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Opnieuw inrichten N 243. 

 

Er is al vele malen over dit onderwerp ingesproken. Toch wil ik naar 

aanleiding van de motie actieplan geluid N243 van de VVD waar ik 

kennis van heb genomen mij hier nogmaals tot u richten. 

Allereerst het actieplan geluid. Een mooi initiatief van de VVD echter 

het is een motie om te bewerkstelligen dat de provincie dat deel van 

de N243 dat zich in de Beemster bevindt wordt opgenomen in het 

komende actieplan geluid om in de toekomst alsnog substantiële 

verbeteringen te kunnen realiseren. Nogmaals een mooi initiatief 

echter we praten hier over iets wat misschien na 2028/2030 aan de 

orde komt en over 10 of 15 jaar uitgevoerd zou kunnen worden.  Dit 

duurt veel te lang en is in mijn ogen ook absoluut niet nodig. Er is 

door deze Raad een motie op 5 maart 2019 aangenomen om te 

bewerkstelligen dat er in de Beemster stil asfalt zou moeten komen. 

Deze motie is met meerderheid van stemmen aangenomen. Waarom 

is er dan een motie geluid nodig waar vele jaren later misschien iets 

mee kan worden gedaan. Beemster is dan samen een gemeente met 

Purmerend en ik denk dat deze motie dan in het vergeetboek zal 

raken.  

 

Wij leven momenteel in een wereld met een verschrikkelijke 

pandemie, een bijna totale lockdown. Heel erg en we hebben hier 

ook allemaal schade van. Echter voor ons als bewoners`aan de N243 

is er een geweldig groot voordeel aan verbonden. Door alle 

maatregelen is er veel minder verkeer op de weg en is er na 9 uur in 

de avond bijna helemaal geen verkeer. Geachte aanwezigen voor 

ons een zege.  

Wij merken nu pas hoe al het lawaai van het verkeer op de N243 ons 

leven beïnvloed. Wij slapen nu rustig, komen uitgerust uit bed, 

hebben veel minder stres, kunnen nu buiten een praatje met de 



buren maken zonder te hoeven schreeuwen.  In het verleden was het 

niet nodig om een wekker te zetten. Wij werden vanzelf wel van het 

lawaai wakker. Nu moeten wij wel een wekker zetten en ik kan u 

verzekeren dat wij dat met alle plezier doen. 

 

Ik vraag u dan ook om de aangenomen motie van 5 maart 2019 

alsnog uit te voeren door middel van het wijzigen van het 

bestemmingsplan. Dit kan nog steeds en ik vind dat u als 

volksvertegenwoordigers het eigenlijk aan de inwoners verplicht 

bent om actie te ondernemen. U vertegenwoordigt onze belangen en 

ik kan u verzekeren dat stil asfalt voor ons een noodzaak is wil deze 

herrie niet ten koste gaan van onze gezondheid. Laat ons niet in 

deze herrie zitten en doe wat u heeft beloofd in de motie van 5 maart 

2019 nl het bewerkstelligen dat de provincie Noord-Holland bij de 

herinrichting van de N243 stil asfalt aanlegt .  

 

Nog even een samenvatting zoals wij (burgers) het zien. Er is een 

motie op 5 maart 2019 aangenomen door de meerderheid van deze 

raad. Geheel volgens het democratisch principe, de meerderheid 

beslist. Deze motie zal dan ook in mijn ogen uitgevoerd moeten 

worden. Dit kan niet door een uitspraak bij de Raad van State door 

het college van Burgemeesters en Wethouders zomaar van tafel 

worden geveegd. De uitspraak “het is wenselijk maar niet 

noodzakelijk”.  Daarom dames en heren, neem uw 

verantwoordelijkheid, voer de motie van maart 2019 alsnog uit door 

middel van het wijzigen van het bestemmingsplan en laat ons als 

aanwonende van de N243 niet het geloof in de democratie verliezen. 

Wij rekenen op u. 

 


