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VVD vraagt regering oplossing voor aansluiting A7 en 
Westfrisiaweg 
 
Gisteren heeft het VVD Tweede Kamerlid Barbara Visser een motie 
ingediend waarin ze de regering oproept om middelen vrij te maken voor 
een oplossing voor de aansluiting van de A7 en de Westfrisiaweg. De VVD 
Westfriesland vindt het van essentieel belang dat Westfriesland 
bereikbaar is. Nu al is de file op de A7 de eerste in de ochtenduren. Daarom 
vraagt de VVD aandacht voor de verbindingen tussen Westfriesland en 
Amsterdam. 
 
In maart van dit jaar hebben de VVD fracties in een gezamenlijke brief gevraagd 
om aan te sluiten bij het MIRT-onderzoek naar betere weg- en 
treinverbindingen.  Wij zijn blij dat naar aanleiding van onze vragen de 
aansluiting van de Westfrisiaweg nu geregeld wordt.  Maar wij kijken verder 
vooruit en daarom roepen we op om Westfriesland ook nadrukkelijker te 
positioneren in de onderzoeken naar verbetering van de bereikbaarheid boven 
Amsterdam.  
 
Woensdagavond is er een regionale raadsledenbijeenkomst die gaat over de 
structuur- en woonvisie. Belangrijke onderwerpen die hard nodig zijn voor 
economische ontwikkeling en de leefbaarheid van onze mooie regio. Het gaat om 
goede vestigingsvoorwaarden voor bedrijven, economische ontwikkeling, 
aantrekkelijke woonmilieus en optimale randvoorwaarden voor recreatie. Dat 
vereist een goede bereikbaarheid. 
 
Daarom zegt de VVD: “Zorg dat de bereikbaarheid op orde blijft zodat mensen en 
bedrijven goed gebruik kunnen blijven maken van spoor en weg zonder teveel 
files of drukte in de trein. Wij zouden het liefst met alle Westfriese raadsleden de 
schouders er onder zetten en lobbyen in Haarlem en Den Haag. En betrek vooral 
het Westfriese bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties bij de plannen.” 
De VVD Westfriesland vraagt om oplossingen voor de bereikbaarheid en een 
gezamenlijke lobby.  
 
Bijgaand treft u de motie van Tweede Kamerlid Barbara Visser.  
 
 



Contactpersonen zijn: 
Barry Bierman    Ronald Louwman 
Tel. nr. 06-51015959   tel.nr. 06-31028842 
E-mail: barrybierman@gmail.nl  E-mail: rj.louwman@quicknet.nl 
 
 
 
 
Motie Visser 
 
 
 
Spitsstrook A7 Avenhorn en Hoorn  
  
De Kamer  
  
Gehoord de beraadslaging 
  
Overwegende dat uit het recente mobiliteitsbeeld 2014 blijkt dat de files de afgelopen 
jaren zijn afgenomen, ondanks de groei van het wegverkeer; 
  
Constaterende dat de aanleg van nieuwe rijstroken hier een belangrijke bijdrage aan 
hebben geleverd; 
  
Overwegende dat het programma Beter Benutten ruimte biedt om te zoeken binnen de 
regio’s naar infrastructurele oplossingen voor knelpunten, 
  
Verzoekt de regering om in het programma Beter benutten een oplossing te vinden voor 
de aansluiting van de A7 en de Westfrisiaweg, via de spitsstrook A7 tussen Avenhorn en 
Hoorn en middelen ook vrij te maken conform de kaders van het programma Beter 
Benutten. 
  
En gaat over tot de orde van de dag 
  
Visser 
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