Agenda
Overleg

Datum

18 augustus 2020

Verkeersoverleg Hollands Kroon
Locatie

Tijdstip

Burg. Mijnlieffstraat 1, Anna Paulowna

14:00 uur

Aanwezig

Voorzitter

Afwezig

Notulist

Bert Meijerink
Laura Hoogland

1.

Opening en vaststellen notulen vorige overleg.

2.

Brug Zandvaart/Molenvaart - Niels Groen

Amber Pierik

Niels Groen zou afgelopen overleg aanschuiven voor een uitleg over de plannen rond de brug
van de Zandvaart/Molenvaart, Breezand. Door ziekte kon dit het vorige overleg niet, nu zal
Niels digitaal aanschuiven om uitleg te geven.
3.

Gedragscampagnes
Bijna in het hele buitengebied van Hollands Kroon (en omliggende gemeentes) is de maximum
toegestane snelheid 60 km/u. Dit wordt op heel veel locaties binnen de gemeente ruimschoots
overtreden. Wij zijn bezig om alle wegen beter in te richten, maar willen met jullie graag van
gedachten wisselen over mogelijke gedragscampagnes. Deze kunnen vaak sneller en
goedkoper uitgevoerd worden dan fysieke maatregelen aan de weg.

4.

Evaluatie bord Nieuwesluizerweg/Molenweg
Op de Nieuwesluizerweg bij de kruising met de Molenweg hebben we een jaar geleden een
bord laten plaatsen met de tekst: let op, gevaarlijk kruispunt. Tijdens het overleg van 13-082019 (notulen punt 9) hebben we afgesproken dat we dit na 1 jaar gaan evalueren.
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5.

Haven de Haukes
Bij de haven in de Haukes wordt door veel mensen geparkeerd wat lijdt tot overlast en
onoverzichtelijke situaties. Een collega van ons heeft de melding gemaakt dat daardoor vaak
bijna ongelukken gebeuren. De BOA’s hebben aangegeven dat als hier een parkeerverbod zou
komen, zij dit kunnen gaan handhaven. We willen graag met jullie deze situatie bespreken.

6.

Fietsbrug Ruysdaellaan, Anna Paulowna
De bouw van de nieuwbouwwijk achter het MFA in Anna Paulowna vordert en de fietsbrug die
uitkomt op de Ruysdaellaan is in gebruik. Deze heeft een steile helling naar beneden en de
fietsers hebben daarna geen voorrang op het verkeer wat rijdt op de Ruysdaellaan. Daarom
hebben we ervoor gekozen een fietssluis aan te brengen, zodat de fietsers in ieder geval
afgeremd worden als ze naar beneden fietsen. Helaas klopt er meer niet aan de situatie
rondom de brug. Wij willen dit graag met jullie bespreken.

7.

Park de Mient, Nieuwe Niedorp
In het park achter de brede school in Nieuwe Niedorp zijn afgelopen voorjaar een aantal paden
op verzoek van de scholen, VVN Nieuwe Niedorp en de verkeersouders van de scholen
verbreedt. Er komen nog steeds klachten over binnen bij de gemeente en we zouden ons idee
en de situatie in het park graag met jullie bespreken.

8.

Verkeersspiegel Hippolytushoef
Bij het participatiepunt van VVN Wieringerland is een verzoek binnen gekomen om een extra
verkeersspiegel op te hangen bij de uitrit van het parkeerterrein van de Aldi in Hippolytushoef.
Wij willen dit graag met jullie bespreken.

9.

W.V.T.T.K.
Actielijst vorige overleg:

Actielijst
Melding fietsbordje
Kolhorn
Tellingen de Weel
Evaluatie Westerland
in november

Wie
Anniek

Verslag + punt
7/7/20 punt 9a

Amber, Bert, Anniek
Allen

7/7/20 punt 7
7/7/20 punt 8

Extra
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Spiegel
bij
(Kermersweg
Nieuwsstraat)

Aldi Bert

7/7/20 punt 10 Dc
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