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Vragen ex artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad inzake de verkeerssituatie rondom het busstation en 
de Emplacementsweg.

Geachte leden van de raad,

In antwoord op de vragen van het raadslid Bos van de fractie Samen Lokaal, over 
bovenvermeld onderwerp berichten wij u het volgende.
 
Voor de goede orde hebben wij eerst de vragen vermeld en vervolgens ons 
antwoord.

U geeft een beschrijving van een drietal ongevallen en geeft daarna drie 
aandachtsgebieden in de omgeving. 

Vraag 1.
In hoeverre is het college op de hoogte van de situatie?

Antwoord:
Het college is op de hoogte van de bestaande situatie.
Op de door u beschreven aandachtsgebieden heeft de politie middels een schouw 
ter plaatse ook advies aan ons uitgebracht. Zie ook het antwoord op vraag 2 voor 
een reactie hierop.
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Vraag 2.
Wat denkt het college hieraan te gaan doen?

Antwoord:
Dit antwoord valt uiteen in twee delen:

1. Maatregelen die op korte termijn kunnen worden getroffen en
2. een meer definitieve oplossing die op de middellange termijn gerealiseerd zal 

worden in combinatie met de busbaan HOV (rechtstreekse aansluiting op de 
Velsertraverse).

Hieronder volgt een beschrijving van de maatregelen/oplossing. Voor een meer 
gedetailleerd weergave zijn twee bijlagen toegevoegd.

Ad 1. (zie bijlage 1)
In het rode gebied  (gedeelte Halve Maan – Emplacementsweg) zal (mede op advies 
van de politie) de bebording worden aangepast waardoor er extra aandacht wordt 
gevraagd voor het kruisend fietspad.
In het gele gebied zal de bebording worden aangepast en worden zogenaamde 
voetgangershekken op het voetpad nabij de oversteek van de Emplacementsweg 
geplaatst.
De tekst “STOP” op het wegdek zal worden verwijderd, de stopstreep is echter 
noodzakelijk en behoort bij de “standaard” uitrusting van een bewaakte 
spoorwegovergang. Het stoplicht van de spoorwegovergang staat ook bij deze 
streep.
Het bord “werk in uitvoering” zal worden verwijderd.
In het blauwe gebied zijn reeds maatregelen getroffen (de “bollen”) om het zo 
onaantrekkelijk mogelijk te maken voor fietsers om hiervan gebruik te maken. Er is 
echer ook een noodzaak voor een goede loopverbinding vanaf het NS-station naar 
het busstation. Dat betekent dat er hier niet gewenst is om schaarhekken of iets 
dergelijks te plaatsen.

Ad 2. (zie bijlage 2)
Op de middellange termijn wordt de huidige spoorwegovergang verplaatst en komt 
een nieuwe overgang meer in het verlengde van de Emplacementsweg te liggen. 
Daarbij wordt een apart voet- en fietspad aangelegd en wordt het gedeelte ten 
zuiden van de bioscoop als busbaan ingericht.

Er van uitgaande de vragen hiermee te hebben beantwoord.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beverwijk,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

drs. E.R. Loenen drs. M.E. Smit

Bijlagen:
1. Aanpassingen korte termijn
2. Schetsontwerp overweg.
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BIJLAGE 1

Aankomend vanaf de Halve Maan naar de Emplcementsweg

Vanaf de Emplacementsweg naar de Halve Maan
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Emplacementsweg ter hoogte van de spoorwegovergang (rechts)

Oversteek in het verlengde van de bioscoop met voetgangershekken
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BIJLAGE 2

Schetsontwerp nieuwe overweg Emplacementsweg met vrijliggende fiets- en 
voetpad.


