
 
 
 

Zienswijzenformulier ontwerp-inpassingsplan Herinrichting N241 
 
  

Onderwerp: 1. Westelijke parallelweg – fietsstraat 
2. Vrijliggend fietspad tussen Moerbeek en Middenweg 

Motivering/argumenten zienswijze: 
1. In het document “N241 herinrichting – Concept voorlopig ontwerp” staat op pagina 

13 eerste alinea: “Deze rijbaan (de westelijke parallelweg of fietsstraat) wordt 
ingericht voor fietsers. De weg is verder alleen toegankelijk voor verkeer dat zijn 
bestemming heeft tussen de rotondes.” 
Uit het ontwerp-inpassingsplan Herinrichting N241 hebben wij geconcludeerd, dat 
verkeer komende vanaf de Tolkerdijk met bestemming Schagen bij naleving van 
bovenstaand gegeven via de rotonde Moerbeek moet rijden, een verdubbeling van de 
afstand (ongeveer 2 i.p.v. 1 km). 
Wij zijn van mening, dat dit verkeer zonder aanvullende maatregelen niet via de 
rotonde Moerbeek zal rijden maar via de fietsstraat richting Schagen. Bij deze delen 
wij u mee met het plan in te kunnen stemmen, mits er aanvullende maatregelen 
genomen worden om dit te voorkomen. Een van deze maatregelen zou een knip in de 
fietsstraat bij de Witte paal kunnen zijn. 
Het gedeelte tussen Tolkerdijk en Moerbeek is niet vrij van doorgaand verkeer, waardoor 
hier niet voldaan wordt aan het uitgangspunt. Wij wensen uitsluitend mengen van 
fietsverkeer met bestemmingsverkeer van de landerijen en boerderijen aan deze zijde van 
de weg, waarbij ook het doorgaand landbouwverkeer alleen aan de andere zijde zal plaats 
vinden. 
Er is in het huidige plan, ook aan de westzijde een doorgaande route geschapen vanaf 
Zijdewind tot Schagen. Dat moet door diverse knippen onmogelijk gemaakt worden. 
Ergens tussen de rotondes zullen knippen aangebracht moeten worden zodat niet van 
rotonde naar rotonde gereden kan worden over de fietsstraat. 
Tenslotte zijn wij van mening, dat er voor de Tolkerdijkroute  ook een gescheiden fietspad 
in het ontwerp opgenomen moeten worden. 

2. Op dezelfde pagina, rechter kolom en tweede alinea is sprake van een aan te leggen 
extra vrijliggend fietspad. De Alinea eindigt met de zin “Dit moet nader bekeken 
worden.” Wij nemen aan, dat hierover inmiddels een besluit is genomen en wij 
vernemen graag of dit extra vrijliggend fietspad er komt of niet. 
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