
Reconstructie Gerbrandtslaan
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Infoavond 2 november 2022 te Schoorl

gehonoreerd niet  gehonoreerd
e-mail inloop d.d. in ontwerp in ontwerp

1 021122
De wijkvereniging ontvangt graag de presentatie en het reactieformulier voor 
publicatie op hun website voor betrokkenen die niet aanwezig waren. 

n.v.t. n.v.t. Afgehandeld.

2 021122
Het plangebied ligt niet tussen de Duinweg en de Mollaan. De Mollaan loopt daar 
niet helemaal. Dat is in privaat eigendom

n.v.t. n.v.t.
Voor kennisgeving aangenomen. Park Aagtdorperduinen gaat zelf aan de gang om deze 
verwijzing uit Google Maps te krijgen.

3 021122
Voor wie zijn de parkeervakken? Bewoners zijn bang dat parkeervakken een 
verkeersaanzuigende werking gaan hebben. Zij kunnen met hun visite op eigen 
erf parkeren. 

X
Met de gekozen oplossing voor een fietsstraat (zie hieronder) komen (de meeste) extra 
parkeervakken te vervallen omdat er in een fietsstraat niet op de rijbaan mag worden 
geparkeerd.

4 021122 Wordt het hele asfalt vervangen of een deel? n.v.t. n.v.t. Dit is nog afhankelijk van verder onderzoek naar de huidige opbouw van het asfalt.

5 021122
Kan de weg eenrichtingverkeer worden? Een deel van de aanwezigen geven 
aan dat dit heel lastig wordt voor vrachtwagens bij kruisingen.

X
Eenrichtingsverkeer is niet haalbaar omdat de verkeersdruk hiermee wordt verlegd naar de 
omliggende straten. Hiernaast zijn de omliggende straten nu niet geschikt om dit mogelijk te 
maken.

6 021122 Kunnen de ingetekende parkeervakken, passeervakken worden? X
De parkeervakken zoals opgenomen in het VO komen te vervallen vanwege het nieuwe 
uitgangspunt dat de Gerbrandtslaan een fietsstraat wordt.

7 021122

Vanaf de kruising Omloop wordt vol gas gegeven richting de huizen op de 
Gerbrandtslaan. Kunnen hier maatregelen voor genomen worden, bijvoorbeeld 
door een drempel tussen de woonhuizen en de vakantieparkjes op het stukje bij 
de weilanden van Dapper. Op asfaltdeel.

X
Er zullen maatregelen (in de vorm van drempels) worden opgenomen in het ontwerp 
rekening houdende met de aanwezige bebouwing.

8 021122
De Gerbrandtslaan is een doorgaande fietsroute. Kan de straat een fietsstraat 
worden?

X

Na interne afstemming heeft de gemeente besloten om de Gerbrandtslaan in te richten als 
fietsstraat. Momenteel wordt bekeken wat dit betekend voor het ontwerp en ook wordt 
onderzocht of de Gerbrandtslaan in aanmerking komt voor een provinciale subsidie. Zodra 
het ontwerp is aangepast wordt dit kenbaar gemaakt en gedeeld via de website.
Dit heeft ook gevolgen voor de planning. De verwachting is nu dat we de werkzaamheden na 
de zomer 2023 kunnen uitvoeren i.p.v. voor de zomer.

9 021122

De uitweg Gerbrandtslaan-Duinweg is heel onoverzichtelijk. Soms komen auto's 
uit de Duinweg met een ruime bocht de Gerbrandtslaan opgereden, met hierop 
volgend een confrontatie. En vice versa. Kan hier naar gekeken worden in het 
ontwerp?

X we gaan onderzoeken of we dit kunnen verbeteren in het ontwerp.

10 021122
De Breelaan in Bergen heeft allerlei versmallingen. Kan dat ook op de 
Gerbrandtslaan?

X
Er zullen wel maatregelen worden genomen om de snelheid te beperken echter zijn de 
wegversmallingen op deze locatie, vanwege de beperkte breedte, geen goede oplossing.

11 021122 Kunnen er ook grastegels in de berm langs het stuk met de woningen? X
De berm is hier erg smal en biedt niet genoeg ruimte om de huidige rijbaanbreedte te 
verbreden.

12 021122 Hoe voorkom je dat ze elkaar passeren op stukjes waar je dat niet wil? X
Hiervoor gaan we op zoek naar oplossingen. Dit kan met beplanting of door het fysiek 
onmogelijk maken.

13 021122 Hoe voorkomen we stukrijden van de bermen bij tweerichtingsverkeer? X
Hiervoor gaan we op zoek naar oplossingen. Dit kan met beplanting of door het fysiek 
onmogelijk maken (banden, paaltjes etc.)

14 021122
De bodemgesteldheid aan de Gerbrandtslaan is anders dan die aan de 
Teugelaan. Een zijde van de weg is beter geschikt voor parkeren dan de andere 
zijde.

n.v.t. n.v.t. Dit klopt helemaal en hierdoor zijn de mogelijkheden voor verbreden beperkt

15 021122
Er zijn zorgen over een extra woonwijk of de landjes van Dapper. Dit gaat ertoe 
leiden dat de druk op de Gerbrandtslaan nog hoger wordt. 

n.v.t. n.v.t.
Landjes van Dapper zijn Bijzonder Provinciaal Landschap. Hier wordt geen woonwijk 
gepland.

16 021122
Tussen de bestrating en het asfalt loopt een pijp (duiker) onder de weg door. 
Kan deze een grotere diameter krijgen? Wordt nu regelmatig vrijgemaakt door 
bewoners.

pm pm
We gaan dit bekijken en nemen dit op met het hoogheemraadschap. Hiernaast zullen we het 
beheer en onderhoud intensiveren om verstoppingen voor te zijn.

17 021122 Hoe lang gaat het project duren? n.v.t. n.v.t. Geschat wordt op twee maanden. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd.

18 021122
Aagtdorperduin krijgt zo nu en dan nieuwe chalets aangevoerd. Kunnen deze 
langs de parkeerplaatsen?

X
Nee maar dit betreft incidenteel en uitzonderlijk transport, hiertoe dient ontheffing te worden 
aangevraagd en dienen maatregelen te worden getroffen zodat ten tijde van het transport de 
parkeervakken niet worden gebruikt.
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19 X
Landal heeft 1 ingang. Op welke manier wordt hiermee rekening gehouden 
gedurende  de werkzaamheden. Hoe kunnen de gasten het park dan bereiken?

n.v.t. n.v.t.
Voordat de plannen in uitvoering gaat zullen we de mogelijkheden bespreken met de 
betreffende stakeholders (o.a. Landall).

20 X

Ten aanzien van de reconstructie van de Gerbrandtslaan graag aandacht voor 
de kruising met de Omloop. Vrachtwagens die Scorlewald bezoeken (of die de 
paardenmaneges bezoeken) hebben daar soms moeite om de bocht te maken. 
En natuurlijk moeten die vrachtwagens niet nog groter worden, maar daar weet 
ik zo het antwoord ook niet op. Misschien een keer samen met de 
verkeerscommissie naar kijken? Of in elk geval de vraag of zij dit in hun inbreng 
mee kunnen nemen.

X We gaan bekijken of er voldoende openbare ruimte is om deze situatie te verbeteren.

21 021122
Voor perceel van huisnummer 8 komen in het VO 3 parkeervakken, dit is teveel. 
Door deze vakken en bestaande boom wordt de toegang tot het perceel 
belemmerd.

X Parkeervakken komen te vervallen bij de herbestemming naar fietsstraat.

22 021122
de bestaande kabels en leidingen in de berm zitten erg ondiep! Hiernaast is de 
berm nabij nummer 8a erg smal en niet geschikt voor een parkeervak

n.v.t. n.v.t. Aandachtspunt wordt meegenomen in het contract met de aannemer.

23 021122
bij de overgang van klinkers naar asfalt zit een hobbel en dit geeft 
trillingen/overlast.

X Dit wordt opgelost met de reconstructie.


