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Onderwerp: Inrichting fiets- en wandelpad Westerdijk 

Geachte heer/ mevrouw, 

In december 2018 hebben we u het ontwerp gepresenteerd voor de nieuwe inrichting van de Westerdijk 
vanaf de schouwburg tot aan Kuil. De vele aanwezigen op deze bijeenkomst waren overwegend positief 
over het ontwerp voor het wandel- en fietspad langs het water. Met deze brief laat ik u weten dat het 
college van B en W op 5 maart 2019 een besluit heeft genomen over dit ontwerp. Het ontwerp voor de 
inrichting van het fiets- en wandelpad is tot stand gekomen mede dankzij de inbreng van een groot 
aantal inwoners en andere belanghebbenden. Daar willen we u hartelijk voor danken. In deze brief leest 
u meer over het genomen besluit. 

Wat gebeurt er op dit deel van de Westerdijk? 
De Alliantie Markermeerdijken (Hoogheemraadschap en partners) versterkt de dijken tussen Hoorn en 
Amsterdam. De Westerdijk vanaf schouwburg Het Park tot aan het Visserseiland krijgt als versterking 
een berm aan de buitenkant. Hierdoor hoeft de bovenkant van de dijk maar minimaal te worden 
verhoogd. Onderdeel van de plannen is een fiets- en wandelpad op de nieuwe berm. De Alliantie is 
verantwoordelijk voor de dijkversterking, de gemeente zorgt voor de inrichting. Dan gaat het om de 
openbare verlichting, bankjes, kunst, dijktrappen, het wandelpad op de bovenkant van de dijk, het 
wandel- en fietspad op de berm. 

Hoe is het ontwerp tot stand gekomen? 
Over de inrichting fiets- en wandelpad Westerdijk zijn drie bijeenkomsten gehouden met de directe 
omgeving en andere belanghebbenden. Bij de eerste bijeenkomst eind 2016 is aan de aanwezigen 
gevraagd wat men belangrijk vindt in het gebied en voor het toekomstig ontwerp. Tijdens de tweede 
bijeenkomst zijn de eerste schetsen gepresenteerd. In deze schetsen waren de ideeën en wensen vanuit 
de eerste bijeenkomst verwerkt. De aanwezigen hebben ons de goede punten en de zorgen 
meegegeven. Met die input is gewerkt aan een inrichtingsvoorstel dat eind 2018 met de omgeving is 
gedeeld. Met een aantal belanghebbenden is in die periode afzonderlijk gesproken over de inrichting, 
waaronder met de Commissie Monumenten en Welstand, Oud Hoorn, Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord, Schouwburg 't Park en restaurant 't Hop. 

Collegebesluit over inrichting 
Het college van B&W heeft het gepresenteerde ontwerp voor de inrichting van het fiets- en wandelpad 
vastgesteld. De ontwerptekeningen vindt u op: https://nieuws.hoorn.nl/Stadsstrand-westerdilk onder het 
kopje "Inrichting Westerdijk". 
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Waar is nog geen besluit over genomen? 
Met het collegebesluit is een belangrijke stap gezet voor de inrichting van het fiets- en wandelpad 
Westerdijk. Over een aantal zaken zijn nog geen besluiten genomen. 

Kunst 
Over de locaties en vormgeving van kunst is nog geen besluit genomen. Wij werken de mogelijkheden 
voor kunst verder uit en betrekken het toekomstig Stadsstrand en Visserseiland ook bij deze uitwerking. 
Hier vindt aparte besluitvorming over plaats. 

Bomen 
Bij de inrichting van het fiets- en wandelpad is gekeken of nieuwe bomen in de plaats kunnen komen van 
de populieren op de dijk. Deze populieren zorgen vanwege hun omvang en afbrekende takken 
regelmatig voor overlast. Het plaatsen van nieuwe bomen op dezelfde plek is echter niet zomaar 
mogelijk. Nieuwe bomen moeten op voldoende afstand worden geplaatst van de kernzone van de dijk. 
Dat betekent dat het plaatsen van nieuwe bomen in een aantal gevallen alleen kan als parkeerplaatsen 
hiervoor wijken of anders worden ingedeeld. De parkeerplaatsen horen bij het gebied tussen de dijk en 
de bebouwing. We hebben de ambitie om dit zogenaamde tussengebied in de toekomst her in te richten 
in samenspraak met de bewoners. We hebben er daarom voor gekozen om bij de inrichting van het fiets
en wandelpad Westerdijk nog geen keuzes te maken over de bomen. 

Er wordt wel onderzoek gedaan naar de conditie van de populieren in de binnenstad, waaronder de 
populieren op de Westerdijk. Dit onderzoek heeft verder geen relatie met de dijkversterking en het fiets
en wandelpad. Binnenkort informeert de gemeente u over dit onderzoek en wat dit betekent voor de 
bomen langs de Westerdijk. 

Hoe nu verder? 
De Alliantie Markermeerdijken gaat in de loop van 2019 aan de slag met het definitief ontwerp van dit 
deel van de dijkversterking. Daarin worden exacte maten bepaald en de keuze voor materialen 
vastgelegd. Wij hebben de Alliantie Markermeerdijken gevraagd de inrichting van het fiets- en wandelpad 
mee te nemen in dit definitief ontwerp. Daarna wordt door ons een inrichtingsplan gemaakt waarin ook 
onderdelen als bankjes en afvalbakken zichtbaar worden. De uitvoering van de werkzaamheden op dit 
deel van de dijk starten naar verwachting in 2020. 

Wij betrekken en informeren u bij de uitwerking van de plannen en de voorbereidingen op de uitvoering. 

Bent u het niet eens met het besluit of heeft u een vraag? 
Het is niet mogelijk om tegen het genomen besluit bezwaar of beroep in te dienen. Mocht u het niet eens  
zijn met het besluit of heeft u een andere vraag, neemt u dan contact met ons op. U kunt de heer John- 
Paul Zigenhorn, projectleider Westerdijk, bereiken via 0229 252200 en via waterfront@hoorn.nl 

Met vriendelijke groet, 

namens het college van burgemeester en wethouders, 
wethouder B. Tap 
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