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Redactioneel
De zomervakantie ligt al weer een paar weken achter ons
en het gewone leven in de wijk heeft zijn gang weer genomen. In deze Nieuwsbrief daarom in ieder geval aandacht
voor het verkeer in de wijk wat na de grote vakantie,
natuurlijk weer in alle hevigheid is los gebarsten. Maar we
beginnen met de enquete die gehouden werd over het
gebruik van het Willy Corsaripad.

Het Willy Corsaripad
OP verzoek van de wijkraad, heeft de gemeente een
enquête gehouden over het gebruik van het Willy Corsaripad en dan eigenlijk vooral, hoe het gebruikt zou moeten
worden. Er wordt nl. al jaren geklaagd over fietsen & brommen op dat pad maar omdat de status nooit formeel door
de gemeente was bepaald, bleef dit voor velen (en dan
vooral kleinere kinderen) een bron van ergernis. De gemeente heeft de enquête gehouden onder alle inwoners
(huishoudens) van de Vroonermeer en dat zijn er 1259. Er is
gereageerd door 167 mensen en daarmee is het resultaat
voldoende representatief voor de wijk en heeft als uitkomst, dat de meeste bewoners willen dat het W. Corsaripad een voetpad wordt. Een paar resultaten uit het rapport:
- een kwart van de respondenten gebruikt het pad omdat
het hen een tijdsbesparing oplevert,
- en eveneens een kwart vindt hun tijdsvoordeel opwegen
tegen de overlast die anderen daarvan ervaren.
Ook wat opmerkingen die wijkbewoners maakten:
- ‘Nee, want er lopen kleine kinderen rond die naar school
gaan en onvoorspelbaar en onoplettend zijn.’
- ‘Nee, niet veilig voor de kinderen. De kinderen moeten
daar ongestoord kunnen spelen en niet aangereden
worden als ze plots oversteken.’
- ‘Nee, omdat het te smal is en alle karakteristieken heeft
van een trottoir. Zelfde tegels, zelfde kleur, verhoogd en
los van iedere rijbaan.’
- ‘Nee, onveilig, geluidsoverlast, stankoverlast, te hoge
snelheden!!!’
De gemeente gaat deze maand verkeersborden plaatsen
waarmee het pad dus officieel een voetpad wordt. Het
volledige rapport hebben we op onze site geplaatst.

Verkeer; P.C. Boutensstraat en de Kruissloot
Hier plaatsen wij een ingezonden stuk van een wijkbewoner
die uitkijkt op het kruispunt van de ‘brug’ bij de P.C.
Boutensstraat en de Kruissloot. Wekelijks ziet hij daar
‘bijna-ongelukken’ en om te voorkomen dat zich daar echte
ongelukken gaan voordoen, hierbij zijn smeekbede voor

beter rijgedrag.
Aan het rustige verkeersverloop tijdens de
vakantieweken bij de MFA en op het kruispunt
Boutensstraat/Kruissloot is op 4 september rond
08.30 een eind gekomen. Voor veel kinderen en hun
ouders weer een spannend moment, het ene kind
gaat voor het eerst, de ander begint aan het laatste
jaar en alle denkbare variaties daar tussenin voor het
merendeel van de kinderen. Voor iedereen is echter
een vraag hetzelfde: hoe gaan we naar school?
Lopen, fietsen etc. begeleid of alleen, brengen/halen
met de auto, iedereen is dan korter of langer
verkeersdeelnemer. Hoe zat het ook alweer met de
verkeersregels? De hele Vroonermeer (m.u.v. de
Multatulilaan) is ingericht als 30 km-zone,
erftoegangswegen, allemaal gelijkwaardig.
De bijzondere regels binnen een 30 km-zonezijn:
1.Maximale snelheid 30 km per uur
2.Verkeer van rechts (ook fietsers) heeft voorrang,
3.Geen voorrangswegen
4.Geen zebrapaden
5.Zo min mogelijk verkeersborden
Helaas worden de regels1 en 2 dagelijks door veel
wijkbewoners geschonden. Niet alleen zijn de
wegen gelijkwaardig, maar ook alle bestuurders
(auto's, motoren en (brom)fietsers) op die wegen zijn
gelijkwaardig. Als bijvoorbeeld een automobilist een
fietser inhaalt die aangeeft linksaf te slaan dient de
automobilist de fietser daarvoor de gelegenheid te
geven. Vanaf 4 september 2017 is het van maandag
t/m vrijdag rond 08:30, 12:00, 13:00 en 15:00 uur in
de hele wijk weer een drukte met schoolgaande jeugd
en begeleiders die graag veilig van/naar school gaan.
Maar natuurlijk wil iedere weggebruiker zich 24/7

veilig door de wijk begeven. Een hoge verkeersveiligheid is in ieders belang.

Huur een rotonde, de reacties
Over het nieuwste fenomeen van de gemeente, ‘huur een
rotonde’ schreven wij in het vorige nummer en deden dat,
omdat er sinds het voorjaar, reclamebordjes op de rotondes
in de wijk staan. Die bordjes staan er op initiatief van enkele
partijen in de gemeenteraad (OPA, VVD, D’66 en CDA) met
als doel, de rotondes in de gemeente beter te onderhouden. Natuurlijk eerst de vraag of ze anders niet of slechter
onderhouden zouden worden maar ook de vraag, of het de
taak van de gemeente is om de openbare ruimte te vullen
met commerciële uitingen. Zoals betrokken fracties het
formuleerden: omdat ‘rotondes door het vele passerende
verkeer een ideale locatie vormen voor reclame-uitingen’.
Wij als wijkraad vonden het maar niks en vroegen onze
wijkbewoners om reacties. Hierbij publiceren wij er twee
integraal:
01:
Hierbij reageer ik graag op het stuk "huur een rotonde" in
de meest recente nieuwsbrief. Hoewel ik persoonlijk als
ondernemer begrijp dat een rotonde een interessant punt
lijkt voor een reclame-uiting ben ik hier zelf fel op tegen.
Doel van reclame is namelijk dat mensen ernaar kijken en
als er iets niet wenselijk op een rotonde is, dan is het wel dat
bestuurders op dat moment niet op het verkeer letten.
Fietsers en voetgangers komen van links en rechts, motoren
zijn een vaak over het hoofd geziene gebruiker van een
rotonde, de mobiele telefoon blijft een constante afleiding
en dan zou van de automobilist ook nog verwacht worden
dat hij/zij tijd heeft om naar een reclamebord te kijken? Ik
vrees dat daar inderdaad tijd voor gemaakt zal worden, met
alle gevolgen van dien voor de verkeersveiligheid op de
rotonde. Een rotonde is geen rechte snelweg waar je wel
even tijd kunt maken om een seconde naar een billboard te
staren; een seconde op een rotonde de verkeerde kant op
staren is levensgevaarlijk voor met name fietsers, voetgangers en motorrijders. Daarnaast is het mij persoonlijk
nog niet opgevallen dat rotondes in Alkmaar er zo slecht bij
liggen. In Heerhugowaard ken ik enkele rotondes die
"geadopteerd" zijn, en die liggen er naar mijn idee niet
significant beter bij. Het is dus maar de vraag of de gemeente met die extra opbrengsten ook daadwerkelijk iets op die
betreffende rotonde doet. Kortom: wat mij betreft meteen
verbieden, die reclame op rotondes!

02:
Wat betreft 'Huur een rotonde', dit is de meest
onzalige uiting die ik ooit heb gezien. Geen win-winsituatie maar verliezers alom: Als bedrijf wil je toch
niet met een paar van die sullige bordjes, die de
aankondiging van een rommelmarkt niet overstijgen,
op zo'n rotonde staan? Het is derhalve geen gezicht
en zeer ontsierend. Daarnaast kan ik mij niet
voorstellen dat de opbrengsten zodanig zijn dat de
Gemeente Alkmaar hier iets aan heeft. Gauw terugdraaien dat besluit, en de rotondes in ieder geval met
groen, niet Edwin Groen, goed onderhouden of er nog
een extra kunstwerk op plaatsen. Zoals bekend zijn de
reclameborden op de rotonde waar de paarden
staan, bij de Bergermeer, verwijderd omdat dit ook
als een niet passende combinatie wordt gezien.

Geen enthousiasme dus voor deze vorm van reclame.
We hebben op andere rotondes in Alkmaar gezien,
dat die er niet anders of beter uitzien dan al het geval
was. Wat ons betreft, weghalen dus. We hebben
meerdere gemeenteraadsleden in de wijk wonen.
Wie van hen pakt dit op?

Korte berichten:
Bomen vernield

Rond 29/30 juni zijn de nieuw aangeplante bomen in
het Vogelbosje bij de Vroonerkroon, moedwillig
vernield. Hetzelfde is met een aantal bomen in het
Vroonerbosje gebeurd. Wie heeft er iets gezien?
Natuurwerkdag

Zaterdag 04 november is het weer zover, dan snoeien
wij wilgen en ruimen zwerfafval in de wijk. Wie doet
er mee? Melden bij ons of bij Gijs Weenink, die het
organiseert. gijsweenink@hotmail.com.
Disco in de MFA
Eerstvolgende disco is op vrijdag 03 november.
6 t/m 8 jr: 19.00 – 20.00 h., 9 t/m 12 jr: 20.15 – 21.15 h.
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