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Samenvatting Dinsdag 24 juni organiseert gemeente Alkmaar een inloopbijeenkomst
over het wijzigen van de verkeerscirculatie rond de Gedempte
Nieuwesloot. Het college van B&W heeft onderzocht wat de effecten
van deze maatregel zijn en is benieuwd naar de mening van
omwonenden en ondernemers.

Details Gemeente Alkmaar wil de binnenstad zo goed mogelijk bereikbaar maken voor
autoverkeer. Eén van de maatregelen die hier aan bijdragen is het herinvoeren
van tweerichtingsverkeer op de Kanaalkade.

Autoverkeer vanuit de richting van de Friesebrug kan in de nieuwe situatie, net
als nu, niet linksaf de Gedempte Nieuwesloot inrijden. Dit betekent dat de
bereikbaarheid van de Gedempte Nieuwesloot niet optimaal is. Daarom heeft
de gemeenteraad gevraagd of het mogelijk is om Gedempte Nieuwsloot vanaf
de Minderbroederstraat bereikbaar te maken. Dit betekent een omkering van
de rijrichting van het eenrichtingsverkeer en een wijziging van de
verkeerscirculatie in het gebied.

Het verkeerskundig onderzoek staat op de pagina Gedempte Nieuwesloot.

Korte vragenlijst

Tijdens de bijeenkomst is er de mogelijkheid om een korte vragenlijst in te
vullen. Dit kan tot uiterlijk 30 juni 2014 ingeleverd worden.

Inloopbijeenkomst 24 juni

De inloopbijeenkomst is van 19:00 tot 21:00 uur, in de Prinsenzaal in het
Stadhuis aan de Langestraat 97. Tijdens de inloopbijeenkomst zijn
medewerkers van de gemeente Alkmaar aanwezig om vragen te
beantwoorden.
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Over Gemeente Alkmaar

Met circa 95.000 inwoners op een grondgebied van 30km2 is Alkmaar de
vijfde stad van de provincie Noord-Holland. Qua diversiteit van het
winkelaanbod is de stad volgens het CBS eveneens de vijfde winkelstad van
Nederland. Donderdagavond is het koopavond. Sinds 1 juni 2013 zijn de
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winkels in de historische binnenstad met met 399 rijksmonumenten en 700
gemeentelijke monumenten ook op zondag geopend. Sinds 1939 is
'kaasstad' Alkmaar de enige stad die nog kaas verhandelt op traditionele
wijze. De kaasmarkt op het Waagplein is elke vrijdag (van april tot
september) te bezichtigen. Per 1 januari 2015 fuseren de gemeenten
Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp tot de gemeente Alkmaar.

powered by 

http://pr.co/

