
❜❜Het wordt voor je neus
gemaakt, elke geur is uniek

Thaer, Iad en Saam hebben een parfumwinkel op de Ba-
zaar in Beverwijk
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De herinrichting is onderdeel van de
doorfietsroute in de IJmond. Zoals
de planning er nu uitziet, beginnen
de werkzaamheden in het voorjaar
van 2021. 

De Westerhoutweg wordt een
fietsstraat. Hierdoor wordt het bre-
de tweerichtingenfietspad vanaf het

Westerhoutpark doorgetrokken.
Vanaf het fietspad Holland op zijn
Smalst, dat breed genoeg is om te
voldoen aan de eisen van een door-
fietsroute, tot aan Westerhoutweg
20 wordt de weg alleen toegankelijk
voor fietsers. De woningen die aan
kant van de Zeelaan/Vondellaan
staan, blijven wel met de auto be-
reikbaar. 

Rood asfalt
Op de fietsstraat komt rood asfalt,
met aan weerszijden klinkers. Deze
uitvoering is vergelijkbaar met de
Groenelaan. Bij de toegangsweg

naar de kinderboerij komt een
drempel. Om de fietsstraat te kun-
nen aanleggen, wordt de greppel
tussen de Westerhoutweg en de

Smaeckkamer gedempt. Langs de
fietsroute komen een voetpad en
ook meer parkeervakken. De haag
langs het pad wordt vervangen.

Tussen 11 mei en 19 juni konden
bewoners van de Westerhoutweg en
inwoners van de gemeente hun reac-
tie geven op het ontwerp van de
fietspad. De gemeente Beverwijk
heeft daarnaar geluisterd en het
ontwerp aangepast. Zo is er nu ge-
kozen voor een doorgaand voetpad
naast de fietsstraat, een drempel bij
de kinderboerderij en extra parkeer-
vakken.

Meevaller
Door deze aanpassingen valt de aan-
leg van de fietsstraat ongeveer
95.000 euro hoger uit, maar de ge-

meente heeft een financiële meeval-
ler. Beverwijk krijgt voor de aanleg
van de rotonde op het kruispunt
Warande/Zeestraat meer subsidie
van de provincie Noord-Holland.
Door in te schrijven op een nieuwe,
gunstiger subsidieregeling krijgt de
gemeente niet 792.000 euro maar
1.167.000 euro subsidie. Een deel van
dat bedrag kan worden gebruikt
voor de Westerhoutweg. 

Samen met de gemeenten Velsen,
Heemskerk en Haarlem werkt Be-
verwijk aan de doorfietsroute. Dat is
een directe verbinding met zoveel
mogelijk voorrang voor fietsers.

Beverwijks college geeft klap op herinrichting fietsstraat Westerhoutweg

Ellen de Boer

Ontwerp Westerhoutweg vastgesteld

Herinrichting
fietsstraat begint
volgend voorjaar

Beverwijk ■ De herinrichting
van de Westerhoutweg in Bever-
wijk is definitief vastgesteld, laat
het Beverwijkse college van bur-
gemeester en wethouders weten. 

Beverwijk ■ „Leuk dat uitdelen”,
geniet Barbara Middendorp, eigena-
resse van Helène by Barbara in de
Zeestraat. „Graag eentje voor mijn
vrouw, omdat ze zo lief is”, bietst
een voorbijganger.

Dit is een actie van de winkeliers
van het centrum, maar Barbara en
zij hebben het bedacht, legt Ratna
Kaitjily, mede-eigenaresse van
Kookwinkel Tegel, uit. „Wij winke-
liers waren na de persconferentie zo
blij dat we open konden blijven. Nu
doen we er alles aan om het publiek
zo veilig mogelijk te kunnen laten
winkelen”, vult Barbara aan.

De onderneemsters ontdekten dat
de lokale Printerette gedrukte
mondkapjes levert en dat bracht hen
op het idee van een mondkapjes-uit-
deel-actie en bedachten de slogan
‘Doe lief, da’s LEV’. In wit geprint op
zwarte uitwasbare exemplaren wer-
den 3000 mondkapjes besteld.
„Hiermee willen we op een lieve ma-
nier stimuleren dat we allen onze
medemensen beschermen.” 

Uitgedeeld
Zaterdag werden de kapjes voorna-
melijk door de winkeliers in hun
winkels uitgedeeld aan klanten. Bij
de aan de actie deelnemende Adam
Brandstore zijn ze halverwege de
middag al bijna door de voorraad
heen. In de afgelopen week had Mo-
nire Farhat, filiaalhouder Adam
Brandstore, zijn klanten al gewezen

op de komende actie. „Daar werd
enthousiast op gereageerd”, vertelt
hij. „Mensen kunnen niet genoeg
mondkapjes hebben als op 1 decem-
ber de draagplicht alsnog een feit
wordt.”

In maart liep Barbara nog met tra-
nen in de ogen door de uitgestorven
Breestraat. Zo wordt het hier dus als
er nog meer leegstand komt, be-
dacht ze. Daarom is ze extra blij met
de aanwinst van nieuwe winkels in
het centrum. „Het leeft hier weer op.

Ook bewoners zijn weer positiever
over het centrum.” Alles wat de win-
keliersvereniging organiseert,
wordt zelf bedacht, geregeld en uit-
gevoerd. „Daar komen geen dure
bureaus aan te pas. Wij winkeliers
kennen elkaar. Na sluitingstijd le-
ven onze appgroepjes op met het de-
len van meer ideeën.”

Feestmaand
De winkeliers zitten met de feest-
maand op komst zeker niet stil, ook

niet nu alles vanwege de coronabe-
perkingen lastiger is. Zo ontvangen
klanten tot 12 december gratis loten
waar vele prijzen mee zijn te win-
nen. Daarmee hopen ze een meer ge-
spreide sinterklaas- en kerstinkoop
te stimuleren en zo wachtrijen bui-
ten bij de winkels te voorkomen.

„Volgend weekend hebben we
weer een leuke actie met ‘Geen piek,
wel ballen’. Dan delen we marsepei-
nen ballen van Patisserie Leek uit”,
verklapt Barbara.

ACTI E Winkeliers pakken doordacht uit

Kekke mondkapjes succes
„Fijn stofje hoor”, zegt
zaterdag een passante
op de Breestraat in Be-
verwijk terwijl ze haar
net gekregen kekke
zwarte mondkapje op-
zet. „Beter dan die ik op-
had.”

Heleen Vink

Ratna (links) deelt een mondkapje uit en Barbara spreekt een voorbijgangster aan. FOTO HELEEN VINK

❜❜Fijn stofje hoor,
beter dan die ik

ophad


