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Aanbiedingsmail 12 januari 2020 met bijlagen bewoners Kolkpad over de
ontwikkelvarianten dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster

Ondemrerp: Dorpsontwikkelingsvisie ZOB - input gebied Zuiderweg Kolkpad

Geachte B&W, raads- en commissie leden,

Onderstaande mail met bijlagen hebben wij gisteren verstuurd aan de heer Borst,
projectleider Visie van Beemster.
Het lijkt ons goed om ook u, op een tijdig moment, van onze visie in kennis te stellen

Biilaqen:
- Reactie
- Handtekeningenlijst (niet gepubliceerd om privacy redenen)



Dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster

Ontsluiting Zuiderweg thv A7 - visie bewoners Kolkpad e.o.

Visie op ontsluiting Zuiderweg via Kolkpad

De stelling is 21 november voorgelegd aan de aanwezigen, maar de meerderheid was

tegen, wat is het gewicht van deze stemming?

Er is dus tegen gestemd, maar de ontsluiting via het Kolkpad staat in alle drie de

alternatieven. ln alternatief 2 is deze alleen niet ingetekend, maar wel in de

toelichting genoemd.

RWS en Provincie zijn tegen ontsluiting via het Kolkpad (volgens RWS), is het dan wel

mogelijk?

Volgens de HIA (Heritage lmpoct Assessment, onderdeelvon Corridor

Amsterdom/Hoorn)kan/mag de dijk niet ingrijpend verbouwd worden.

De impact van Kolkpad doortrekken is groot. Onteigening van o.a. Zuiderweg lt1.alb,
Kolkpad 8, aansluiting garageboxen.

Uniek stuk landelijk Beemster gaat verloren waar veel mensen wandelen en hond

uitlaten.

Alternatieven

Geen aansluiting Zuiderweg op Zuiddijk:

o Lagere kosten

o Geen noodzaak voor aansluiting, aangezien er straks meer verkeer vanuit de

Beemster via de N244 naar Amsterdam gaat, omdat de op- en afrit van en

naar Amsterdam verdwijnen in Zuidoostbeemster. Door de verbreding van de

A7 zal de drukte op de N244 ook afnemen.

Aansluiting Zuiderweg op Zuiddijk aan Oostkant A7:

o Geen gevolgen voor bestaande bebouwing. Zeker als de oprit richting Hoorn

iets 'slanker' wordt gemaakt, aangezien de afrit vanuit Amsterdam verdwijnt.

o Verkeer op Zuiddijk wordt verdeeld; verkeer naar Purmerend gaat links,

verkeer naar A7 rechtsaf, vanaf Kolkpad moet alles links. Het stuk Zuiddijk

tussen het Kolkpad en de A7 oprit naar Hoorn wordt dan zwaar belast.
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