
Geacht College,  
Onze dank voor uw beantwoording middels uw brief van 24-augustus van de door onze 
fractie gestelde vragen. over de verkeersafwikkeling van Zandzoom. 
 
Een antwoord in uw brief roept bij onze fractie nieuwe vragen op te weten uw antwoord op 
onze vraag 1; 
 
Voor de volledigheid herhalen wij onze vraag van 24-augustus en uw antwoord daarop: 
1. In de structuurschets van Zandzoom hebben wij m.b.t. de aanpassingen van de 
onderliggende infrastructuur het volgende kunnen terug vinden. 
a. De aansluiting van de Visweg-west op de Rijksweg wordt een rotonde.  
b. De Visweg-west wordt tussen de Rijksweg en de Hogeweg verbreed en voorzien van een 
voetpad. 
c. De Visweg-west tussen de Hogeweg en de Kapelweg wordt éénrichtingsverkeer naar het 
spoor toe.  
d. De Pagelaan tussen de Kapelweg en de Hogeweg wordt éénrichtingsverkeer Kapelweg 
richting de Hogeweg.  
e. Tussen de Visweg-west en de Pagelaan komt een tussenweg voor de ontsluiting van de 
plan de Lange Akker.  
f. Het kruispunt Visweg, Hogeweg, Pagelaan wordt aangepast.  
g. Langs de Kapelweg komt een voetpad.  
 
Zijn dit alle onderliggende infrastructurele werken binnen Zandzoom, die de toenemende 
verkeersintensiviteit moeten verwerken?  
Antwoord Ja, met dien verstande dat op de Kapelweg nu een aantal plateaus zijn voorzien 
en geen voetpad. Ook op andere wegen binnen Limmen – Zandzoom zullen snelheid 
remmende maatregelen worden aangelegd.  
 
Naar aanleiding van de door u gegeven antwoorden, heeft onze fractie de navolgende 
vragen: 
1.  
Wie heeft wanneer het besluit genomen, het voetpad langs de Kapelweg niet aan te 
leggen, maar te vervangen door een aantal plateaus? 
2. Waarom is deze beslissing genomen? 
3. Hoeveel plateaus betreft dit op de Kapelweg en waar worden deze aangelegd? 
 
Naast plateaus op de Kapelweg worden er nog een aantal snelheid remmende maatregelen 
aangelegd op andere wegen binnen Limmen-Zandzoom, 
4. Wilt u aangeven welke maatregelen dit betreft en waar deze maatregelen zullen worden 
aangelegd? 
 
In afwachting van uw beantwoording van deze vragen, 
Namens de fractie GDB, 
 
Willem Laan 




