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Extra verkeersbord naar
Alkmaar bij de Kooimeer
ALKMAAR - De provincie gaat een extra bewegwijzeringbord voor
de afslag Alkmaar-Den Beider op de N242 voor de afslag richting het
verkeersplein Kooimeer plaatsen. Op die manier wordt de huidige
onoverzichtelijke situatie duidelijker gemaakt. PvdA-statenlid Liesje
Klomp kaartte de onoverzichtelijke situatie op verzoek van de Alk
maarse PvdA onlangs aan bij de provincie en die beeft nu besloten
een extra bord te plaatsen.
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bord om richting Alk
maar - Den-Helder te
rijden bij Kooimeer

__~:Ii~I~~[i~~I\Î=i~~ staat
schuin achter een
geluidscherm en is

hierdoor slecht te zien .
Daarom rij den mensen,
soms onbewust, de A9
op en kunnen dan pas
bij Akers loot keren.
Ook mensen die vanuit
bedrij venlerrein Over
di invoegen, z ien dit
bord pas laat en voegen
dan soms vanuit de in
voegstrook in, om die
later weer op te moe
ten . D it leidt tot onvei 
Lige situaties.
Rijschoolhouders en
het Centraal Bureau
Rijvaardigheidsbewij 
zen (CBR) vragen al
langer aandacht voor de
onduidelijke situatie.
Het Alkmaarse PvdA
raadslid AtifYar nam
hierover contact op met

de PvdA-fractie in de
Provinciale Staten.
PvdA-statenlid Liesje
Klomp, die de onover
zichtelijke situatie aan
kaartte bij gedeputeer
de Mooij en zjjn
ambtenaren, kreeg deze
week te horen dat er
een extra bord wordt
geplaatst, omdat dat in
derdaad nodig i .
Klomp : "lk ben blij dat
er nu echt iets gaat ge
beuren. Door het plaat
sen van een extra bOTd
wordt de situatie ecn
stuk duideHjker. Dat
vergroot de verkeers
veiligheid bij verkeers
plein Kooimeer en
voorkomt onnodig om
rijden ."

Voor discrete en betrouwbare nlati.ebemiddeling
• persoonlijke bemiddllling en coaching
• groot bIlstand srngles rus en 40 en 85 jaar
• landelijk m:twerk

• aangesloten bij HER
• huisbezoek mogelijk

