
Veiliger Groetweg door reductie snelheid en plaatsen fietsstroken. 

Door: Bert Nieboer 10-10-2017 

 

Uit het gemeentenieuws van de Gemeente Hollands Kroon: 

 

Groetweg in Middenmeer wordt 60 km zone 

24-08-2017 

Uit oogpunt van verkeersveiligheid is besloten om de Groetweg om te vormen van een 80 km weg 

naar een 60 km zone. De weg is daarom enige tijd afgesloten op 5 en 7 september tussen 7.00 en 

16.00 uur voor doorgaand verkeer. We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken, maar er kan 

(verkeers)hinder ontstaan. Houd hier rekening mee als u de weg op gaat. 

Bron: https://www.hollandskroon.nl/inwoners/wegwerkzaamheden/groetweg-middenmeer-wordt-

60-km-zone 

Het formele verkeersbesluit wat hiervoor is genomen is gepubliceerd in de Staatscourant. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-33556.html? Gepubliceerd op 14 juni 2017 

09:00 

Het originele verkeersbesluit van Hollands Kroon is te vinden op:  

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2017-24907/currentItem 

 

Het is nu 10 oktober 2017, ruim een maand na het uitvoeren 

van de werkzaamheden, en blijken er toch wel ernstige 

tekortkomingen te zijn. 

Artikel 1 van het Reglement verkeersregels en 

verkeerstekens 1990 (RVV 1990) geeft als definitie voor een 

fietsstrook aan: fietsstrook: door doorgetrokken of 

onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan 

waarop afbeeldingen van een fiets zijn aangebracht; 

De stroken zijn dan wel met een rode laag voorzien, maar 

dat maakt het nog niet tot fietsstrook. 

De fietser heeft hierdoor dus geen enkele wettelijke 

bescherming gekregen. 

Op de gehele Oostelijke strook mankeren de fietssymbolen 

en op de Westelijke strook zijn er slechts een viertal 

geplaatst aan het einde van het wegvak bij de kruising 

Groetweg - Oudelanderweg in de bocht bij het 

gasbehandelstation. 
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Grote stukken rood asfalt laten nu, na een maand, al los en 

liggen als steenslag en/of zijn verdwenen. 

De kruisingen die door de maatregelen gewijzigd zijn, voldoen 

niet aan de eisen, die er aan een gelijkwaardige kruising 

gesteld moeten worden. De pianoklaviermarkeringen zijn niet 

voldoende om de snelheden te remmen. 

Ook ontbreekt het in het gehele wegvak aan 

snelheidsremmende maatregelen op de lange rechtstanden 

van deze polderweg. 

 

 

 

 

 

 

 

 


