) plaatsvinden, zodat deze voor de winterperiode zijn 
afgerond. Wij hebben daarbij uitdrukkelijk verzocht de werkzaamheden pas te starten 
na de Kunst10Daagse, dus na 23 oktober 2016. 
 

3. Zo ja, geldt deze afsluiting voor de gehele weg? 
De afsluiting geldt voor beide richtingen op het deel tussen de Groeneweg en de 
Nesdijk. Daarbij worden maatregelen getroffen om autoverkeer over de Groeneweg 
tegen te gaan, daar deze hier ongeschikt voor is. (De Groeneweg is bovendien een 
drukke, bewegwijzerde fietsroute.) De Nesdijk en Meerweg worden hierdoor ook niet 
extra belast. 

 
4. Geldt deze afsluiting voor dag en nacht?  

Vanuit de gemeente hebben wij er nadrukkelijk op aangedrongen om alleen tijdens 
de nachtelijke uren de weg af te sluiten. Inmiddels hebben wij van PNH begrepen dat 
alle grote werkzaamheden, zoals frezen en asfalteren, tussen 20.00 en 06.00 uur 
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worden uitgevoerd. Verder mag de opdrachtnemer de weg in ieder geval niet 
afsluiten binnen de spitstijden (van 07.00 tot 09.00 uur en van 15.00 tot 19.00 uur).  
 

5. Geldt deze afsluiting ook voor het weekend (wordt er doorgewerkt)? 
Hiervoor geldt hetzelfde als voor werkdagen. 
 

6. Betekent dit een aanbevolen omleiding over de Kogendijk?  
Als adviesroute wordt de route via de Hoeverweg (N512) en Herenweg (N511) 
aangegeven. Daarnaast blijft de Kogendijk voor de kern Bergen de enige andere 
ontsluitingsroute naar de N9. Het is daarom zeer aannemelijk dat deze weg als 
omleiding gaat worden gebruikt. 
 

7. Betekent dit, dat ook het zware vrachtverkeer alsook de bussen over de Kogendijk 
(moeten) gaan rijden?  
De omleidingsroutes gelden ook voor vrachtverkeer en toerbussen. De lijndiensten 
van Connexxion worden niet omgeleid, maar worden door het werkterrein geleid. 
 

8. Is er gemeten, is het bekend hoe groot de verkeersdruk dan gaat worden op de 
Kogendijk?  
Er zijn geen aparte metingen verricht. De intensiteiten zullen tijdens de nachtelijke 
uren beperkt blijven. 
 

9. Is dit wel verantwoord te noemen?  
Het is in het verleden vaker voorgekomen dat autoverkeer niet via de Bergerweg de 
kern Bergen kon bereiken waarbij de Kogendijk onderdeel was van een 
omleidingroute. Deze situatie is uiteraard niet ideaal, omdat dit tot verkeersoverlast 
leidt. Het is echter wel verantwoord gebleken. 
 

10. Is bekeken wat dit betekent voor de (weg)kwaliteit van de Kogendijk?  
De Kogendijk is van voldoende kwaliteit om het extra autoverkeer op te vangen.  
 

11. Levert dit gevaar op voor wielrijders, mede omdat mogelijk ook de fietspaden worden 
afgesloten?  
De fietspaden langs de Bergerweg worden tijdens de onderhoudswerkzaamheden 
niet afgesloten. 
 

12. Zo ja, welke maatregelen worden er getroffen om de fiets- en wandelveiligheid te 
garanderen?  
Geen. Zie vraag 11. 

 
13. Wat gaat dit betekenen voor de aanwonenden van de Kogendijk?  

Voor de aanwonenden betekent het dat er tijdelijk aanzienlijk meer autoverkeer via 
de Kogendijk zal rijden. Dit zal helaas tot enige overlast leiden. 
 

14. Is het nog wel veilig en mogelijk om van de erven naar de overkant te komen, of het 
terrein af te rijden de weg op?  
Dit blijft mogelijk, maar het wordt uiteraard wel lastiger. 
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15. Is er rekening gehouden met de Kunst10Daagse? (Niet heel lang geleden leverden 

werkzaamheden aan de rotondes grote problemen op!!!)  
Wij hebben PNH uitdrukkelijk verzocht om tijdens de Kunst10Daagse de Bergerweg 
beschikbaar te houden voor autoverkeer en de weg in deze periode niet af te sluiten. 
Wij gaan er dan ook vanuit dat dit het geval zal zijn. 
 

16. Wat gaat dit betekenen voor de hulpdiensten als ambulance, politie en brandweer? 
Zoals te doen gebruikelijk worden er afspraken gemaakt met de hulpdiensten, zodat 
de kernen Bergen en Bergen aan Zee voor deze diensten goed bereikbaar blijven. In 
geval van calamiteiten kunnen hulpdiensten tijdens de werkzaamheden gebruik 
blijven maken van de Bergerweg. 
 

17. Is de gemeente door de provincie benaderd over de werkzaamheden en ALLE 
gevolgen van dien?  
Er vindt overleg plaats met de provincie om de overlast, die altijd met dit soort 
werkzaamheden gepaard gaat, te minimaliseren. 
 

18. Is er (doeltreffend) gezocht naar oplossingen voor de te ontstane problemen? 
Zie vraag 17.  
 

19. Waarom moeten de bewoners het nieuws uit de krant (die niet iedereen ontvangt) 
vernemen?  
PNH heeft aanwonenden een brief met een vooraankondiging van de 
werkzaamheden gestuurd. PNH heeft nog niets in kranten gepubliceerd. Zodra er 
meer over de werkzaamheden bekend is, wordt door PNH een communicatietraject 
(bewonersbrief, advertenties in kranten, websites gemeenten en PNH) opgezet. Het 
is ons onbekend waarom er desondanks iets in de krant is verschenen. 
 

20. Is het college van plan om nog een communicatietraject voor de betrokkenen op te 
zetten?  
Zie vraag 19. 

 
 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Rienk van der Meer, beleidsmedewerker 
van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (072) 888 03 28. Wilt u bij 
correspondentie het kenmerk 16UIT05110 vermelden? 
 
Met vriendelijke groet, 
college van Bergen, 

  M.J. Pothast drs. H. Hafkamp 
Secretaris burgemeester 
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Schriftelijke vragen   
ingevolge artikel 40 van het Reglement van Orde  

 
 
Fractie         : Gemeentebelangen BES 
 
Verzoek Aan de voorzitter van de raad, 

 
Datum 10 augustus 2016 als schriftelijke vragen aangemerkt 
Onderwerp Afsluiting Bergerweg wegens werkzaamheden 

Toelichting In het najaar (eind oktober - begin november) zou de Bergerweg voor 
enkele weken (minimaal twee weken) dicht gaan wegens 
asfaltvernieuwing en fietspadverbreding/versterking. 
Dit heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid van het dorp, van 
het centrum. 
Maar ook voor de verkeersveiligheid over de toevoerwegen naar het 
dorp, kern Bergen. 
En niet op de laatste plaats voor de aanwonenden. 
 
Ik zie uw antwoorden zo spoedig mogelijk tegemoet. 
Zo spoedig mogelijk, immers, het is al bijna half augustus. 
Rekening houdend met vakantie zou het acht weken kunnen duren 
voor de antwoorden er zijn. 
En dan gaan vrijwel al de eerste schoppen de grond in. 
Dat zou voor ons onacceptabel zijn. 
 

Vragen  
1. is het juist dat in komend najaar de Bergerweg wordt 

afgesloten voor verkeer in verband met werkzaamheden?  
2. zo ja, over welke periode praten wij dan, eventueel rekening 

houdend met winterse omstandigheden?  
3. zo ja, geldt deze afsluiting voor de gehele weg?  
4. geldt deze afsluiting voor dag en nacht?  
5. geldt deze afsluiting ook voor het weekend (wordt er 

doorgewerkt)?  
6. betekent dit een aanbevolen omleiding over de Kogendijk?  
7. betekent dit, dat ook het zware vrachtverkeer alsook de 

bussen over de Kogendijk (moeten) gaan rijden?  
8. is er gemeten, is het bekend hoe groot de verkeersdruk dan 

gaat worden op de Kogendijk?  
9. is dit wel verantwoord te noemen?  
10. is bekeken wat dit betekent voor de (weg)kwaliteit van de 

Kogendijk?  
11. levert dit gevaar op voor wielrijders, mede omdat mogelijk ook 

de fietspaden worden afgesloten?  
12. zo ja, welke maatregelen worden er getroffen om de fiets- en 

wandelveiligheid te garanderen?  
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13. wat gaat dit betekenen voor de aanwonenden van de 
Kogendijk?  

14. is het nog wel veilig en mogelijk om van de erven naar de 
overkant te komen, of het terrein af te rijden de weg op?  

15. is er rekening gehouden met de Kunst10Daagse? (Niet heel 
lang geleden leverden werkzaamheden aan de rotondes 
grote problemen op!!!)  

16. wat gaat dit betekenen voor de hulpdiensten als ambulance, 
politie en brandweer?  

17. is de gemeente door de provincie benaderd over de 
werkzaamheden en ALLE gevolgen van dien?  

18. is er (doeltreffend) gezocht naar oplossingen voor de te 
ontstane problemen?  

19. waarom moeten de bewoners het nieuws uit de krant (die niet 
iedereen ontvangt) vernemen?  

20. is het college van plan om nog een communicatietraject voor 
de betrokkenen op te zetten?  

  
 

Naam en 
ondertekening 

 

 

Hans Haring 

Gemeentebelangen BES 

5 augustus 2016 
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	5. beant sv 2016-08-10 GB afsluiting Bergerweg
	is 2016-09-08 sv GBB afsluiting Bergerweg
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