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UITNODIGING: Informatie-discussieavond N639 Centrum Chaam
Chaam, 16 februari 2018

Beste inwoners van Chaam,
Het drukke doorgaande verkeer door het centrum van Chaam, de provinciale weg N639, houdt de
gemoederen in Chaam al jaren bezig. De Dorpsraad Chaam is al enkele jaren in gesprek met de
gemeente en provincie om in het centrum de veiligheid te verbeteren en de leefbaarheid weer te
herstellen naar een acceptabel niveau. Alle partijen, zowel de gemeente als de provincie erkennen
de problemen en zijn van mening dat er maatregelen genomen moeten worden.
De inzet is dan ook om de inwoners van Chaam hun DORPSstraat weer terug te geven.
In opdracht van de provincie heeft bureau Goudappel Coffeng eind 2016 een onderzoek gedaan
naar de functie van de N639. Daarnaast heeft de provincie aan bureau Copier opdracht gegeven de
problematiek ten gevolgen van het drukke doorgaande verkeer te onderzoeken en voorstellen te
doen tot verbetering van de veiligheid en leefbaarheid in het centrum van Chaam.
Bureau Copier heeft reeds verkennend onderzoek verricht maar wil graag aan het begin van het
traject in gesprek met de inwoners van Chaam om een beeld te krijgen wat er leeft en wat de
wensen zijn. Voor 15 juli 2018 zullen uitgewerkte ideeën voorgelegd worden aan de
verantwoordelijke bestuurders en de politiek. Copier wil graag oplossingen voorstellen die op een
breed draagvlak van de inwoners van Chaam kunnen rekenen. Het streven is om de maatregelen
uit te voeren samen met de groot onderhoudswerkzaamheden aan de N639, welke door de
provincie gepland zijn eind 2018, begin 2019.
Naast informatie over de stand van zaken en de eerste uitgangspunten zal bureau Copier deze
avond graag in gesprek treden met de belanghebbende om op een interactieve wijze zoveel
mogelijk ideeën en wensen op te halen.
Als Dorpsraad Chaam zijn wij dan ook verheugd u namens de gemeente Alphen-Chaam en bureau
Copier uit te nodigen voor maandagavond 26 februari 2018.
Wij rekenen op een grote opkomst, want uw mening is van groot belang voor een leefbaar centrum
in Chaam.

Namens
De Dorpsraad Chaam
Pieter Geerts

Gemeente Alphen-Chaam
Maikel Veroude

Bureau Copier
Reinier Gerritsen
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