Agenda

Overleg

Datum

Verkeersoverleg
Locatie

19 mei 2015
Tijdstip

gemeentehuis Hollands Kroon
Burg. Mijnlieffstraat 1 (het Lokaal)
Voorzitter

Jeffrey Koops

9:30–12.30 uur
Aanwezig

Gemeente: Jeffrey Koops
VVN: Jan Wouts, Ep de Vries,
Ina Hekkema;
Fietsersbond: Charles van
der Mark;
Politie: Ruud Kuntzel
Afwezig

Fiona van Empelen
(gemeente)
Bert Meijerink (VVN)

1. Opening
2. Vast stellen notulen vorig overleg (bijlage 1)
3. mededelingen
Fiona heeft binnen Hollands Kroon een andere uitdaging gevonden. Zij gaat zich vanaf vandaag bezig
houden met het opleiden van collega’s van Hollands Kroon.
Voor Bert Meijerink zou dit de laatste vergadering zijn als voorzitter van VVN Anna Paulowna. Helaas kan
hij vandaag niet aanwezig zijn. Wel komt hij straks nog even langs om handen te schudden.
4. Bespreekpunten
A. Verkeerssituatie Ruysdeallaan – tussen (de Rembrandlaan en Graslaan) Anna Paulowna (Hollands
Kroon)
Dit punt is al meerdere keren besproken. Graag bespreek ik hem nog één keer om de neuzen de zelfde kant
op te krijgen.
B. Inventarisatie berm verhardingen buitengebied Hollands Kroon (Hollands Kroon)
Op dit moment voeren wij een inventarisatie uit van wegen die in aanmerking komen voor bermverharding
(grasbeton tegels). Omdat niet alle wegen direct in aanmerking kunnen komen ivm financiën wordt hiervoor
een prioriteitenlijstje gemaakt. Graag ontvang van jullie een aantal wegen, dat in jullie ogen het eerst
voorzien moeten worden van bermverharding. Deze worden vervolgens getoetst en mogelijk meegenomen
in de eerste ronde.
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C. Akkerweg (Oosterland) (Hollands Kroon)
De Akkerweg wordt voorzien van een nieuwe slijtlaag. Hiervoor dient de markering te worden verwijderd.
Op het kruispunt met de Oosterkruisweg wordt de voorrang vanaf de Oosterkruisweg geregeld doormiddel
van stop borden. Dit terwijl het een 60 kilometer zone betreft waarbij de voorrang in principe gelijk waardig
is. Omdat de markering verwijdert dient te worden willen wij graag de voorrang op dit kruispunt
gelijkwaardig maken. Graag jullie mening/advies hierover.
D. Projecten scholenbouw (Hollands Kroon)
Een korte stand van zaken over de diverse scholenbouw projecten.
E. VOP beleid (Hollands Kroon)
Een korte stand van zaken.
F. Kruispunt Molenvaart-Middenweg (Anna Paulowna) (VVN)
Dit kruispunt is al diverse keren besproken. De afgelopen periode zijn er weer een aantal ongevallen
gebeurd. Graag kijk ik nogmaals met jullie naar de situatie.
G. Bocht Kerkweg (Wieringerwaard) (VVN) (Bijlage 2)
Dit punt is al eerder besproken. Hierover is toen besloten niets te doen aan deze bocht. Vandaag is er een
verkeersouder van basisschool de Twee wegen uit Wieringerwaard aanwezig bij het overleg. Deze stelt de
bocht nogmaals graag aan de orde. In de bijlage heeft de verkeersouder een plan voor de bocht uitgewerkt.
H. Verkeerssituatie Noorderdijkweg (Wieringerwerf) (VVN)
In de eerste drie maanden van dit jaar zijn er al 14 reeën dood gereden. VVN wil graag hierover even van
gedachte wisselen en gezamenlijk zoeken naar een oplossing.
I. Verkeerssituatie Havenweg (Den Oever) (Hollands Kroon)
Langs de Havenweg in Den Oever opent naar verwachting over twee maanden de nieuwe Dekamarkt. Dit
zorgt voor meer aantrekkend verkeer. Bij de ondernemers langs de Havenweg vertegenwoordigd in de
bedrijvengroep leeft al langere tijd het gevoel dat er veel te hard wordt gereden op de Havenweg. Naar
aanleiding van de zorgen van de bedrijvengroep heeft er van 22 maart t/m 5 april een meting uitgevoerd
doormiddel van radar. De V85 komt uit op 68 km/u waar 50 is toegestaan. Het projectteam dat alle
veranderingen in Den Oever leidt wil graag van ons een advies. Over wat te doen om de snelheid naar
beneden te brengen. Hierbij moet gedacht worden aan tijdelijke remmende maatregelen voor de kort
termijn. Voor de lange termijn wordt namelijk de Havenweg geheel opnieuw ingericht. Echter duurt dit nog
ongeveer 3 jaar vanwege het feit dat de Havenweg gebruikt gaat worden als aanvoerroute voor
vrachtverkeer tbv de dijkversterking. Graag wissel ik van gedachten met jullie over bovenstaande.
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5. W. V.T.T.K.
Wijze van communiceren in het verkeersoverleg;
Molensingel (Wieringerwaard ) (VVN) (bijlage 3)
Staat van belijning in Hollands Kroon (VVN)
Situatie rondom bredeschool Wieringerwaard (door verkeersouder VVN)(bijlage 4)
6.

Volgende overleggen 2014
25 augustus en 17 november 2015

7. Sluiting
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