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Betreft: Verkeersoverlast te Oosterblokker 

 

Geacht college, 

 

Afgelopen jaren zijn er in Oosterblokker veel zorgen over verkeersoverlast en onveilige verkeerssituaties. De gemeente 

Drechterland heeft beloofd deze problemen aan te pakken, maar  tot op heden is er niets gebeurd. Dit leidt tot onrust en 

onzekerheid bij de omwonenden. Zij ervaren ook gebrek aan communicatie rondom de problematiek. De situatie is extra 

complex omdat de locatie het grensgebied van twee gemeenten betreft, die elk de eigen bevoegdheden, 

verantwoordelijkheden en plannen hebben. 

 

Op 20 april 2021 is de toekomst van het bedrijventerrein Gildenweg ter sprake gekomen in de gemeente Hoorn. Hieruit 

volgen de vragen vanuit de SPD aan het college:  

 

1. Wat zijn de gevolgen van dit Hoornse raadsbesluit? Wat is de rol van de gemeente Drechterland hierin? 

2. Als een scenario aangehouden wordt voor gedeeltelijke verplaatsing van het bedrijventerrein, wordt dan ‘de knip’ 

heroverwogen? En de locatie van ‘de knip’ ? Wat is het gevolg van dit raadsbesluit op uw antwoord? 

3. Verkeersonveilige situaties bij de Boekert in Oosterblokker zijn erkend, echter hier hebben omwonenden al geruime tijd 

niets over gehoord. Evenals de algehele problematiek van verkeer op de Noorderdracht en Zuiderdracht te Oosterblokker. 

Kunt u toezeggen wanneer u inwoners hierover zult informeren? 

4. Wat zijn de gevolgen van de aangehouden vergunningsaanvragen in het raadsbesluit van Hoorn, heeft dit ook betrekking 

op Pyxis en de zaken die hieromtrent in Drechterland spelen? 

5. Welke communicatiestappen heeft u naar aanleiding van dit raadsbesluit met de gemeente Hoorn doorlopen of bent u 

voornemens te doen?  

6. Wanneer volgt er (na twee jaar) een besluit over de maatwerkvoorschriften voor Pyxis? 

7. Kunt u de omwonenden en gemeenteraad actief informeren over het verloop van dit proces en de besluitvormingen 

alsmede de gevolgen van besluitvorming in Hoorn?  
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