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Provincie Noord Holland V2203 2166

Geachte Charles van der Mark,

Op 22-03-2022 15:20 maakte u melding V2203 2166. Hieronder vindt u ons antwoord. 

Hierbij de antwoorden op uw vragen.

1. De rotonde bij Sint Maartenszee ligt binnen de bebouwde kom. Is het
algemeen beleid van Rijkswaterstaat, om op hun N-wegen de fietsers uit de
voorrang te houden?

Het gaat hier om een provinciale N-weg waar de fietsers idd uit de voorrang
worden gehouden. De fietsers moeten dus voorrang verlenen op het
gemotoriseerde verkeer.

2. De borden met snelheidsaanduidingen kloppen niet overal, althans naar
onze mening. Komend vanaf Sint Maartensvlotbrug staat vóór de rotonde bord
A01-50. Dit ontbreekt als je vanaf Pe�en komt én vanaf Callantsoog. Op beide
trajecten staat er wel direct na de rotonde een bord A01-60.
Komend vanaf de Sint Maarensvlotbrug hebben wij geen bord A0-50)
aangetroffen. Overigens is de Zeeweg niet in het beheer van de provincie Noord-
Holland. Dit betre� een weg van de gemeente. De Rvv- bebording die langs de
N502 staan zijn conform de richtlijnen geplaatst. Hier zien wij geen afwijking.
3. Alleen op de Zeeweg staat een kombord met A02-60. Dit ontbreekt op de
N502 rich�ng Pe�en én rich�ng Callantsoog.
De komborden zijn niet van de provincie. De komborden zijn eigendom van
de gemeente.

4. Het tweerich�ngen (voet-)(brom-)fietspad vanaf de rotonde rich�ng
Callantsoog voldoet niet aan de CROW-aanbevelingen. Vooral �jdens het
badseizoen zijn er geregeld conflicten tussen fietsers en voetgangers (komend
vanaf de naastgelegen campings). Bovendien rijden er (groepen) wielrenners.
Gezien de verschillen in snelheid en massa zou dit fietspad spoedig gerenoveerd
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en verbreed moetebn worden. Staat dit in de planning? Dit punt is ook ingebracht
samen met de evalua�e van de LF1.
Het fietspad wordt op deze loca�e niet aangepast in de zin van renova�e /
verbreden etc. wel zal de markering opnieuw worden aangebracht en de
eventuele overgroeien langs het voetpad worden gesnoeid. 

Originele melding:
Aan de loca�emanager wegbeheer Kop van Noord-Holland.

Over de Westerduinweg/N502 hebben wij de volgende opmerkingen:
1. De rotonde bij Sint Maartenszee ligt binnen de bebouwde kom. Is het algemeen
beleid van Rijkswaterstaat, om op hun N-wegen de fietsers uit de voorrang te
houden?

2. De borden met snelheidsaanduidingen kloppen niet overal, althans naar onze
mening. Komend vanaf Sint Maartensvlotbrug staat vóór de rotonde bord A01-50.
Dit ontbreekt als je vanaf Pe�en komt én vanaf Callantsoog. Op beide trajecten
staat er wel direct na de rotonde een bord A01-60.

3. Alleen op de Zeeweg staat een kombord met A02-60. Dit ontbreekt op de N502
rich�ng Pe�en én rich�ng Callantsoog.

4. Het tweerich�ngen (voet-)(brom-)fietspad vanaf de rotonde rich�ng
Callantsoog voldoet niet aan de CROW-aanbevelingen. Vooral �jdens het
badseizoen zijn er geregeld conflicten tussen fietsers en voetgangers (komend
vanaf de naastgelegen campings). Bovendien rijden er (groepen) wielrenners.
Gezien de verschillen in snelheid en massa zou dit fietspad spoedig gerenoveerd
en verbreed moetebn worden. Staat dit in de planning? Dit punt is ook ingebracht
samen met de evalua�e van de LF1.

Met vriendelijke groeten,

***

Hee� u nog vragen? Of wilt u reageren op deze e-mail? Beantwoord dan dit bericht. Of bel
naar (0800) 0200600. 

Help onze dienstverlening te verbeteren.
Wij staan al�jd open voor verbeteringen en willen onze dienstverlening graag op�maliseren.
Daarom zijn wij benieuwd naar uw ervaring met het Servicepunt. Via de onderstaande knop
kunt u uw ervaring over onze dienstverlening met ons delen. Wilt u uw
meldingsnummer V2203 2166 invoeren op het formulier? Bedankt!
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Geef ons feedback

Met vriendelijke groet,

Servicepunt Provincie Noord Holland
Telefoon: (0800) 0200 600

Website: www.noord-holland.nl

Openings�jden: maandag tot en met vrijdag 8.00 tot 17.00 uur

(voor dringende zaken kunt u ook buiten kantoor�jden bellen; u wordt dan doorgeschakeld naar de telefonische meldingsdienst)

WaakSaam voert de werkzaamheden uit in opdracht van de Provincie Noord-Holland.

Indien u op de hoogte wilt blijven van de werkzaamheden, kunt u zich hier aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van WaakSaam.

h�ps://waaksaam.com
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