Overleg

Verkeersoverleg
Locatie

gemeentehuis Hollands Kroon
Burg. Mijnlieffstraat 1 (Trevezaal)
Voorzitter

Fiona v Empelen

Datum

31 maart 2016
Tijdstip

9:30–12.00 uur
Aanwezig

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

1. Opening
Fiona opent de vergadering en heet iedereen welkom
2. Vast stellen notulen vorig overleg
3. Mededelingen
A. Havenstraat , Haaientanden ( Jan Wouts ) nakijken of de hoogte volgens de officiële regels is voor
fietsers om te stoppen bij het kruispunt . dit i.vm. klachten .
B. Handhaving 60 km wegen – advies is om geen handhaving toe te passen omdat dit al zelden gebeurt in
de 60 km zones.
4. Bespreekpunten
A. Inventarisatie fietsknelpunten Noord-Holland .
- Intern uitvraag doen aan collega’s via JOOP Aktiepunt !!
- Jeffrey en Charles maken een afspraak om de knelpunten in het hoofd fietsennetwerk na te kijken.
B. Gevaar wandelaars en fietsers op smalle polderwegen.
- Voetpad Robbenoordweg , groep inwoners is hier druk mee bezig om dit te realiseren . afwachten of dit
Doorgaat .
- 11 April word er begonnen met de aanleg van grasbetontegels aan de Derk Stevensweg
- 25 April word er begonnen met de aanleg van Grasbetontegels aan de Robbenoordweg
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C. T’ Hoefje Nieuwe Niedorp (Hollands Kroon)
- Reza is hier druk mee bezig .
- Samenvatting van de enquête vermelden in volgende vergadering ( jeffrey koops )
- Rotonde bij Spaansen eerder oppakken om de situatie te veranderen. Rotonde bij het winkelcentrum
afwachten tot er duidelijkheid is wegens de verbouwing van het winkelcentrum.
D. Plaatsing schrikhek Elshof Zuid MFA (bijlage tekening ) Advies is om dit niet te doen!!!! We willen juist
minder borden in de openbare ruimte

5. W. V.T.T.K.
A. Stand van zaken VOP , Ruud neemt contact op met Reza
B. BZT show , er moet contact opgenomen worden met een leerling van de basisschool in Breezand, i.v.m.
Borden om de school locatie op te vrolijken. Communicatie en Kernbeheer inlichten. Aktiepunt
C. Bocht Wieringerwaard ,Bewoners vragen om de vuil containers op een andere plek te laten zetten.
Navraag bij John Kager.
D. Middenweg (Wallerweg – Molenvaart ) vraag is of er fietsstroken aangelegd kunnen worden i.v.m. te
hard rijden ? kijken wat de mogelijkheden zijn.
6. Sluiting

AKTIELIJST HK breed

WIE

VERSLAG

Zone bord op brug Zuid Zijperweg plaatsen

Jeffrey

15-04-2014

PUNT

OPMERKING
Checken ?

gebeurd? Checken, deze week wordt een nieuwe
melding gedaan.
Middenweg , navragen wat de mogelijkheden zijn

31-03-2016

5D

tot aanbrengen fietsstroken ( Richard Kuipers )
Aanbrengen

fietssymbolen

op

fietsstroken

Richard

17-12-2013

In voorjaar

Noorderkwelweg

2016

Havenstraat , navraag doen of de hoogte volgens de

31-03-2016

3A

regels is
Verkeersbesluit nemen om kruising Oosterkruisweg-

Jeffrey

19-05-2015

Nog doen ?
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Akkerweg gelijkwaardig te maken
Over oplossing nadenken kruising Middenweg-

Allen

19-05-2015

Molenvaart Anna Paulowna.
Samenvatting enquête t Hoefje vermelden in

Jeffrey

31-03-2016

4C

31-03-2016

5C

verslag
Bocht Molenweg Wieringerwaard, navraag doen of
de huisvuil bakken op een andere plek mogen staan
( John Kager )
Nadenken over inrichting Zandvaart Breezand.

Allen

17-08-2015

tussen Molenvaart en de bebouwde kom (westzijde)
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