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2e regionale werksessie
verkeersveiligheid Kop van Noord-
Holland
10 september 2019, 13:00-16:00 | Vergaderzaal de
Gouden Kooi | Burgemeester Mijnlieffstraat 1, 1761BK
Anna Paulowna

Toelichting
We kijken terug op succesvolle sessies in de afgelopen weken omtrent het thema
verkeersveiligheid. Om met elkaar in gesprek te blijven over verkeersveiligheid organiseren
wij een tweede regionale werksessie verkeersveiligheid op 10 september van 13:00 tot
16:00 in zaal de Gouden Kooi in Anna Paulowna. In deze tweede sessie willen we de nadruk
leggen op de risicoanalyse die de Provincie Noord-Holland deze zomer wil laten uitvoeren. Op
basis van deze risicoanalyse willen wij samen kijken welke risico’s er in de regio Kop van
Noord-Holland zijn benoemd en of wij deze risico’s gezamenlijk onderschrijven.

Van een aantal gemeenten hebben we inmiddels gemeentelijke veiligheidsplannen en
handhavingsplannen ontvangen maar… niet van iedereen. Zouden jullie zo vriendelijk willen
zijn ons deze plannen toe te sturen? Mocht je ook agendapunten hebben die je wilt inbrengen
voor de sessie van 10 september, laat het ons weten! De plannen en agendapunten kan je
ons toesturen via hoevenl@noord-holland.nl of naar weerda@noord-holland.nl .

Wil je reageren als je komt of als je niet komt? Laat het ons graag binnen twee weken weten.
We vinden het belangrijk om met de hele regio te blijven denken en handelen omtrent
verkeersveiligheid dus als je niet kan komen, regel dan een vervanger!

Minder verkeersslachtoffers, meer veilige mobiliteit. Samen kunnen we het waarmaken!

Met vriendelijke groet,

mw. A.K. (Annemiek) van de Weerd

Projectleider Verkeersveiligheid
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Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.
Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.
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