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Beslu·t over Westfrisiaweg

{oge
•
IS oor
e {e {'
DOO~

ROEL VAN LEEUWEN

Of er nu een eind aan alle discussie is gekomen,
valt nog te bezien. Feit is datProvrnciale Staten van Noord
Holland gisteravond het regioakkoord voor de opwaarde
ring van de Westfrisiaweg hebben omarmd. En hoewel het
Rijk nog een flinke duit in het zakje zal moeten· doen,
houdt dit besluit in dat de opwaardering van de weg een
flink stuk dichterbij is gekomen.
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Al meer dan veertig jaar wordt was het voorstel voldoende 00
gesproken over het opwaarderen derbouwd.
van de Westfrlsiaweg, ofwel het
Wel voelde de gedeputeerde
Noord-Hollandse onderdeel van wat voor bet voorstel van Liesje
de, vooral door bet bedrijfsleven Klomp (PvdA) om in te stemmen
zo gewenste, verkeersverbinding met bet regioakkoord, maar
NZ3 van Alkmaar naar Zwolle.
open te blijven staan voor beEn hoewel het gisteren bet aan langrijke nieuwe ontwlkkelin
de Provinciale Staten was om gen. Als die zich de komende tijd
eindelijk een besluit te nemen zouden voordoen, zou er alsnog
over het regioakkoord - en dus een nadere afweging kunnen
ook over het tracé - waar de worden gemaakt.
,
Mooij maakte overigens wel
meeste gemeenteraden al voor
hebben gestemd, waren de sta- duidelijk niet te verwachten nog
renleden nog lang niet uitgedis- op andere gedachten te worden
cussieerd over het onderwerp. gebracht wat betreft de tracékeu
En dan mer name over de kneJ- ze. "We hebben al een heleboel
punten bij Heerhugowaard en in zaken goed bekeken.' Ook gaf
hetoosrelijk deel van West-Fries- hij aan dat eventuele wijzigin
gen nog rot de zomer gedaan
land.
Bij Heerhugowaard ging bet kunnen worden. ,,Daarna wordt
om de vraag of het geplande het lastig.'
oord tracé gehandhaafd moest
De coalitiepartijen VVD, PvdA,
bUjven of dat er toen nog ce1ls CDA en GroenLinks stemden
oed geke en zou moeten wor- hierna voor bet voorstel, alsnog
(len of een zuidelijk tracé niet be- gesteund door D66 en de Ouderenpartij. De SP en de Chtistener zou zijn.
Er werden verschillende po- Unie-SGP stemden tegen.
Ditbesluitboudt tevens in dat
·ngen gedaan om uiteen impase te komen. D66 en andere klei- het Noordtracé bij Heerhugo
ere oppositiepartijen dienden waard wordt gehandhaafd. Iets
en amendemenr in om her defi- waar mer name het actiecomité
'tieve besluit over deze 1mel- Leefbaar HeernugowiUlrd altijd
unten nog enkele maanden uit tegen heeft gevochten. In dat
e stellen, maar verder wel in te kamp zullen de druiven zuur
temmen met het regioakkoord. zij n geweest. wethouder Jan
Gedeputeerde Cor Mooij Willem de Boer was daarentegen
VVD) voelde bier echter niets
meer dan tevreden over het be
oor. "Ik wil deze keuze niet uit- sluit van de Provinciale Staten.
tellen en nog meer informatie "De kogel is door de kerk. Dit is
erzamelen." Wat hem betreft een historisch besJuir."

De kaasmarkt van lego, gebouwd door Cor en Jolanda Raven.

Steentje voor teentje
DOOR MIRJAM BRAAKSMA

Enkele rijen dik
staan de toeristen te kijken naar
de manne in het wit, die rond
rennen met plateaus vol kazen.
Het is ccn herkenbaar tafereel,
dat Cor en Jolanda Raven met
duizenden legosteentjes hcbb n
n<lgebouwd op JUn eettafel. Rij
en gele hoofdjes, die zonder veel
verbeelding doorgaan voor ka
zen, liggen te wachten om ver
plaatst te worden. Enkele van de
toeristen staan te filmen en op de
terrasjes genieten mensen van
een kopje koffie en een croissant.
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Steenr"e voor steentje hebben
Cor en Jolanda hetWaagplein bij
elkaar gepuzzeld, net zo lang
zoekend tot ze de juiste vorm
hadden gevonden. "We hebben
eerst een paar foto's gemaakt van
de Waagtoren", vertelt Jolanda.
,Daarna hebben we geprob erd
die zo goed In gelijk na te bouwen."
Behalve de Waagtoren zelf zij n
ook de gevels van de andere ge
bouwen aan het plein levensecht
nagebouwd. "De klokgevel was
lastig, verteltJolanda. Die heb ik
wel vier of vijf keer uit elkaar ge-
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aatregelen tegen over ast scho el
OOR ELISA VAN DER SCHAAF

Scholieren van Ber
cnse scholen veroorzaken
verlast in en bij supermark
en Deen en Albert Beijn in
et centrum van Bergen. VerERG EN -

die voor de supermarkt hangen
en schreeuwen naar elkaar tot
diefstal van blikjes energiedrank
en snoep. "Ze hangen rond voor
de supermarkt, schreeuwen e
schelden naar elkaar. Soms hou-

ons als klant, maar ze moeten
zich wel aan de hui regels hou
den', zegt Bas Kaper, super
marktmanager van het Albert
Reijn filiaal in Bergen. Hlj heeft
daarom een brief opgesteld met

kan me zo voorst nen dat groe
pen scholieren die luidruchtig
boodschappen gaan doen klan
ten afschrikken." Maar hij weet
niet om welke scholieren het
gaat of van welke scholenge-

lend. "Als er
een probleem
van deze scho
te bellen en Wl
ondernemen r
bi;. eerful!en

