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Statenleden bezoeken knelpunten wegen

'Nu sterl{ mal{en

voor Noordkop'
VAN ONZE VEitSLACCiEVEit

"We weten nu ook hoe het er uit ziet. Nu is het
aan iedere fractie om zich sterk te maken", zei voorzitter
Nel Eelman (VVD) vandestatencommissievoorwe~ ver
keer en vervoer. Tijdens een rondrit door de Kop van
Noord-Holland bekeken de statenleden de knelpunten,
waarvoor geld van de provincie Noord-Holland nodig is.

NOOR.DKOP -

"Van de twaalf projecten zijn er
nu nog drie over die voor onze regio niet meer kunnen worden
uitgesteld", vene1de burgemeester Pranc Weerwind van Niedorp
namens de gezamenlijke gemeenten. Het gaat om het kruispunt Verlaat,. de parallelweg
langs de weg tuSSen Schagen en
De Stolpen. en de StolperophaaJbrug over het kanaal van ne Stolpen naar Schagen.
Knelpunten die dringend aangepakt moeten worden en waar-

voor al lange tijd voorbereidend
werk: wordt verricht. Maar die
onlangs door Gedeputeerde Sta
ten werden geschrapt omdat er
geen geld voor was. Na noodkre
ten uit de regio en vragen in de
Statenvergadeting (van onder
andere Liesje Klomp van de
PvdA) besloot Gedeputeerde Sta
ten voor deze drie projecten als
nog geld te gaan zoeken. Nog
steeds is niet definitief dat het
geld er is, maar de voorbereiding
van de projecten is weer in volle

gang, vertelden de diverse pro
jectleiders van de provincie
Noord-Holland gisteren tijdens
de busrit. De wethouders Jan
Pier Beers, Jan Bouwes, Piet
Morsch en Rob Heijmans gaven
een toelichting namens de ge
meenten Niedorp, Schagen, Zij
pe en Harenkarspel.
"Met de statenleden de regio
in trekken is minstens zo belang
rijk als praatjes maken en plaat
jes kijken", zei Eelman. "Het is
nu aan de gedeputeerde om het
geld te vinden voor deze projec
ten. Heel sterk van deze regio is,
dat u zelf keuzes heeft gemaakt,
en dat u als één partij optreedt."
Diverse Statenleden waren
overtuigd van de noodzaak van
de projecten. "We hebben vra
gen gesteld omdat we toen niet
begrepen dat noodzakelijke

plannen werden geschrapt, die al
zo ver in voorbereiding waren",
zei Liesje Klomp. ,,Natuurlijk
moet er snel duidelijkheid over
de financiering komen maar dat
het bier om gevaarlijke knelpun
ten in verkeerssituaties gaat is
ons wel dUidelijk." Arit!tta Hu
malda-Blok (VVD) beaamde dat.

Vraagtekens
Vraagtekens waren er bij de sug
gesties om ten zuiden van Scha
gen of ter hoogte van de Midden
weg met nieuwe gedeelten een
doorsteek te maken tussen de
N241 (Scbagen-Verlaat) en N7.45
(Schagen-Alkmaar). Voor de sta
tenleden kwam dat idee als een
verrassing waar ze nog geen me
ning over hadden. Als prioriteit
stond het niet hoog genoteerd,
evenals pet vierbaans maken van
de N7.4,. Wat betreft de rotonde
bij de Stolperopbaalb~g be
pleitte Ingrid de Bijl (VVD) meer
veiligheid voor de fietSers. De
:'hoodzaak van verbetering van
het Verlaat staat voor haar vast
"Een ongelukkig en gevaarlijk
kruispunt. Nooit begrepen waar
om dat eerst geschrapt werd."
Tijdens de rit wezen de wet
houders en prOjectleiders op
plaatsen waar veel ongelukken
gebeuren en werd. ook de paral
lelweg langs de N7.41 bepleit.

