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Megaklus van drie jaar bijna geklaard 
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'Bedankt voor uw geduld', staat er op borden langs de N242. Geduld moesten de weggebruikers wel hebben bij de werkzaamheden de afgelopen 
drie jaar. FOTO JJFOTO/DICK BREDDEl5 

Weg al bijna Idaar, PvdA schrild wald<er 
DOOR /VIICHlfl SNIK 

ALKMAAR· Na maanden van 
ongelukken schrikt her Alk
maarse l'vdA-sratenlid Liesje 
Klomp plots wakker. Ze stelt 
vragen over de verkeersveilig
held bij de kruising Omvalt 
Noordervaart op de N242. Net 
nu de klus bijna klaar is. 

Vier maanden geleden is aan de 
laatste fase van de omvangrijke 
reconstructie van deze ringweg 
bij Alkmaar begonnen. Vrijwel 
direct stond de krant vol over de 
gevaarlijke situatie die daar
door was ontstaan en de vele 

ongelukken die dit tot gevolg 
had. 

- Die vragen van uzijn als mos
terd na de maaltijd. 

Vind ik niet. De weg is im
mers nog niet klaar. En in de 
kerstweek zijn DOg verschillen
de ongelukken gebeurd." 

- De maanden daarvoor gebeur
den op dat knu'spunt ook lIersehil
lende ernstige ongelukken. U woont 
in Alkmaar. Is u dat toe/1 niet opge
vallen7 

,.Dat was toch elde.rs bij 
Heerhugowaard?" 
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- Nee, het is vooral bij dat kruis
punt. U leest deze krant toch? 

,Jazeker. Maar ik zie her ook 
als een optelsom. Dîe staat nu 
op 42 gewonden." 

- Op 43 wan t gisteren gebeurde er 
weereen ongeluk. Wat wilt untl /log 
bereiken met die vragen? 

"Misschîen kunnen ze daar 
nu snel nog wat v~beteTen tot 
de reconstructie klaar is. Mis
schien nog wat extra borden." 

- In ie laatste weken? Gelooft u 
dat echt? 

"Waarom niet? Er zijn overi

gens meer wegen d ie de komen
de tijd worden verbeterd. Mis
schien kan daar dan beter op de 
veiligheid worden gelet." 

- Naar aanleiding van de eerdere 
ongelukken, artikelen en vragen 
van de media en ondernemers zijn er 
al maatregelen door de provinde en 
wegwerkers genomen. 

"Oh." 

- Die eerdae vragen van de media 
en ondernemers lijken troUWetlS ook 
wel erg sterk op die van u. Die zijn 
ook al beantwoord door de provinrie. 

.,Dat heb ik dan gemist." 


