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1. Notulen vorige vergadering
Jan Wouts heeft een opmerking over de vorige notulen, tijdens de rondvraag (punt 10) heeft
hij ook aangegeven dat het drie verkeersborden scheelt er een uitritconstructie wordt gemaakt
bij de Wallerweg, Anna Paulowna.
2. Brug bij Zandvaart Molenvaart + aanpassingen (Niels Groen)
3. Verkeersbesluiten bespreken
a. Breezand
b. Medemblikkersluisweg
4. Fiets-, wandelverbinding Hippolytushoef – Den Oever
VVN heeft voorgesteld om een fiets-, wandelverbinding Hippolytushoef – Den Oever te maken
over de De Stroeërkoogweg vanaf Hoge Elft tot Venneweg en daar overgaand in de
Oosterkruisweg. Zij stellen voor deze weg af te sluiten voor auto's en motoren (sluipverkeer) tot
aan de kruising Akkerweg, door middel van borden C12 Gesloten voor alle motorvoertuigen met
Onderbord RVV OB55 - Uitgezonderd landbouwvoertuigen. Wij hebben dit besproken met de
wethouder en gaan tellingen uitzetten. Wij denken dat een C12 bord met onderbord RVV OB55
niet handig is omdat men ook met een personenauto naar hun land moeten kunnen en er ook
verkeer naar de zendmast moet kunnen.
5. Bezwaar Terdiek
Er zijn twee bezwaren ingediend op het plan om het stopbord te verwijderen op de kruising
in Terdiek. Wij zijn in gesprek gegaan en hebben het besluit ingetrokken omdat het zicht toch
wel slecht is en het op dit moment in onze ogen een verkeersveilige situatie is. Vindt de
politieadviseur de verkeerssituatie in Terdiek nu ook verkeersveilig?
6. Verkeerssituatie Westfriesedijk – afslag Medemblik (Co mulder)
7. Klacht de Weel (Participatiepunt VVN - Jan Wouts)
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8. Westerland
De verkeersremmers zijn geplaatst in Westerland. Niet iedereen is hier tevreden over. De
situatie blijft op dit moment zoals het nu is, men moet ook wennen aan de nieuwe situatie
en sluipverkeer moet nog ontmoedigd worden door de “files” die ontstaan. In november
zullen we een evaluatie inplannen.
9. Terugkoppeling vorige vergadering
a. Melding fietsbordje Kolhorn (Middenmeer)
Anniek heeft melding uitgezet. Nog geen antwoord van de “nationale
bewegwijzeringsdienst”.
b. Bord fietspad/voetpad Kolhorn
Er wordt een bord geplaatst
10. Rondvraag
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