Overleg

Verkeersoverleg
Locatie

gemeente Hollands Kroon, Kroondomein Voorzitter

Jeffrey Koops

Datum

25 februari 2014
Tijdstip

9.30 - 12.30
Aanwezig

gemeente Hollands Kroon:
Jeffrey Koops
Fiona van Empelen?
Politie: Ruud Kuntzel
VVN: J. Wouts, B. Meijerink,
H.G. Koomen
Fietsersbond: C. van der
Mark

Notulist

Afwezig

M. Hof

AGENDA:
1. Opening
2. Vast stellen notulen vorig overleg
Verzoek is de vorige notulen van regio Wieringen- Wieringermeer per mail vast te stellen. En vanaf nu opnieuw
te beginnen ivm met overleg heel Hollands Kroon.
3. mededelingen
Terug koppeling college besluit zebrapaden Wieringerwerf
4. Bespreekpunten;
A. Situatie kruispunt Molenvaart- Middenweg te Anna Paulowna en kruispunt MolenvaartSpoorsingel (VVN)
Het kruispunt Molenvaart-Middenweg is al eens eerder besproken. VVN Anna Paulowna wil hier graag nog
eens met zijn allen naar kijken. Naar het idee van VVN gebeuren op beide kruispunten te regelmatig
ongelukken.
B. Situatie nieuwe school Wieringerwaard (VVN)

Pagina

1/2

De nieuwe school is nu enige tijd in gebruik verkeerssituatie is goed te noemen. Er zijn alleen twee punten
die VVN Anna Paulowna graag met ons wil bespreken, dit naar aanleiding van klachten.
1 Het plaatsen van een spiegel op de kruising Trambaan-Noord Zijperweg. Dit om voor de scholieren het
zicht op dit kruispunt te verbeteren.
2 Het instellen van een parkeerverbod aan beide zijde van de Populierenlaan. Voor de school is voldoende
parkeer gelegenheid aanwezig. De ouders parkeren echter al in de Populierenlaan waardoor de
doorstroming wordt belemmerd.
C. Ontwikkeling Havenweg Den Oever (VVN Wieringen-Wieringermeer en Hollands Kroon)
VVN wil graag weten hoe de Havenweg in Den Oever er definitief uit komt te zien. Hier ga ik graag kort op
in tevens zal ik een korte toelichting geven op de dijkversterking. (mogelijk heb ik dinsdag ook tekeningen
beschikbaar, op dit moment helaas nog niet)
D. verkeerssituatie brede school Niedorp-Winkel (VVN en Hollands Kroon)
De school is nu een jaar van start. De school heeft aangegeven verbeterpunten te hebben omtrent de
verkeerssituatie rondom de school. Deze punten bespreek ik graag met jullie. (punten worden nog
nagezonden)
E. Vooraf de college adviezen en raadadviezen toesturen naar de leden van het verkeersoverleg
(Fietsersbond)
De Fietsersbond zou graag zien dat alle college- raadsadviezen met betrekking tot verkeer vooraf worden
toegezonden. Graag bespreek ik dit punt met jullie.
5. W.V.T.T.K.
6.Volgende overleggen
15 april, 24 juni, 26 augustus, 14 oktober, 16 december
7.Sluiting
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