Afd. Noordkop

Aan het College van Burgmeester en wethouders,
T.a.v. Sigge van der Veek,
Postbus 8,
1740 AA Schagen

Schagen, 16 april 2015
Betreft: Overleg wethouder
Referentie:
Uw kenmerk:
Beste Sigge,
Zoals je weet verloopt het contact met de verkeersambtenaren over de “dagelijkse” gang
van zaken prima. Toch hebben we behoefte aan een overleg met jou als verantwoordelijke wethouder van verkeerszaken. Graag vragen wij dan ook bij deze een gesprek aan
en brengen daarbij de volgende agendapunten in:
o Julianalaan
Onze brief met opmerkingen over de reconstructie is in een mondeling overleg met
projectleider Jaap Kruizinga besproken. De afdeling is blij met de aanpassingen die
toegezegd zijn: volledige middengeleider bij kruising Julianalaan/Lauriestraat en op
juiste breedte brengen van alle middengeleiders.
Wel maken wij ons ernstige zorgen over de kruising Julianalaan/Oranjelaan/Bernhardstraat. Hoewel er obstakels zijn die blijkbaar een veiliger fietsroute voor de
vele scholieren in de weg staan, willen wij hier graag nog eens samen naar kijken.
o Beantwoorden brieven
Beantwoording van onze brief over de Julianalaan heeft veel langer geduurd dan de
daarvoor geldende termijn. Wij hebben begrip getoond voor de situatie van projectleider Jaap Kruizinga eind vorig jaar en begin dit jaar en dit in een goed gesprek
afgerond. Over het volgende willen wij ook graag in gesprek.
Als het beleid is, dat post aan het college niet beantwoord wordt bij langdurige
afwezigheid van de hoofdverantwoordelijke ambtenaar, dan zijn wij het daar niet mee
eens. Graag jouw visie hierop.
o Evaluatie verkeerscirculatieplan
Wij hebben ons teruggetrokken uit de overleggroep verkeerscirculatieplan, waarin
vooral ondernemers zitting hadden. Wij verwachten, dat ook belangengroepen zoals
wijkbewoners, verkeersouders, scholieren, gehandicapten en ouderen bij de evaluatie
betrokken worden en bieden bij deze aan in deze overleggroep zitting te willen
nemen. Wij zien een eerste uitnodiging voor dit overleg graag binnenkort tegemoet.
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o Opruimen wees- en zwerffietsen bij station
Wij hebben de betrokken ambtenaren gecomplimenteerd met de structurele aanpak
van de fietswrakken. Ons is het grote aantal zwerffietsen rondom het station een
doorn in het oog en hebben dan ook aan Dirk Oud gevraagd, of dit ook aangepakt kan
worden. Het is kennelijk een politieke keuze om dit niet te doen. Inrichting en
bemanning van een depot voor de opslag van zwerffietsen en de handhaving zijn
kostbaar. Ook hierover willen wij graag in gesprek, waarbij wellicht de aanpak van de
gemeente Heerhugowaard - die hierin samenwerkt met Rataplan - ook in Schagen
(op termijn) gevolgd kan worden.
o Vast overlegmoment
Zoals gezegd verloopt het contact met de verkeersambtenaren naar tevredenheid. Uit
bovenstaande punten blijkt echter ook, dat bij verkeerszaken ook politieke keuzes en
gemeentelijk beleid een grote rol spelen. Wij hebben dan ook behoefte aan een
(jaarlijks) overleg met jou als wethouder om de grote lijnen van verkeersplannen en
reconstructies vooraf te bespreken en daarna met de verkeersambtenaren uit te
werken. Een voorbeeld daarvan zijn bijvoorbeeld de verkeerstechnische
consequenties en te maken keuzes rondom de uitbreiding van het Makadocentrum.
Onze voorkeur gaat op dit moment uit naar de donderdagmiddag of vrijdag.

Met vriendelijke groeten,

Charles van der Mark,
Secretaris
Cc aan Gemeenteraad ter kennisgeving

