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Behorende bij agendapunt: 3
Ondeniverp: Vrij liggend fietspad langs de Purmerenderweg ten noorden

van de Rijperweg

Gelet op artikel 36 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en

andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Beemster 2010.

Ovenrvegende, dat:

in de Structuurvisie Corridor Amsterdam - Hoorn er nog onvoldoende onderzoek is

gedaan naar de verkeersveiligheid op het onderliggende wegennet en met name
op de Purmerenderweg ten noorden van de N244, voorbijde Rijperweg;

de reeds in gang gezette maatregelen voor een betere doorstroming Hoorn-
Purmerend-Amsterdam (aansluiting van de Purmerenderweg op de N244 en
verdubbeling van de brug tussen de N247 en de N509), er voor zal zorgen dat de
verkeersdruk op de Purmerendenrveg toeneemt waardoor kwetsbare weggebruikers
in gevaar komen;

deze in gang gezette maatregelen door de overheid worden ingezet en dus de
overheid ook actie moet ondernemen om aanwonenden en weggebruikers te
beschermen voor de gevolgen van die maatregelen;

er in de Structuurvisie Corridor Amsterdam - Hoorn aan fietsers nu geadviseerd

wordt vanaf Oosthuizen over de Oostdijk te fietsen maar de aanwonende
schoolkinderen van de Purmerendenrveg langs deze onveilige, niet verlichte en te
smalle Purmerenderweg moeten;

de huidige situatie voor fietsers langs de Purmerenderweg niet als "veilig" ervaren
cq beleefd wordt en dat door de venruachte verkeerstoename dat gevoel van
onbehagen vergroot.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders om op korte termijn in gesprek
te gaan met onder andere het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de
provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en Rijkswaterstaat om de
mogelijkheden (zowel infrastructureel als financieel) voor een vrij liggend fietspad op
de Purmerendenrueg ten noorden van de Rijperweg te onderzoeken.

En gaat over tot de orde van de dag
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