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Overleg Datum 

 Verkeersoverleg  17 februari 2014 
Locatie Tijdstip 

 gemeente Hollands Kroon, gemeentehuis Burg. Mijnlieffstraat 1 te Anna 
Paulowna 

 10.00 – 12..00 

Voorzitter Aanwezig 

 Jeffrey Koops  gemeente Hollands Kroon: 
Jeffrey Koops 

Fiona van Empelen 

VVN: Jan. Wouts, Ep de Vries, 

Bert Meijerink,  Ina Hekkema 

Fietsersbond: Charles. van 

der Mark 

Politie: Ruud Kuntzel 

 

Notulist Afwezig 

 ?   

    

 

 

 

AGENDA: 

  

1. Opening 

2. Vast stellen notulen vorig overleg 

3. mededelingen  

4. Bespreekpunten; 

 

A. Kerkhoflaan Middenmeer (Hollands Kroon). (bijlage 4A) 

Het riool in de Kerkhoflaan is ana vervanging toe een mooi gelegenheid om de bestrating ook te herstellen. 

In overleg met de buurt vinden de volgende  aanpassingen plaats in de openbare ruimte; 

- Het voetpad tussen de dr. Lovinkstraat en de Brugstraat verplaatst van de zuidzijde naar de noordzijde. 

Dit zorgt er voor dat er minder oversteek bewegingen worden gemaakt. 

- Aanbrengen van parkeervakken in het straatwerk (noord- westzijde op tekening)  

Het ontwerp bespreek ik graag met jullie. 

 

B. Onderhoud bermen (Fietsersbond). (bijlage 4B) 

De fietsersbond vraagt de gemeente aandacht voor de onderhoud van de bermen (zie bijlage). 
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Graag geef ik kort uitleg hoe Hollands Kroon omgaat met haar bermen. 

 

 

C. Verkeerssituatie Ruysdeallaan- tussen (de Rembrandlaan en Graslaan) Anna Paulowna (Hollands 

Kroon) 

In het overleg van 17 december 2014 is jullie om ene reactie gevraagd deze heb ik nog niet ontvangen. 

Graag bespreek ik dit punt nog een smet jullie. 

 

D. Situatie brede school Nieuwe Niedorp-Winkel (Hollands Kroon) 

Dit punt is al meerdere keren besproken. Nav het vorige overleg zijn er borden onverplicht fietspad  (G13) 

geplaatst. Even een korte kijk op de situatie. 

 

 E. VOP beleid (VVN Wieringen/Wieringermeer) 

In het overleg van 17 december 2014 heeft VVN aangegeven zelf een inventarisatie uit te voeren, graag 

kom ik hier nog even op terug. 

 

5. W.V.T.T.K. 

Wijze van communiceren in het verkeersoverleg. 

Bocht kerkweg Wieringerwaard (VVN) 

De bocht van de Kerkweg naar de Molenweg in Wieringerwaard is volgens VVN te smal. Als er breed 

landbouwverkeer de bocht door gaat dan komt dit verkeer op de andere weg helft, dit in combinatie met het 

beperkte zicht in de bocht geeft in de ogen van VVN problemen. Dit punt bespreken we graag met jullie. 

Klachten snelheid Zwinweg Anna Paulowna 

 

6.Volgende overleggen  voorstel Planning 2015 

19 mei, 25 aug, 17 nov  

 

7.Sluiting  


