Overleg

Datum

Verkeersoverleg
Locatie

3 oktober 2016
Tijdstip

Tijdelijke locatie Hollands Kroon
Boven kantoor Multimate Anna Paulowna
Smitsweg 5
Voorzitter

J. Koops

9:30–12.00 uur

Aanwezig

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

1. Opening
Jeffrey opent de vergadering en heet iedereen welkom
2. Vast stellen notulen vorig overleg
3. Mededelingen
4. Bespreekpunten
A. Verkeerssituatie Koningsweg-Poelweg Westerland
Jeffrey geeft een toelichting op de klachten die bij de gemeente binnen zijn gekomen. Bewoners willen
graag dat de verkeersremmers worden verwijderd. Politie geeft aan dat dat in zijn ogen niet handig is
omdat dan de snelheid zeker weer omhoog gaat. Besloten wordt om te adviseren de remmers te laten
staan. Binnenkort zal de berm vanaf Koningweg 31 tot aan de rotonde met de N99 voorzien wordne van
grasbetontegels.
B. Gladde fietsstroken (bijlage 2)
Jeffrey geeft een toelichting op de klachten. Samen met de gemeente Schagen wordt binnenkort een
klein onderzoek gedaan naar de mogelijke gladheid van roodasfalt.
C. Ontheffing voor een niet type goed gekeurd voertuig
Jeffrey geeft kort een toelichting over het plan van de ondernemer om een elektrisch treintje aan te
schaffen welke over de openbare weg komt te rijden, maar die niet type goedgekeurd is. De leden zijn
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het er over eens dat er goed naar de veiligheid gekeken moet worden zoals gordels deuren enz.
afgesproken wordt om met de politie verder te onderzoeken wat mogelijk is.
D. Wallerweg Anna Paulowna (fietsersbond)
De fietsersbond is helaas afwezig daarom wordt dit punt doorgeschoven naar het volgend overleg.
E. Snelheid Rijdersstraat t’Veld (bijlage 3)
Bij de gemeente is een klacht binnengekomen over de snelheid op de Rijdersstraat (gehele stuk). Er is
een snelheidsdisplay opgehangen de resultaten worden besproken. Ruud geeft aan niet zoveel met de
resultaten te kunnen omdat de V85 niet vermeld is. Jeffrey geeft aan te kijken of dit nog achterhaald kan
worden of er dient een nieuwe meting gedaan te worden.

5. Sluiting

AKTIELIJST HK breed

WIE

VERSLAG

Over oplossing nadenken kruising Middenweg-

Allen

19-05-2015

PUNT

OPMERKING

Molenvaart Anna Paulowna.
Samenvatting enquête t Hoefje vermelden in

Jeffrey

31-03-2016

4C

Jeffrey

03-10-2016

4B

Jeffrey

03-10-2016

4E

jeffrey

03-10-2016

verslag
Samen met gemeente Schagen onderzoek doen
naar gladheid rood asfalt
Kijken of de V85 van de meting Rijdersstraat nog te
achterhalen is en deze delen met de Politie
Verplaatsing school naar tijdelijke locatie van
Balenblankenstraat Anna Paulowna. Naam
doorgeven van projectleider aan VVN
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