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Aan de Algemene Raadscommissie
van de Gemeente Alkmaar

Alkmaar, 3 juli 2012
Geachte dames en heren,
Wij lazen in de agenda van uw vergadering op donderdag 5 juli a.s. onder punt 7 dat
een mogelijke vestiging van McDonalds aan de Westrand van Alkmaar aan de orde komt.
Daarbij worden twee mogelijke locaties genoemd:
optie A: ten zuidwesten van de Wielerbaan,
optie B: de locatie P&R terrein.
Als bestuur van de wijkvereniging Bergermeer willen we graag reageren op
optie B, het aan onze wijk grenzende P&R- terrein. Wij hebben drie argumenten waarom optie B
volgens ons een ongeschikte locatie is.
1. Verkeerssituatie. De verkeersdruk op het kruispunt Martin Luther Kingweg (N9) – Bergerweg
zal de komende jaren toenemen door zowel de nieuwe accommodatie van AZ als de Taqagasvelden (zwaar verkeer). Nu is reeds geregeld sprake van filevorming richting Bergen op
het genoemde kruispunt. Ook bij herstructurering van dit kruispunt in het kader van de
plannen met betrekking tot de Westelijke Randweg is het probleem niet opgelost zo lang de
Bergerweg vlakbij de camping in een T-splitsing uitmondt. Een nieuwe publiekstrekker in dat
gebied is derhalve ongewenst.
2. Een McDonalds restaurant met een drive-in vereist veel parkeerruimte, omdat velen de
consumpties in de auto zullen nuttigen. Wij voorzien mobiele eters, die onze wijk bezoeken
om de maaltijd van McDonalds te nuttigen. Niet iedereen zal de moeite nemen de grote
hoeveelheden verpakkingsmateriaal die McDonalds gebruikt mee naar huis te nemen of te
bestemder plaatse te deponeren. We vrezen dat daardoor de vervuiling in onze wijk sterk zal
toenemen.
3. Het gebied is in de structuurvisie Westrand aangegeven als gebied met groene functies. Het
is evident dat een nieuw te bouwen vestiging van McDonalds niet in die visie past.
Wij adviseren u dringend te kiezen voor optie A, de wielerbaan.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de wijkvereniging Bergermeer,
Anneke Dirkx, voorzitter.
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