
Uit de Verkiezingsprogramma’s Politeke Partien Langediik 2018-2022.

Liist 1 - Dorpsbelang Langediik (Hier hun complete Verkiezingsprogramma)
– Levendige dorpskernen. Dat betekent dat je winkels en organisates met maatschappelijke 

doelen moet concentreren.  Een optmaal verzorgingsgebied voor bewoners is een pré om 
lopend of fetsend boodschappen te doen.

– Fietsstrook aan de oostkant van de Gedempte Veert.
– Betere stoplichtuncte bij kruispunt N504/Dorpsstraat.

Verkeersveilige oplossing N504/Dorpsstraat/Voorburggracht.
– Wij zijn voorstander van groot onderhoud van de Dorpsstraat, zodat de fetser en zwakke 

verkeersdeelnemer zich fatsoenlijk kan verplaatsen. Als blijkt dat de fetser liever over de 
drukke Voorburggracht wil gaan, dan is er  toch echt wel wat aan de hand met de 
Dorpsstraat.

– Naast looproutes is het  noodzakelijk  dat  er  ook  veilige  fetsroutes  en  oversteekplaatsen  
worden  gecreëerd,  onder  andere  bij  de  kruising  Willem  de 
Zwijgerstraat/Voorburggracht.  

– Bij  nieuwe  gebouwen  met  maatschappelijke  doeleinden  en  voorzieningen  moeten  
meteen  veilige  loop‐  en  fetsroutes  ontwikkeld  worden.  Ook  zullen  er  voldoende  
parkeervoorzieningen  moeten  worden  aangelegd.

– Veilige fets‐ en wandelroutes met veilige oversteekplaatsen
– Versneld uitvoeren van fets‐ en wandelvriendelijke wegverharding Dorpsstraat.
– Veilige fetsroute op Dorpsstraat en Bovenweg.
– Veilige wandel‐ en fetsroutes naar de scholen.

Liist 2 – VVD (Hier hun complete Verkiezingsprogramma)
– De aanleg van wandelpaden en bankjes (bijvoorbeeld op mooie uitzichtpunten bij 

fetsroutes) zorgt ervoor dat inwoners ook kunnen genieten, we stemmen de behoete af en 
breiden die uit waar nodig

– Fietsers willen pretg en veilig door de gemeente kunnen rijden. Er komen steeds meer 
nieuwe vervoersmiddelen, zoals de elektrische fets. Fietspaden en wegen worden ingericht 
met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle 
verkeersgebruikers centraal staan.

– Daarbij horen naast goede fetsroutes ook voldoende stallingruimtes.
– Wij zijn voor verbetering van de veiligheid ook fetsers en vinden daarom dat de dorpsstraat

een fetstunnel moet krijgen onder de provinciale weg.

https://langedijk.vvd.nl/uploaded/langedijk.vvd.nl/files/5a8d317f13713/vvd-langedijk-verkiezingsprog-2018-2022.pdf
http://www.dorpsbelanglangedijk.nl/Dorpsbelang%20%20Verkiezingsprogramma%202018%20-%202022.pdf


Liist 3 - Kleurriik Langediik (Hier het complete Verkiezingsprogramma)
– Een aantal wegen, met name ook van net na de verkaveling, is aan vervanging toe. Deze 

wegen in het buitengebied zouden ook fetsvriendelijker gemaakt moeten worden. Er moet 
hierbij geïnventariseerd worden welke wegen een snelle fetsverbinding met Alkmaar en 
verder vormen. Aangehaakt moet worden op het snelfetsnetwerk dat de provincie nu aan 
het ontwikkelen is.

– Langs de Vronermeerweg moet een vrij liggend fetspad komen als onderdeel van het 
snelfetsnetwerk. Dit vergemakkelijkt het per fets bereiken vanuit Langedijk naar statons en 
centrum van Alkmaar. Als het vrij liggend fetspad gerealiseerd is kan het doseerlicht in de 
Vronermeerweg verdwijnen en wordt bevorderd dat autoverkeer de “randweg”neemt in 
plaats van door de kernen van Sint Pancras en Broek op Langedijk te rijden.

– De nog niet heringerichte Voorburggracht dient voorzien te worden van 
fetssuggestestroken.

– Langedijk kent een groot aantal wegen en voet‐ en fetspaden waar meetbaar onveiligheid is 
en waar inwoners of gebruikers zich onveilig voelen. Fietspaden en fetssuggestestroken en 
de oversteekmogelijkheden voor fetsers dienen duidelijk te zijn. Ook voor de automobilist 
die de fetser al of niet voorrang moet verlenen.

– Het moet mogelijk zijn, ook in 30 kilometer gebieden om zebrapaden op die plekken waar 
veel ouderen of kinderen moeten oversteken te realiseren.

– Een belangrijke economische pijler is binnen Langedijk het toerisme en water‐, fets‐ en 
wandelrecreate geworden. Langedijk is aangesloten op het sloepennetwerk, 
fetsknooppunten plan en wandelnetwerk.

– Voormalige bibliotheeklocate veilige voetgangers en fetsroutes.
– Inzetten op snelle fetsverbinding vanuit Westerdel richtng Alkmaar. Dit via Vronermeerweg 

mogelijk maken.
– Veiligere situates rond Broekerplein voor fetsers creëren.
– De onveilige situate ronde  ayerslot (Koolvlet en Phoenix) aanpakken, zodat kinderen en 

andere gebruikers veilig te voet en te fets het gebouw kunnen bereiken.
– Aantal verkeersbewegingen Twuyverweg terugbrengen en veiligheid voor fetsers en 

automobilisten terug brengen.
– Snelheid remmende maatregelen ‐ Veilige bereikbaarheid gezondheidscentrum op De Helling

en wandelpad langs Vronermeerplas vanuit de dorpskern voor voetgangers en fetsers 
realiseren.

– Vrijliggend fetspad langs Vronermeerweg realiseren en daarna doseerlichten verwijderen.
Dit vergemakkelijkt het per fets bereiken vanuit Langedijk naar statons en centrum van 
Alkmaar. 

– Westerdel zo inrichten dat snel rijden door soms nauwe straten onmogelijk wordt gemaakt ‐ 
Dit via Vronermeerweg mogelijk maken ‐ Inzetten op wandelpad en fetsverbinding via 
Westerdel naar recreategebied Geestmerambacht en via Vronermeerweg naar Alkmaar.

Liist 4 – CDA  (Hier het complete Verkiezingsprogramma)
– Daarnaast is goede verlichtng op de gebruikelijke routes van wandelaars en fetsers van 

belang.
– Ook de oversteek van Oudkarspel naar Noord‐Scharwoude via de Dorpsstraat en de 

Voorburggracht baart ons zorgen. Het CDA wil zo snel mogelijk in overleg met de provincie 
(de beheerder van de N504) om te onderzoeken op welke wijze deze oversteek veel veiliger 
gemaakt kan worden.

–  et deze maatregelen draagt de gemeente zorg voor de zelfstandige mobiliteit van kinderen 
en volwassenen door het bieden van veilige routes en oversteekvoorzieningen.

– Voor eigen zwembaden waarin kinderen van jongs af aan leren zwemmen en zelf op de fets 
heen kunnen om daar hun vriendjes te ontmoeten.

https://d2vry01uvf8h31.cloudfront.net/Afdelingen/Noord_Holland/Langedijk/CDA-programma%20Langedijk%202018-2022.pdf
http://www.kleurrijk-langedijk.nl/wp-content/uploads/2018/02/VerkiezingsprogrammaKleurrijkLangedijk_2018%20-2022.pdf


Liist 5 - Hart voor Langediik/D66  (Hier het complete Verkiezingsprogramma)
De eerste 5 punten heet de Fietsersbond via de mail ontvangen.
– Nederland is een toonaangevend fetsland. In en rond de gemeente Langedijk is het prachtg 

fetsen, de knooppuntroutes lopen hier dan ook kriskras door elkaar. Het is belangrijk dat we 
de komende jaren investeren in een veilige verkeersomgeving. Hart voor Langedijk is hier 
voorstander van maar vindt dat daarbij ook moet worden gekeken naar de kwetsbare 
verkeersgebruikers zoals de fets.

– We zijn dus voor het investeren in veilige fetspaden en aanleg van mooie routes.
– De ontwikkeling van elektrische fetsen moet worden meegenomen bij de vernieuwingen 

rondom het fetsbeleid.
– Daarnaast is de fets een duurzaam vervoersmiddel.
– Hart voor Langedijk vindt het belangrijk dat er een goede afstemming met het openbaar 

vervoer (denk aan de ov fets) plaatsvindt, daar openbaar vervoer in de gemeente op 
meerdere plekken een gemis is.

– Onveilige kruispunten, oversteekplaatsen en rotondes aanpakken.
– Onze ambite blijt om de N504 te ondertunnelen.
– Een helder verkeersregime in Langedijk, gericht op de bescherming van de kwetsbare 

verkeersdeelnemers
– De kennis en ervaringen van inwoners moeten worden betrokken bij verkeersvraagstukken.

Liist 6 – GroenLinks  (Hier het complete Verkiezingsprogramma)
– Bebouwde kom en buitengebied willen we beter verbinden door het aanleggen van mooie 

fets‐ en wandelroutes.
– We zorgen voor schone lucht: bijvoorbeeld door te investeren in het openbaar vervoer, 

fetspaden en het planten van bomen.
– Onverlichte fetspaden worden uitgerust met slimme (led) verlichtng. Aan wanneer het 

nodig is, uit wanneer het kan.
– Voetgangers en fetsers worden zoveel als mogelijk gescheiden van het gemotoriseerde 

(snel) verkeer.
– Kinderen moeten veilig naar hun school kunnen lopen of fetsen..

Liist 7 – PvdA  (Hier het complete Verkiezingsprogramma)
– De kruising Dorpsstraat – N504 wordt logisch ingericht voor langzaam verkeer. 
– Ook maken we het aantrekkelijk om vaker de fets of de bus te pakken en de auto eens te 

laten staan. Lopen en fetsen is niet alleen gezond, het is tevens de minst belastende manier 
van verplaatsen voor het milieu. Daarom stmuleren we wandelen en fetsen.

https://langedijk.pvda.nl/nieuws/ons-verkiezingsprogramma/
https://langedijk.groenlinks.nl/sites/groenlinks.nl/files/downloads/newsarticle/verkiezingsprogramma%20GroenLinks%202018-2022.pdf
https://hartvoorlangedijk.d66.nl/content/uploads/sites/385/2018/03/Verkiezingsprogramma.pdf


Liist 8 – ChristenUnie  (Hier het complete Verkiezingsprogramma)
– Dat de natuur zo ‘beleefaarr en toegankelijk mogelijk wordt door aanleg en onderhoud van 

goede wandel‐ en fets‐ en beleefpaden.
– Er in Langedijk een fetsagenda wordt ontwikkeld vanwege het toenemende belang van het 

(elektrische) fetsverkeer. Belangrijke themars in deze agenda zijn: veiligheid, parkeren, fets 
delen en elektrisch fetsenn

– Voor ouderen en andere Langedijkers die minder mobiel zijn de looproutes naar de 
dorpskernen, belangrijke ontmoetngsplekken en (zorg)voorzieningen zoveel mogelijk 
worden aangepast naar hun behoetenn

– OV‐bereikbaarheid van al onze kernen moet blijven. Samen met de Provincie en gebruik 
makend van nieuwe mobiliteitsvormen moet de gemeente werken aan een dekkende 
bereikbaarheid. Langedijkers worden betrokken bij de te maken keuzes met betrekking tot 
openbaar vervoer.

– Er combinates gezocht worden met het doelgroepenvervoer. (regiotaxi, scholierenvervoer 
en Wmo–vervoer)n

– Er voldoende laadpunten komen voor elektrische autorsn
– Vrachtwagens worden geweerd uit de kernenn
– Snel en langzaam verkeer zoveel mogelijk van elkaar worden gescheiden. Hetzelfde geldt 

voor landbouwverkeer en fetsverkeern
– Langedijk in haar verkeersbeleid prioriteit geet aan kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals 

fetsers en voetgangers en minder validenn
– Een verdiepte aanleg van de N504 bij de kruising Voorburggracht en de Dorpsstraat een opte

is die besproken moet worden met de Provincie.

Liist 9 – Senioren Langediik  (Hier het complete Verkiezingsprogramma)
– In ons programma staat dat de dorpsstraat fets vriendelijk gemaakt moet worden.
– Ook staat er in dat de overgang in de N508 van de dorpsstraat veilig moet gemaakt worden 

voor fetser en voetgangers.
– Op het snijvlak van verkeer en veiligheid: op de Voorburggracht wordt harder gereden dan 

de maximum aangegeven snelheden. Gevaarlijk voor de fetsers en irritant voor die 
automobilisten die zich wel aan de snelheid houden.

– De Dorpsstraat vinden wij een geschikte straat om te fetsen, maar is daar nu niet geschikt 
voor. Wij willen een onderzoek hoe fetsers hier wel gebruik van gaan maken om de 
onveiligheid voor hen op de Voorburggracht te verminderen.

– De kruising van de Dorpsstraat en de N504 moet worden afgesloten voor snelverkeer. Wij 
zien hierin geen toegevoegde waarde. Deze mogelijkheid van doorgang geet hinder voor het
langzame verkeer.

http://seniorenlangedijk.nl/programma/
https://langedijk.christenunie.nl/l/library/download/1189120

