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AZ in dip

dezeweek

Extince kneedt als
geen ander

Exodus

'Bij wegwerkzaamheden veiligheid waarborgen'
Statenlid stelt vragen over hoge aantal ongelukken N242
ALKMAAR . PvdA-statenlid Lies·
je Klomp heeft schriftelijke VTag n
gesteld aan Gedeputeerde Staten
van Noord·HoUand.
De Alkm a se cl ed dit afi elopen
week naar aanleiding van het hoge
aantal ongelukken bij de wegwerk·
zaamheden bij kruising Omval/
Noordervaart van de N242 bij Alk
maar. Sinds de start van de werk
zaamheden in oktober 2007 zijn
hier al 42 aanrijdingen geregi
streerd. In het weekeinde van 29
en
december alleen al vielen
bij dez kïUising zes gewonden bij
,,; r verschil! nde ong lukken. Het
kruispunt is onderdeel van de re
constructie van de NZ42· Sinds 15
oktober afgelopen jaar is de ver
keerssi tie h ier door de weg
werkz amhed
lijdelijk ingöj
-pend gewijzigd. Zo is hel vanaf de
A9 niet meer mogelijk rechtstreeks
afte slaan naar Alkmaar. Om op de
Noordervaart richting Stompeto
ren te komen, moet eerst het nieu
we klaverblad helemaal worden
rondg reden. Dit blijk t t behoor
lijk ve 1verwar 'ng te I 'den bij au
tomobilisten. Deze ingewikkelde
constructie van het kruispunt blijft
zo tot het nieuwe viaduct eind fe
bruari in gebruik wordt genomen.
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Bezorgd
PvdA-statenlid Lie j Klomp: 'De
Partij van de Arbeid is rg bezorgd
over deze situatie. Ook bij weg
werkzaamheden moet de verkeers
veiligheid z veel mogelijk gewaar
borgd worden. Wij willen daarom
van G deputeerde Staten weten
hoe zij h t hoge aantal ongeluk
ken verklaren en of zij bereid zijn

I Sinds oktob~,. is d verku,.ssituat~ op de N242 ingrijpend gewijzigd. (foto Rodi Media - VdV)
maatregelen te nemen om de itu
atie overzichtelij -er en veiliger te
maken. Ook vragen wij aan Gede
puteerde'Staten of bet aker voor
komt dat bij dit soort werkzaam
hed.n aan provincial wegen het

a3.:!1ta1 erlceer ong ukken dusda
nig toeneemt. In d t geval moet er
over orden nagedacht hoe dit kan
w rden voor! omen', aldus KJomp.
Ze wil ook graag weten 'hoe bij
dit oort ingrijpende tijd lijke ver-

andering Tl in de verk erssituatie
door wegwerkzaamhed n de over
zichtelijkheid en verkeer veilig
heid verder kan worden ergroot'.
Inmidd I zijn er op het kritieke
punt flitspalen geplaatst.
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