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Aanpak project

Aanmelden bewonersbijeenkomst

Betreft: Uitnodiging bewonersbijeenkomst verkeersveiligheid 
kruisingen N248
Project: Verkeersveiligheid kruisingen N248

De ideeën en aandachtspunten die worden aangedragen, neemt Arcadis 
mee in het advies over korte én lange termijn maatregelen die de 
verkeersveiligheid van de kruisingen kunnen verbeteren. Na de zomer 
besluit de provincie of er maatregelen moeten worden genomen en 
welke technisch en/of financieel haalbaar zijn. In het najaar volgt nog 
een tweede bewonersbijeenkomst.

Aan de bewoner(s) van dit adres
Westfriesedijk 8
1741 NP Schagen

De provincie Noord-Holland wil graag van de omgeving horen hoe zij 
aankijkt tegen de verkeerssituatie op de kruisingen van de Kanaalweg 
(N248) met de Wadweg (bij Schagen) en de Waardpolderhoofdweg (bij 
Kolhorn). Met ingenieursbureau Arcadis wordt onderzocht of, en zo ja, 
welke maatregelen mogelijk zijn om de verkeersveiligheid op de 2 
kruisingen te verbeteren.

We willen graag uw lokale kennis gebruiken. Het project start met een 
online bewonersbijeenkomst op donderdag 3 juni van 20:00-21.30 uur. 
Tijdens de bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de aanpak van het 
project en kunt u aangeven wat voor u belangrijk is.

Na de bewonersbijeenkomst worden de 2 kruisingen apart bekeken. 
Arcadis brengt samen met verkeerskundigen van de gemeenten en 
provincie de verkeerssituatie van beide kruisingen in beeld. Met een 
kleine groep omwonenden, experts, verkeerskundigen van de 
gemeente, politie en andere belanghebbenden worden de mogelijke 
oplossingen voor de zomer verkend en uitgewerkt.

Wij nodigen u van harte uit om zich aan te melden voor de 
bewonersbijeenkomst. Dat kan via de website: www.noord- 
holland.nl/kruisinqenN248. Overige vragen kunt u stellen via: 
kruisinqenN248@noord-holland.nl. Geen internet? En wilt u toch met
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Hoogachtend

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

ons in contact komen? Bel dan gratis met het met het Servicepunt 0800 
- 020 06 00 en vraag naar projectleider Nelleke Beerman. Zij neemt dan 
contact met u op.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
namens dezen,

Sectormanager Mobiliteit
dhr. drs. FJ. van der Linden


