
 

 
 
 

MOTIE vreemd aan de orde van de dag:  

 

Obstakel Lijsbeth Tijsweg 
 

 

Onderwerp: obstakel Lijstbeth Tijsweg 

 

De Raad van de gemeente Koggenland in vergadering bijeen op 7 juni 2021 

 

 

Constaterende dat:  

 bij de aanleg van de Westfrisiaweg, het fietspad langs de Jaagweg verdwenen is;  

 de Lijsbeth Tijsweg in het plan Westfrisiaweg, de fietsonstluitingsroute zou zijn, vanuit 

Avenhorn en Beemster richting Hoorn; 

 tijdens de aanleg van de Westfrisiaweg het obstakel op de Lijsbeth Thijsweg tijdelijk is 

verwijderd; 

 de gemeente Koggenland schriftelijk heeft toegezegd dat het obstakel na de 

werkzaamheden zou worden teruggeplaatst; 

 er na de werkzaamheden een ondeugdelijk obstakel is geplaatst dat 3 keer is gesaboteerd, 

door stenen, betonblokken en door het ophogen van de bestrating; 

 er gekozen is voor het bord ‘doodlopend’ RVV ipv. het bord ‘verboden in te rijden’ RVV, 

zodat er niet gehandhaafd kon worden; 

 er een jaar geleden door de wethouder is medegedeeld in de raadsvergadering dat het 

obstakel op verzoek van 1 bewoner is verwijderd; 

 dat het obstakel is verwijderd zonder andere belanghebbenden, de fietsers en voetgangers, 

te raadplegen of hun belangen te wegen;  

 de verkeersdruk op deze weg toeneemt, vooral van sluip- en vrachtverkeer dat van en naar 

het bedrijventerrein rijdt; 

 de snelheid van de motorvoertuigen op de Lijsbeth Tijsweg vaak hoger is dan die van de 

voertuigen op de hoofdrijbaan, de Jaagweg; 

 er vandaag op klaarlichte dag een zwaan is doodgereden. 

 

Overwegende dat: 

 de inwoner op wiens verzoek het obstakel is verwijderd, inmiddels een extra inrit heeft  

aangelegd, voor zijn klanten, aan de andere zijde van het obstakel; 

 dit de enige fietsroute is uit Avenhorn en De Beemster naar Hoorn; 

 de vermenging van snel/vrachtverkeer en fietsverkeer voor levensgevaarlijke situaties zorgt; 

 de politie niet handhaaft op een 60 km weg; 

 er vandaag een zwaan is doodgereden maar dat er morgen een fietser kan worden 

doodgereden. 

 

Verzoekt het college: 

 per direct een deugdelijk obstakel terug te plaatsen op de Lijsbeth Tijsweg. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekend door:  

 

PvdA/GL 

 

 

 

Karin Rietveld 


