
Op di 23 aug. 2022 om 14:27 schreef ieta polman <mepolman@gmail.com>: 

 

Beste Charles (Noordkop), Reijnoud (provincie) en Caroline (coördinator lokale lobby),  

 

Contact en voorstellen 

Graag zouden we de Fietsersbond betrekken in onze missie om de dorpskern van ons dorp, 

Zijdewind, veiliger en leefbaarder te maken voor de kwetsbare verkeersdeelnemers.  

Via jullie website komen we bij jullie namen uit.  

Wij vormen samen de Werkgroep Veilig Verkeer Zijdewind. We zetten ons niet alleen in voor 

de kwetsbare dorpsbewoners, maar ook voor de vele vele fietsers die, recreatief en vooral ook 

schoolgaand, ons dorp doorkruisen.  

 

Indruk verkeersonveiligheid 

Om jullie een korte indruk te geven van onze dorpskern, sturen we hierbij het (niet openbare) 

filmpje dat we samen met de dorpsbewoners en met technische hulp van de jongeren uit ons 

dorp, maakten in de verkiezingstijd:  

 

https://youtu.be/KqdeBKXK5xg 

 

Ambitie en aanpak 

Kort gezegd zijn we nu bijna 2 jaar in (goed) overleg met de gemeente (gemeenteraad, 

fracties, B&W, ambtenaren), het door de gemeente aangetrokken externe verkeerskundig 

bureau IV Infra, de Dorpsraad en de dorpsbewoners om de onveilige en onhoudbare 

verkeerssituatie in ons dorp aan te pakken.  

Zoals het gaat in de gemeenten duurt het lang voor, na de fasen van agendasetting, 

beeldvorming, onderzoek, analyse, rapportage, de tijd rijp is om spijkers met koppen te slaan.  

In die fase belanden we nu. Er lijkt zich een consensus af te tekenen over de onhoudbare 

verkeerssituatie in ons dorp en er is een afspraak op korte termijn met schetsontwerpen voor 

verbetering te komen.  

We proberen daarbij zowel een lange termijn (omleiden intensieve verkeersstroom van sluip- 

en zwaar verkeer) als een korte termijn (herinrichting op straatniveau van rotonde en 

aanvoerwegen en herzien wegcategorisering) visie concreet uit te werken en ter 

besluitvorming voor te leggen.  

De nieuwe wethouder heeft aangegeven vooral de dorpskernen te willen versterken op 

veiligheid en leefbaarheid.  

Voor zowel de korte als lange termijn gaat de aanpak niet alleen Hollands Kroon aan, maar 

ook de gemeente Schagen en de Provincie.  

Daarbij is er spanning tussen de belangen van doorstroming en de belangen van veiligheid, 

jullie vast en zeker bekend.  

 

Steun en expertise   

Als dorpsbewoners hebben we de expertise en steun van de grote belangenorganisaties hard 

nodig. VVN is reeds betrokken en denkt actief mee. We zouden heel graag ook de 

Fietsersbond betrekken en met jullie overleggen hoe we samen sterk kunnen staan voor veilig 

verkeer.  

Er gaan zo ontzettend veel fietsers door ons dorp (daar zijn we trouwens heel trots op :-)).  

We hebben veel documentatie voor jullie beschikbaar (zoals de analyse van IV Infra en de 

verslagen van onze overleggen met de gemeente en IV Infra). En we zouden graag met jullie 

afstemmen of en hoe jullie positie, advies en inbreng gewicht in de schaal kan leggen.  
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Dat gaat verder dan onze dorpskern. We zijn bijvoorbeeld geschrokken van het schetsontwerp 

van de Doorfietsroute Schagen-Heerhugowaard. Daar is ervoor gekozen om de rotonde in ons 

dorp te vervangen door een voorrangskruispunt met middengeleider. De enorme en steeds 

toenemende verkeersstroom (sluipverkeer, zwaar vracht- en landbouwverkeer) over de 

geschetste "voorrangsweg" (oost west) zal voor Franse toestanden zorgen waarbij ons dorp in 

2-en wordt gesplitst door een semi-snelweg en de kwetsbare verkeersdeelnemers (noord zuid) 

het nakijken hebben. De gemeente geeft ons aan dat de Fietsersbond bij dat ontwerp 

betrokken is. Voor ons is het lastig om aan de 'grote' intergemeentelijke en provinciale tafels 

inbreng te hebben, samen komen we verder. 

 

Concrete stappen vooruit       

Begin september leggen we de schetsontwerpen van onze werkgroep en van IV-Infra voor de 

herinrichting (korte termijn) bij elkaar met het doel tot een gezamenlijk ontwerp te komen 

waarmee we naar de dorpsbewoners, de wethouder en de fracties kunnen. Wij hebben een 

schetsontwerp op papier uitgetekend en leggen het deze en volgende week voor aan VVN en 

aan de Dorpsraad. We hopen van harte dat ook de Fietsersbond haar stem wil laten horen en 

we zouden dus onze situatie, de beschikbare documentatie en de eerste concrete 

oplossingsrichting ook aan jullie willen voorleggen. Om jullie expertise en advies te kunnen 

verwerken in het schetsontwerp. Om advies van jullie te krijgen hoe verder. En om af te 

stemmen waar jullie al betrokken zijn en we juist bij jullie ambitie en aanpak aan kunnen 

sluiten.  

Zien jullie daar mogelijkheden toe? Kunnen we tot een afspraak komen (de koffie staat hier 

klaar, altijd welkom!) of is het wijs als we onze vraag agenderen voor jullie regio-overleg van 

volgende week woensdagavond en voor dat agendapunt aansluiten? 

 

Graag horen we van jullie.  

 

Hartelijke groet, 

de werkgroep Veilig Verkeer Zijdewind,  

 

Bert Lockx 

Jan Willem Droog 

Ieta Polman (lid Fietsersbond, 06-53649647) 
 

Ps  
In de bijlage ons communicatiebericht aan de fracties in de aanloop naar de presentatie van 

het Coalitieakkoord en de nieuwe ploeg wethouders.  

Daarin hebben we de fietsende schoolgaande jeugd stem gegeven. 



De gemeente kan het verschil maken 
 

 

Zijdewind, mei 2022.  

De verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de dorpskernen stonden hoog op de agenda van 

verschillende politieke partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen 2022. De onderhandelingen voor 

een nieuwe coalitie zijn gestart met een aantal ambities: dichterbij de burger, meer samen, 

aandacht voor de minderheid, recht doen aan de dorpen. Niet zelden sneeuwen ze onder als er 

schijnbaar grote(re) belangen in het spel zijn. Zo staat bijvoorbeeld de verkeersveiligheid in een 

dorpskern als Zijdewind op gespannen voet met de doorstroming omdat er economische belang op 

doorstroming is.  

Het is de kunst het éen niet door het ander uit te sluiten of uit te ruilen. Belangen begripvol af te 

wegen en oplossingsgericht tot een goede balans te komen. En die oplossing met daadkracht te 

realiseren.  Daar kan de nieuwe coalitie samen met de oppositie het verschil gaan maken.  

 

Rondom de verkeerssituatie in Zijdewind zijn 

belangrijke stappen gezet in een prettige en 

constructieve wisselwerking tussen gemeente 

ambtenaren, dorpsbewoners en gemeente-

raad. Iedereen is het erover eens dat de 

toegenomen verkeersstroom, de hoge 

snelheid en het zware verkeer tot problemen 

leiden in de dorpskern van Zijdewind. Als daar 

ook nog de huidige onoverzichtelijke inrichting 

van de rotonde bijkomt, is het ronduit 

gevaarlijk met name voor de kwetsbare 

verkeersdeelnemers; de fietsers 

(schoolgaande jeugd en recreanten) en de 

voetgangers (kinderen, ouderen). De 

Zijdewinders begrijpen het belang van een 

oost-west-verbinding. Zeker nu er nog geen 

alternatieven geboden worden in het 

vraagstuk van dichtslibbende gebiedsontslui-

tingswegen rond Zijdewind.  

De gemeenteraad erkende de problemen en 

gaf in 2021 de opdracht met 

verbetervoorstellen te komen. Verschillende 

gemeenteraadsleden zochten Zijdewind met 



raad en daad op. Dorpsbewoners gaven bij de 

participatie-enquête in grote getale aan dat er 

wat gebeuren moest. Jesse Kaandorp, 

projectleider bij de gemeente Hollands Kroon, 

schakelde er een verkeersbureau bij in, liet 

een analyse maken en zoekt steeds het 

gesprek met de dorpsbewoners actief en 

constructief op. Veilig Verkeer Nederland 

hield in de week van 16 mei 2022 een schouw 

en schrok enorm van de verkeersintensiteit en 

de onveiligheid op de rotonde en nodigde 

direct de bewonerswerkgroep uit om advies 

uit te kunnen brengen over maatregelen die 

de veiligheid verhogen en de 

verkeersintensiteit doen afnemen.   

Dit leidt ertoe dat er stap voor stap een pakket 

aan maatregelen in de maak is waar iedereen 

achter kan staan. Daarbij gaat het om een 

combinatie van aanpassingen die de veiligheid 

verhogen, de overlast beperken, het 

sluipverkeer ontmoedigen, de snelheid 

vertragen en de doorstroming mogelijk 

houden. Een sterk staaltje burgerparticipatie 

zoals het begrip burgerparticipatie bedoeld is. 

De nieuwe coalitie en de gemeenteraad 

hebben nu alle kans om haalbare doelen met 

daadkracht te realiseren en de dorpsbewoners 

te laten zien dat inspraak en 

verkiezingsuitgangspunten veel waard zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al jaren vragen Zijdewinders aandacht voor de 

verkeerssituatie in hun dorp. Alle 

aanpassingen aan wegen rondom het dorp 

hebben in de laatste jaren het verkeer alleen 

maar doen toenemen. Woningbouw in de 

omgeving zal de druk nog meer laten 

toenemen. Dichtslibbende verkeersaders in de 

oost-west richting drijft verkeer van de verre 

omgeving naar Zijdewind. Het verkeer door 

Zijdewind houdt de gemoederen flink bezig. 

De Zijdewinder is er niet gerust op, maar 

vertrouwt tot op heden op het huidige overleg 

met de gemeente. 

Zo ook Daniel (foto), Zijdewinder, middelbare 

scholier van 17 jaar: “Wat er met het verkeer 

in Zijdewind aan de hand is, kan echt niet. 

Mijn vrienden en ik zien elke week wel een 

keer dat het maar net goed gaat. Zware 

vrachtwagens door een dorp, dat is echt niet 

oké. Trekkers en auto’s; het is gewoon teveel 

en te onoverzichtelijk. Elke morgen staan we 

met elkaar te wachten om over te steken om 

naar school te gaan. We rekenen er niet eens 

meer op dat een auto je laat voorgaan. Je 

moet er gewoon doorheen schieten. Mij lukt 

dat wel, maar die jongere kids op de fiets. Het 

kan niet. Het lijkt wel een snelweg. Zoveel 

verkeer als hier langskomt. Echt bizar. Je moet 

verkeer toch om het dorp heen laten gaan. 

Wie heeft bedacht dat het dwars door een 

dorp moet gaan? Ik snap dat echt niet.”   

 

 

 

 

 

 

 

  

      

     


