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ALKMAAR  -  De  Klankbordgroep  van  het
project Wageweg/Bierkade heeft de hulp van
een advocaat ingeroepen om bij  het college
van Alkmaar alle informatie los te weken over
de  toekomst  van  het  oostelijk  deel  van  het
stadscentrum. Betrokkenen en omwonenden
voelen zich gepasseerd door het college. Een
van de eisen is dat de leden voor 18 novem-
ber volledig op de hoogte zijn.

Het college wil automobilisten weer in beide
richtingen  over  de  Wageweg  en  Bierkade
laten rijden. Het idee stuit op breed verzet, zo
blijkt  uit  de  brief  die  de  advocaat  heeft
gestuurd. 

Bewonersvereniging  Hart  van  Alkmaar,  de
Fietsersbond, bewoners van appartementen-
complex  De  Havenmeester,  stichting  het
Schermereiland,  de  Historische  Vereniging
Alkmaat en bewoners van de Wagenweg en 

Bierkade hebben inmiddels officieel hun on-
vrede geuit  via een brief  die via het Rotter-
damse  advocatenkantoor  AKD  aan  het
Alkmaarse college is gericht. 

’In het coalitieakkoord hebt U vastgelegd dat
bewoners en ondernemers van het  oostelijk
stadsdeel een belangrijke stem krijgen in de
ontwikkeling  en  uitwerking  van  het  project
Bierkade/Wageweg’,  zo  staat  in  de  brief  te
lezen.

De klankbordgroep vindt dat het college die
afspraak niet is nagekomen en dat ze niet zijn
gehoord.  ’De  laatste  bijeenkomst  is  op  13
oktober 2015 geweest en het principebesluit
is  op 9 augustus 2016 genomen.  Er  is  vol-
doen-de  aanleiding  geweest  om in  die  tus-
sentijd de klankbord groep bijeen te roepen’,
zo schrijft advocaat Gerrit van der Veen van
AKD.

Ook zijn de door de klankbordgroep aange-
dragen alternatieven veel te gemakkelijk van
tafel  geveegd  en  is  zonder  verdere  rugge-
spraak een tweede onderzoeksbureau inge-
schakeld  waarbij  de  nieuwe  onderzoeks-
criteria  niet  met  de  klankbordgroep  zijn
besproken.

Van  der  Veen  sommeert  het  college  niet
alleen voor 18 november openheid van zaken
te geven. Ook moet het alternatieve plan van
Hart  van  Alkmaar  voor  tweerichtingsverkeer
worden onderzocht. 

Daarnaast  is  om  een  betere  onderbouwing
gevraagd van het vermoedelijk aantal auto’s
dat na herinvoering van tweerichtingsverkeer
over het weggedeelte rijdt.


