
Geacht college, 

Opeens stond een lid van Burger - forum na een noodstop op 30 centimeter afstand van een 

uit de weg oprijzend paaltje. Gelukkig was het overdag en bleef het bij een noodstop. 

Omkeren op het smalle weggetje en een andere route zoeken was de oplossing.  

De conclusie was: ‘kennelijk iets gemist’. Maar een week later vernamen wij via een 

ingezonden brief in de lokale krant dat er meer wenkbrauwen gefronst worden. Het blijkt dat 

o.a. de Pagenlaan in Limmen afgesloten is i.v.m. mogelijke verkeersproblemen veroorzaakt 

door de tunnelbouw in Heiloo.  

Nog afgezien van de ons wat onlogisch overkomende afsluiting zijn er op onze Burger - forum 

site meldingen van inwoners die verrast zijn door deze maatregelen. Het belangrijkste 

bezwaar is dat door deze afsluiting nu de andere routes extra belast worden. Uit eigen 

waarneming maken we dit zelf ook mee.  

Onze vragen: 

1. Zijn inwoners van de Pagenlaan betrokken bij deze maatregel? M.a.w. is er enige 

vorm van inspraak in de aanloop naar deze maatregel geweest? 

2. En zo ja, wat was hun mening? 

3. En zo nee, waarom niet? 

Inwoners van de Westerweg moeten nu om de andere kant van Limmen te bereiken (scholen 

en enkele winkels) fors omrijden. Zowel heen als terug. Of zij moeten via Heiloo langs deze 

bezoeklocaties bereiken.  

4. Zijn omwonenden van de Pagenlaan, de gebruikers van deze route die wonen in dit 

deel van Limmen, betrokken bij deze maatregel? M.a.w. is er enige vorm van 

inspraak in de aanloop naar deze maatregel geweest? 

5. En zo ja, wat was hun mening? 

6. En zo nee, waarom niet? 

De infrastructuur van dit deel van Limmen is zonder paaltjes al vrij kwetsbaar. Er zijn 

tijdelijke bouwactiviteiten. Er zijn fietsroutes. Er komen juist hier meer woningen dus 

verkeersbewegingen. En er zijn langjarige routes ontstaan die mensen nemen omdat dat 

handig voor hen werkt. Deze maatregel lijkt - en dat lijkt ons het onlogische - onafhankelijk 

van dit type situatie genomen te zijn.  



7. Is er voorafgaand aan deze maatregel enige vorm van serieus te nemen onderzoek 

geweest.  

8. En zo ja, kunnen wij dan de schriftelijke rapportage van dit onderzoek ontvangen 

van de argumentatie waarop deze maatregel gebaseerd is. 

Door het moeten omrijden van veel bewoners van dit deel van Limmen ontstaat extra CO2 

uitstoot. Als gemeente hechten we veel belang aan het voorkomen van onnodig 

milieuvervuilende maatregelen. 

9. Is naar deze additionele uitstoot onderzoek gedaan gezien de milieubelastende 

gevolgen van deze aanpassing? 

10. Zo ja, wat zijn daarvan de uitkomsten? 

11. En zo nee, waarom niet? 

Wij nemen aan dat er vanuit de inwoners meer klachten over c.q. verzoeken zijn geweest om 

deze maatregel toe te lichten. 

12. Zijn er verzoeken geweest? 

13. Zo ja, hoe is daarop gereageerd door de gemeente? 

Is de inwoner van de gemeente die de moeite heeft genomen de gemeente via De 

Castricummer te wijzen op deze situatie benaderd door de gemeente om hem antwoorde te 

geven op zijn opmerkingen c.q. vragen? 

14. Zo ja, wanneer? 

15. En zo nee, waarom niet? 

Met vriendelijke groet, 

Fractie Van Schoonhoven/Burger - forum 

 


