
Dat is volgens de gemeente noodza-
kelijk, omdat de rotonde steeds
meer verkeer te verwerken krijgt.
Aan de zuidkant van het dorp zijn er
de laatste jaren honderden wonin-

gen bijgekomen en er staan er nog
eens vele honderden op stapel. Bo-
vendien zal meer verkeer de rotonde
nemen als de aansluiting van Heiloo
op de A9 gereed is. Een deel hiervan
neemt nu nog de noordelijke route
via de randweg Alkmaar.

De rotonde zal worden aangepast,
deels vanwege de doorstroming,
maar ook vanwege de veiligheid.
Ook veel langzaam verkeer maakt
gebruik van de rotonde.

De bedoeling van de tweestrooks-
rotonde is, dat het gemotoriseerd

verkeer al voor het oprijden van de
rotonde de juiste richting kiest, zo-
dat er op de rotonde zelf geen ’weef-
en snijconflicten’ meer zijn.

Er komt een extra rijstrook voor
verkeer vanuit het zuiden, waarmee
het verkeer dat rechtsaf (Ypesteiner-
laan) of rechtdoor (Kennemerstraat-
weg) wil, gescheiden wordt van het
linksafslaand verkeer naar de Ven-
newatersweg.

De fietsoversteek aan de zuidkant
van de rotonde, tussen de Vennewa-
tersweg en de Ypesteinerlaan, ver-

valt; alle fietsers moeten langs de
noordkant. Dat is iets minder veilig
en handig voor de fietsers, maar ver-
betert de doorstroming, blijkt uit
onderzoek. De oversteek aan de
westkant krijgt twee richtingen.
Voor de veiligheid worden de fiets-
oversteken verhoogd en in rood as-
falt aangelegd. De fietspaden aan
beide kanten van de Kennemer-
straatweg richting Limmen krijgen
ook twee richtingen.

Wanneer de rotonde precies
wordt aanpast is nog onzeker; de ge-

meente wil nu wel vast de inrichting
vaststellen. De Vennewatersweg
staat op de nominatie om te worden
gereconstrueerd.

Hard rijden
Volgens de gemeente vonden op de
rotonde in de laatste vier jaar vier
ongevallen plaats met letsel en veer-
tien met alleen materiële schade.
Het bleek dat 85 procent van de au-
to’s op de toeleidende wegen harder
rijdt dan de toegestane 50 kilometer
per uur.

Henk-Jan den Ouden

Rotonde zuidkant Heiloo deels tweebaans
Heiloo ! De belangrijke rotonde
op het kruispunt van de Kenne-
merstraatweg, de Vennewaters-
weg en de Ypesteinerlaan aan de
zuidkant van Heiloo wordt deels
tweebaans.
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Heerhugowaard ! Floris de Boer
en Jente Cremer - beiden woonach-
tig in Heerhugowaard - lanceerden
deze week hun merk Buurtfans. De
Boer, die websites maakt voor tal
van bedrijven, geeft aan dat hij in
zijn vrije tijd al veel grafische ont-
werpen maakte, maar dat hij daar
meer mee wilde gaan doen. Met zijn
goede vriend Jente Cremer besloot
hij iets te gaan doen in de modewe-
reld. ,,Maar het moest wel iets bij-
zonders zijn.’’

Buurtfans verkoopt shirts met
ontwerpen die zijn gebaseerd op de
omgeving. ,,Shirts waar je mee aan
kunt komen in de kroeg, op een ver-
jaardag of op je buurtbarbecue’’, al-
dus De Boer. Het bedrijfje is begon-
nen met shirts met opdrukken van
de BroekerVeiling in Broek op Lan-
gedijk en de Alkmaarse Waagtoren.
,,Daarvan hebben we een abstracte
bewerking gemaakt.’’

Potentie
Tegelijkertijd willen de onderne-
mers met de shirts iets terug doen
voor de lokale samenleving. De be-
doeling is dat elk shirt dat wordt
ontworpen, wordt gekoppeld aan
een lokaal doel. ,,We willen echt een
stevig merk bouwen waar goede
doelen zich graag bij aansluiten’’,
zegt Cremer die zich vooral bezig
houdt met de druk en de productie
van de shirts. ,,We vullen elkaar
goed aan en dat voelt heel goed.”

,,Vijftien procent van de omzet
van de shirts wordt aan het goede
doel gedoneerd’’, zegt De Boer. ,,Wij
zien de potentie om echt veel geld
aan de goede doelen over te kunnen
maken. We denken ook dat het merk
hierdoor zal groeien. Dat geeft
waarde aan het product.’’

Op de eigen website geven de on-
dernemers aan dat ze zien dat de
kloof tussen arm en rijk steeds gro-
ter wordt. ’Niet iedereen heeft een
kans. Kinderen uit de onderkant van

de samenleving groeien nauwelijks
door tot de bovenkant van de sa-
menleving. Deze kansenongelijk-
heid willen we doorbreken.’

Volgens de ondernemers laten de
dragers van de t-shirts zien dat ze
supporters zijn van hun wijk, dorp
of stad. ’Je draagt het als een ambas-
sadeur, iemand die begrijpt en on-
derschrijft dat grote problemen
soms alleen lokaal kunnen worden
opgelost.’

Als eerste goede doel is de stich-
ting Help Elkander geselecteerd.

Deze stichting zorgt er voor dat ge-
zinnen die minder geld te besteden
hebben toch op vakantie kunnen.

De Boer, die ook raadslid is in de
gemeente Dijk en Waard, noemt het
een grote uitdaging om zich in de
modewereld te begeven. ,,Ik heb wel
veel klanten in de mode-industrie
en heb dus ervaring met het opbou-
wen van een webwinkel. Maar het
opbouwen van een merk en zorgen
voor goede kwaliteit is nieuw voor
ons. Gelukkig beschikken we over
een goed netwerk dat ons helpt.’’

ONDERNEMEN Buurtfans wil met designshirts lokale goede doelen steunen

Speciale shirts supporters
van wijk, dorp of stad
De eerste T-shirts met ontwerpen gebaseerd op de Waagtoren en de BroekerVeiling zijn al in de webshop verkrijg-
baar, maar volgens de ondernemers achter nieuwe modemerk Buurtfans, blijft het hier zeker niet bij. Met hun de-
signshirts willen ze vooral lokale goede doelen ondersteunen.

Roel van Leeuwen
r.van.leeuwen@mediahuis.nl

Ondernemers Floris de Boer (links) en Jente Cremer met een shirt met daarop een ontwerp van de BroekerVeiling. FOTO ERNA FAUST

""We willen echt
een stevig merk
bouwen waar
goede doelen
zich graag bij
aansluiten

•iInfo Buurtfans
Buurtfans wil de shirts in
Portugal laten produceren. De
verkoopprijs bedraagt
momenteel 25 euro. Voor meer
info: www.buurtfans.nl


