
       

 

Aan:     Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Langedijk 

Postbus 15 

1723 ZG  Noord-Scharwoude 

 

cc:  Gemeenteraad van Langedijk 

en 

• Leden verkeersberaad; 

• Bedrijfskring Heerhugowaard; 

• Ondernemend Alkmaar; 

• Federatie bedrijvenverenigingen Alkmaar e.o.; 

• Gemeente Heerhugowaard; 

• Gemeente Alkmaar. 

Datum : 23 november 2018  

Betreft : samenwerking georganiseerde bedrijfsleven (BKL/AOL)  met de gemeente 

Langedijk. 

 

Geachte College, 

Na ons vele jaren te hebben ingespannen om ons gezamenlijk economisch belang binnen en 

buiten de gemeente Langedijk te behartigen, zien wij ons helaas genoodzaakt om onze 

samenwerking met de gemeente Langedijk op te schorten. 

Wij mogen veronderstellen, dat ons standpunt betreffende het kruispunt 

N504/Dorpsstraat/Voorburggracht - na jaren van overleg en discussie hieromtrent - bekend 

is. Ook zal onze mening en visie betreffende de doorstroomweg N504 als onderdeel van een 

robuust en veilig regionaal wegennetwerk en het essentiële belang wat wij hieraan 

toedichten voor onze lokale en regionale ambities binnen de (concept) economische visie 

2019-2029 u ongetwijfeld genoegzaam bekend moeten zijn. Bovendien pleiten wij al jaren 

voor herstellen van het Langedijker lint. Met de voorgenomen maatregelen wordt ook deze 



ambitie tenietgedaan. Sterker nog: er ontstaat in onze ogen een onveilige situatie voor 

fietsers en de doorstroming van autoverkeer op de Voorburggracht wordt beperkt.  

U heeft bij monde van wethouder Nils Langedijk laten weten als college, gedragen door de 

raad van Langedijk, geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om de 

ongewenste/vermaledijde werkzaamheden rondom dit kruispunt op te schorten (doordat 

het werk samenvalt met de vertraagde en uitloop van werkzaamheden aan de 

Leeghwaterbrug), zodat wij deze periode kunnen gebruiken om met het georganiseerde 

bedrijfsleven in de regio tot een acceptabele, duurzame en rendabele oplossing te komen.  

Het is zeer teleurstellend om te moeten constateren dat: 

• er geen enkel steekhoudend argument door de gemeente wordt aangevoerd om dit 

kruispunt N504/Dorpsstraat/Voorburggracht met een ovonde/Largas rotonde te 

belasten; 

• de veiligheid door aanpassing van dit kruispunt verder in het geding komt; 

• u een historische mogelijkheid laat liggen om het Langedijker lint en daarmee de 

sociale cohesie te herstellen met alle mogelijkheden voor de toekomst (m.a.w. “een 

onherstelbare verslechtering”); 

• in het kader van de samenwerking met Heerhugowaard en Alkmaar een 

robuust/uitstekend wegennetwerk van Alkmaar-Zuid tot Langedijk-Noord van 

eminent belang is voor de gehele regio, zelfs Holland boven Amsterdam en deze aan 

de noordzijde wordt getorpedeerd met uw alom gewraakte en onomkeerbaar 

besluit; 

• binnen het verkeer- en vervoerberaad van (effectieve) samenwerking dus geen 

sprake is! 

• toekomstige (economische) ontwikkelingen voor Langedijk en de regio definitief 

zullen worden geblokkeerd. 

 

Wij kunnen, zoals wij dat de afgelopen jaren meermalen gedaan hebben, bovenstaande 

lijst aanvullen met argumenten om te komen tot een andere oplossing dan een 

zogenoemde “Largas” rotonde! 

Wij voelen ons dan ook niet serieus genomen en kunnen de handelswijze, het beleid van 

de gemeente en onze zogenaamde samenwerking niet meer ‘verkopen’ aan de circa 250 

leden van onze beide verenigingen. Wij hechten veel waarde aan samenwerken, maar 

wanneer een dergelijke samenwerking niet meer is gebaseerd op openheid en 

transparantie en geen oog is voor de economische belangen van de ondernemers, voegt 

het in onze ogen niets toe.  

Hierdoor scheiden (voorlopig) onze wegen om samen een gezonde- en economische visie 

en ambitie binnen de gemeente Langedijk na te streven en zullen wij ons niet 



committeren aan de (concept) economische visie van de gemeente Langedijk zoals deze 

thans voorligt. Bovendien trekken wij ons (voorlopig) terug uit het verkeersberaad.  

Het opschorten van de samenwerking wil niet zeggen dat BKL en AOL hun rol als 

belangenbehartiger van circa 250 leden gaan verzaken. Vanuit andere invalshoeken 

blijven wij gemeentelijke en politieke ontwikkelingen op de voet volgen. Waar nodig 

ondernemen wij actie. 

Voor de vooruitgang en verdere ontwikkeling van onze gemeente betreuren wij ten 

zeerste dat wij voor het opschorten van samenwerken met de gemeente hebben moeten 

kiezen. 

Hoogachtend, 

 

Namens de Bedrijfskring Langedijk,   Namens de AOL, 

Cornelis de Geus, Voorzitter               Rick Muilenboom, Voorzitter 

 

 

 


