Agenda

Overleg

Datum

Verkeersoverleg
Locatie

30 maart 2017
Tijdstip

Gemeente kantoor Hollands Kroon

10:00–12.00 uur

Burg. Mijnlieffstraat 1 Anna Paulowna
Vergaderzaal de Koekoek
Voorzitter

Jeffrey Koops

Aanwezig

Gemeente: Jeffrey Koops,
Edwin Glorie, Richard
Schippers, Natasja van Hoorn
VVN: Ina Hekkema;
Fietsersbond: Charles van der
Mark;
Politie: Ruud Kuntzel
Afwezig

1. Opening
2. Vast stellen notulen vorig overleg (bijlage 1) (volgt later deze week)
3. Mededelingen
4. Bespreekpunten
A. Fietspad Populierenlaan-Noord-Zijperweg, Wieringerwaard (Politie)
Tussen de Populierenlaan en de Noord Zijperweg in Wieringerwaard ligt een fietspad. Op het punt waar
dit fietspad aansluit op de Noord Zijperweg is laatst een aanrijding gebeurd.
Nu kwam de vraag of dit een uitrit is of niet. Deze situatie is onduidelijk. Het fietspad sluit a-niveau aan
op het trottoir, maar er zijn geen uitritbanden langs het trottoir, zodat het niet aan de eisen van een
uitrit voldoet.
B. Zebrapad Molengang (thv nr 7), Anna Paulowna (VVN)
Bij Veilig Verkeer Nederland zijn vragen binnen gekomen over de voetgangersoversteek (zebrapad) aan
de Molengang. Men vind dat er hier te hard gereden wordt en het zicht op deze voetgangersoversteek
beperkt is.
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C. Parkeerverbod en aanbrengen zebrapad Ceresplein Breezand (Hollands Kroon) (bijlage 2)
Vanuit de dorpsraad is er bij de gemeente een verzoek gekomen om een parkeerverbod in te stellen
voor de winkels (17 t/m 70 tegenover de Deen) op het Ceresplein. Daarbij vraagt de dorpsraad om een
zebrapad thv de uitgang van supermarkt Deen. Graag bespreek ik dit verzoek met jullie.
D. Wallerweg Breezand (fietsersbond)
De Fietsersbond kwam op de Wallerweg in Breezand een inconsequente weginrichting tegen. De Tsplitsing Dahlialaan-Wallerweg is niet voorzien van een verhoogd (rood) plateau. Aan het begin van de
Dahlialaan is er een drempel gelegd. Verderop op de Wallerweg is er een bestaand verhoogd plateau op
de kruising. Graag bespreekt de fietsersbond dit met ons.
E. Snelheid en vrachtverkeer Oudelanderweg en Ooslanderweg Agriport (bijlage 3)
Bij de gemeente is een klacht binnengekomen over de snelheid en het vrachtverkeer op deze wegen Er is
een meting gedaan, de resultaten tref je aan in de bijlage. Graag bespreek ik de situatie met jullie.
D. Toekomst verkeersoverleg
Zoals vele van jullie weten werken wij sinds 2017 met zelf sturende teams. Dit heeft ook gevolgen voor het
verkeersoverleg. Graag wil ik met jullie de toekomst voor het verkeersoverleg bespreken.
5. W. V.T.T.K.
6. Sluiting
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