
Van:  
Verzonden: donderdag 11 maart 2021 14:18 
Aan:  
Onderwerp: aandachtspunten voor Verkeerscirculatie plan Oudburgerpolder 

 
Tijdens de digitale bijeenkomst afgelopen maandag 8 maart 2021 is naar aanleiding 
van de discussie rondom de verkeersstructuur aan de deelnemers gevraagd of er 
nog andere voorstellen zijn die kunnen bijdragen aan realisatie van de gestelde 
criteria. In dat kader willen wij nog het volgende naar voren brengen. 
 
criteria veiligheid 

         Het verkeerscirculatieplan zou nog aandacht moeten besteden aan de onveilige 
verkeerssituatie op de kruising van de Kerkedijk met de Landweg. Met name is 
het zaak de fietsers te beschermen. Zeker als de Beeck gereed is zullen vele 
bezoekers er voor kiezen om op de fiets te komen. Het is aan te nemen dat het 
merendeel van de bezoekers daarbij gebruik gaat maken van de Kerkedijk en 
derhalve voornoemde kruising gebruiken om de Landweg over te steken. 

         Wij geven u in overweging om de snelheidsbepalingen voor automobilisten op 
de kwetsbare dijken te evalueren. Momenteel is het niet toegestaan om over de 
Churchilllaan harder dan 30 kilometer per uur te rijden (houden zo) maar zodra 
de automobilist aankomt op de Zuidlaan is 60 kilometer toegestaan (slechts 10 
kilometer minder dan op de vierbaans rondweg in Alkmaar). Hetzelfde geldt voor 
het tweede deel van de Oudtburghweg en Schapenlaan. De auto zou op deze 
dijken te gast moeten zijn net als op de Hoflaan in het centrum van het dorp.  

criteria vermijden van sluipverkeer 

         Wij geven u in overweging om de Zuidlaan af te sluiten voor gemotoriseerd 
verkeer. Het is een reeds bekende wens en de wethouder heeft al eerder 
aangegeven hier ook voorstander van te zijn.  

         Wij geven u in overweging maatregelen te treffen waardoor het gebruik van de 
Baakmeerdijk en Oudtburghweg voor doorgaand verkeer wordt ontmoedigd. 
Zeker zodra het BSV terrein is vol gebouwd en bewoond, ontstaat er een extra 
risico dat de Baakmeerdijk wordt gebruikt als sluipweg richting Alkmaar en de 
Oudtburghweg als sluipweg richting Schoorldam.  

  

Met vriendelijke groet, 

xx, namens buurtcomité Oudtburghweg 
xx, namens buurtcomité Kerkedijk 

  

 


