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Betreft: Herziening inrichting Laat-West 
 
De Fietsersbond Alkmaar heeft geschrokken kennisgenomen van de plannen voor de herinrichting van 
de Laat-West, zoals vorige week in de Alkmaarsche Courant gepubliceerd.  
De uitkomst van de bewonersenquête, waarbij de keuze kon worden gemaakt tussen de variant met 
water zonder fietsen, of zonder water met fietsen, heeft geleid tot een collegevoorstel waarbij geen 
van beide in voorkomen. 
Dit sluit niet aan bij het fietsvriendelijke beleid van de gemeente. Het past ook niet in de visie van het 
in december 2020 door de Raad vastgestelde beleidsplan Alkmaar Fietst! Hierin wordt aangegeven 
dat de fietsverbindingen oost-west en noord-zuid in de binnenstad cruciaal zijn.  
Over deze optie van de Laat-West is niet gecommuniceerd met belanghebbenden, in ieder geval niet 
met de Fietsersbond.  
 
Het weren van fietsers van de Laat-West heeft de volgende nadelen: 

• Doorgaande fietsers tussen oost en west, die van de Laat gebruikmaken, moeten omfietsen;  
• Doorgaande fietsers tussen noord en zuid, die via de Mient, de Huigbrouwerstraat, de Laat en 

de Ridderstraat en Zilverstraat en Emmabrug gebruikmaken, worden beperkt; 
• Fietsers die boodschappen willen doen aan de Laat-West kunnen niet meer tot voor de deur 

rijden, maar moeten lopen. Dit is voor veel mensen die even naar een winkel willen, een reden 
om ergens anders te gaan winkelen; 

• De Breedstraat wordt voor fietsers onbereikbaar. Hierdoor worden fietsers (vooral vanuit 
zuidelijke richting) die naar de Langestraat willen beperkt in hun mogelijkheden; 

• Belangrijke fietsparkeerplekken worden onbereikbaar (Breedstraat, Laat-West). Dit geeft 
fietsparkeerdruk in omliggende straten; 

• Plannen om in de voormalige V&D een fietsenstalling te maken worden gehinderd als fietsers 
er te voet moeten komen. 

• (Toekomstige) woningen boven winkels, of in verbouwde overtollige winkelpanden 
(Breedstraat, V&D, Primarkt, pand voormalig Chinees restaurant) worden onbereikbaar voor 
de fiets. Dit probleem wordt urgenter naarmate bewoning in de binnenstad toeneemt. 
 

 
Het toelaten van fietsers op de Laat-West heeft voordelen voor degenen die niet met de fiets 
komen; zij hoeven immers geen rekening meer te houden met fietsers bij het oversteken. De vraag is 
hoe belangrijk dit is; er is voldoende ruimte voor fietsers, die gebruik maken van de strook voor 
vrachtwagens en hulpdiensten. Gevaarlijke snelheden, vooral door bezorgdiensten van etenswaar, 
kunnen worden voorkomen door de “fiets te gast”-constructie, waarbij een maximumsnelheid van 
15 km/uur geldt. Fietsers begrijpen nu al dat ze “te gast” zijn. Door duidelijkere borden wordt het 
probleem van te hardrijdende fietsers/e-bikers verminderd, mits er gehandhaafd wordt. 
 
In andere steden zoals in Den Bosch, wordt juist de binnenstad opengesteld voor fietsers om zo de 
druk meer te verdelen en de overlast te verminderen. Met de Laat-West zien we een tegengestelde 
beweging ontstaan. Fietsen in het centrum wordt dan op minder plekken mogelijk en daarmee 
drukker. Het gevolg is nog meer fietsparkeren in de straten en klachten van omwonenden. 
 



De Fietsersbond vertrouwt er op u hiermee voldoende argumenten te hebben gegeven tegen het 
voorliggende voorstel te stemmen. Daarbij tevens voor te stellen de algehele fietssituatie, 
fietsverbindingen, parkeer- en stallingsmogelijkheden van de fiets in de gehele binnenstad te 
onderzoeken, alvorens tot besluiten te komen die slechts een bepaalde plek betreffen maar grote 
gevolgen hebben. 
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