Wijk aan Zee, 14 maart 2014
College van B en W
Stadhuis gemeente Beverwijk
Postadres: Postbus 450 1940 AL Beverwijk

Geacht College,

In de Dorpsraadvergadering van 12 maart 2014 heeft de Dorpsraad en het aanwezige publiek van
dorpsbewoners kennis genomen van de door uw college verstrekte opdracht aan Gert Jan Weiland
met betrekking tot het Bosweg scenario in Wijk aan Zee. Wij begrijpen dat dit een afstudeer
opdracht is in het kader van zijn technische studie civiele techniek.
Ook is het de Dorpsraad niet ontgaan dat het Bosweg scenario in het kader van de komende
gemeenteraadsverkiezingen, in het algemeen, hoog op de politieke agenda is geplaatst.
Deze gebeurtenissen zijn aanleiding geweest voor de Dorpsraad om diepgaand van gedachten te
wisselen over de blijkbare stappen die worden gezet in de besluitvorming over, en het bepalen van
de wenselijkheid en haalbaarheid inzake, het ontwikkelen van de Bosweg in het verkeersplan van
Wijk aan Zee.
De conclusie van dit beraad van de Dorpsraad is dat zij aanleiding ziet om u hierbij uitdrukkelijk te
informeren over de grote bezorgdheid van de Dorpsraad met betrekking tot de gang van zaken en de
wenselijkheid en haalbaarheid van het Bosweg scenario.
De wijze waarop zowel in de afstudeer opdracht als, binnen onze waarneming, in de politieke
discussie over de Bosweg wordt gesproken als de oplossing voor verkeersoverlast in het centrum,
meer specifiek de Hogeweg en de van Ogtropweg, van Wijk aan Zee gaat naar de mening van de
Dorpsraad voorbij, aan een grondige analyse van de problemen. Ook ontbreekt een gedegen
inventarisatie van alternatieven en beleidsmiddelen die ingezet kunnen worden om de problemen te
mitigeren.
De Dorpsraad ziet op dit moment geen heil in het Boswegscenario. Sterker, er zijn overwegende
bezwaren in te brengen, terwijl zelfs voor de hand liggende alternatieven om de verkeerssituatie op
de dagen dat overlast en overdadige milieubelasting aan de orde is te verbeteren, nog niet uitgeput
zijn.
Bezwaren zijn gelegen in de invloed die de Bosweg, in al haar consequenties, zal hebben op de toch
al precaire milieusituatie in dit gebied. De veronderstelling, die wellicht breed leeft, dat de Bosweg
op milieugebied verbetering zal bewerkstelligen is bij oppervlakkige redenering begrijpelijk, maar is
onjuist. De situatie is complex. Tevens tast de ontwikkeling van de Bosweg een fragiele natuur
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strook, waarvan ook TATA aangegeven heeft dat deze waarde heeft in het scheivlak van dorp en
industrie, onherstelbaar aan.
Alternatieven vergen nader onderzoek. Daarbij kan niet voorbij gegaan worden aan het vereiste om
de beleidsvisie van de Gemeente Velsen op de ontwikkeling van het gebied van de Noord pier en de
Reyndersweg bij een analyse te betrekken. Ook zijn er interessante alternatieven te bedenken
waarbij met kleine ingrepen in de parkeer situatie en eventuele aanpassingen in openbaar
massatransport grote verbetering bereikt kan worden.
Echter ook zonder nader onderzoek naar complexe maatregelen is het bekend dat een verbetering
van het huidige verkeersmanagement met kleine maatregelen haalbaar is. Pas als deze maatregelen
genomen zijn is er een valide analyse van de nog resterende problematiek mogelijk. De suggestie van
planvorming die spreekt uit de afstudeer opdracht, en de globale politieke stellingen over de Bosweg
als oplossing, zijn ten minste voorbarig.

Geacht College, de Dorpsraad waardeert de open en constructieve relatie die de Dorpsraad met u
heeft ten zeerste. Het is in dat kader dat wij hierbij onze ernstige verontrusting uiten. Graag staan wij
u bij in de uitvoering van de vereiste diepgaande analyse die naar onze overtuiging vooraf moet gaan
aan het formuleren van een probleemstelling met bijbehorende beleidsalternatieven inzake de
verkeersproblematiek in Wijk aan Zee.
Graag vernemen wij of het college de visie van de Dorpsraad op de aanpak van de
verkeersproblematiek in Wijk aan Zee deelt. Ook vragen wij u hoe u de betrokkenheid van de
Dorpsraad bij het tot stad komen van een plan van aanpak om te komen tot vermindering van de
verkeersoverlast denkt vorm te geven.

Hoogachtend,
Peter Weel
voorzitter Stichting Dorpsraad Wijk aan Zee
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